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RESUMO 

A governança corporativa envolve mecanismos que ajudam no alinhamento de interesses e na 

proteção ao investidor, dessa forma, a adoção desses mecanismos pode ser considerada um 

sinal de responsabilidade corporativa. A estrutura de propriedade, por sua vez, também pode 

influenciar o juízo que as partes interessadas fazem a respeito da empresa, considerando que 

ela sinaliza como é definida a estrutura de controle da empresa, o que pode ter reflexos no seu 

processo de tomada de decisão. Nesse sentido, o estudo objetiva analisar a potencial 

influência exercida pela governança corporativa e pela estrutura de propriedade na reputação 

corporativa. Para a realização do estudo, utilizou-se uma amostra de 56 empresas 

participantes dos rankings de reputação Merco e Reptrak no período 2013-2018. A reputação 

corporativa foi aproximada pelas métricas elaboradas por estas duas instituições. A 

governança corporativa foi medida através da construção de um índice (CGIndex) composto 

por 28 práticas de governança corporativa. Com relação à estrutura de propriedade, ela foi 

avaliada a partir da concentração de direito de votos e da configuração do controle acionário 

da empresa, que pode ser categorizada em três grupos: presença de um acionista majoritário, 

controle compartilhado através de acordo de acionistas, e controle disperso. A análise de 

dados foi realizada por meio de estatística descritiva, teste de diferença entre médias, 

correlação e regressão linear múltipla. Os resultados mostram que as empresas brasileiras 

apresentam uma baixa reputação quando analisadas pelo ranking Merco e uma reputação um 

pouco acima da média quando analisadas pelo ranking Reptrak. Este resultado inicial sinaliza 

possível controvérsia entre estes dois índices. De fato, a análise mostrou que os rankings 

Merco e Reptrak não estão correlacionados. O índice de governança corporativa apresenta 

média aproximada de 63%, indicando que as empresas brasileiras que compõem esses 

rankings têm preocupação com as práticas de governança corporativa. Os resultados mostram 

também que tais empresas têm alta concentração de direito de votos nas mãos do primeiro 

acionista. Em relação à natureza do principal acionista, observou-se que o controle majoritário 

representa 49% das empresas brasileiras, seguido pelo controle compartilhado (34,5%) e o 

controle disperso (16,5%). Os resultados indicam que a governança corporativa não tem 

influência sobre a reputação das empresas brasileiras, já a concentração de propriedade nas 

mãos do primeiro acionista apresentou influência negativa sobre a reputação das empresas 

brasileiras segundo o índice Reptrak. Além disso, a configuração do controle acionário 

apresentou impactos sobre a reputação das empresas avaliadas pelo Merco. O controle 

majoritário tem influência negativa na reputação corporativa, enquanto que o controle 

compartilhado é capaz de afetar positivamente a reputação das empresas. Dessa forma, pode-

se concluir que a estrutura de propriedade das empresas brasileiras é um importante atributo 

da empresa que é observado pelo conjunto de stakeholders a ponto de ser capaz de afetar a 

reputação corporativa. 

Palavras-chave: Reputação corporativa. Governança corporativa. Estrutura de propriedade. 



 

 

ABSTRACT 

Corporate governance involves mechanisms that help align interests and protect investors, so 

the adoption of these mechanisms can be considered a sign of corporate responsibility. The 

ownership structure, in turn, can also influence the judgment that stakeholders make about the 

company, considering that it signals how the company's control structure is defined, which 

can have an impact on its decision-making process. This study aims to analyze the potential 

influence of corporate governance and ownership structure on corporate reputation. To carry 

out the study, a sample of 56 companies participating in the Merco and Reptrak reputation 

rankings in the period 2013-2018. The corporate reputation was approximated by the metrics 

developed by these two institutions. Corporate governance was measured by building an 

index (CGIndex) composed of 28 corporate governance practices. Regarding the ownership 

structure, it was evaluated based on the concentration of voting rights and the identity of the 

controlling shareholder, categorized into three groups: majority, shared and dispersed. Data 

analysis was performed using descriptive statistics, test for difference between means, 

correlation and linear regression. The results show that Brazilian companies have a low 

reputation when analyzed by the Merco ranking and a slightly above average reputation when 

analyzed by the Reptrak ranking. This initial result signals a possible controversy between 

these two indices. In fact, the analysis showed that the Merco and Reptrak rankings are not 

correlated. The corporate governance index has an average of approximately 63%, indicating 

that the Brazilian companies that make up these rankings are concerned with corporate 

governance practices. The results also show that such companies have a high concentration of 

voting rights in the hands of the first shareholder. Regarding the nature of the main 

shareholder, it was observed that the majority control represents 49% of Brazilian companies, 

followed by shared control (34.5%) and dispersed control (16.5%). The results demonstrate 

that corporate governance has no influence on the reputation of Brazilian companies, whereas 

the concentration of ownership in the hands of the first shareholder has had a negative 

influence on the reputation of Brazilian companies analyzed by Reptrak. In addition, the 

identity of the shareholding control had an impact on the reputation of the companies 

evaluated by Merco. Majority control had a negative influence on corporate reputation, while 

shared control was able to positively affect the reputation of companies. We conclude that the 

ownership structure of Brazilian companies is an important aspect that signals decision-

making and is therefore capable of affecting corporate reputation. 

 

Keywords: Corporate reputation, Corporate governance, Ownership structure. 
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1  INTRODUÇÃO 

Esta seção aborda a contextualização e a justificativa de proposta da dissertação. 

Inicia-se pela contextualização, a qual apresenta o problema de pesquisa e seu objetivo. 

Posteriormente, é apresentada a seção de justificativa do estudo, nela são demonstrados os 

aspectos relativos à importância, viabilidade e originalidade do estudo. 

1.1  Contextualização, problema de pesquisa e objetivo 

Diretores, gerentes, especialistas e outras partes interessadas estão em constante busca 

por respostas de como construir, manter e defender a reputação de uma empresa, pois ela pode 

ser um recurso importante em tempos de crises (KARABAY, 2014). Contudo, apesar de 

muito discutida, a reputação corporativa ainda carece de exatidão conceitual. 

 Alguns pesquisadores defendem que a reputação pode ser entendida como o 

julgamento acumulado ao longo do tempo sobre a empresa que, por sua vez, depende do 

atendimento das expectativas das partes interessadas (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; 

FOMBRUN; VAN RIEL, 1997). Essas partes interessadas, chamadas de stakeholders, são 

amplamente influenciadas pelos sinais que recebem de diversas informações divulgadas pela 

própria empresa e outros meios de informação, especialmente a mídia e o mercado de ações 

(BRAMMER; MILLINGTON; PAVELIN, 2009). A reputação corporativa também pode ser 

entendida como a representação coletiva das ações passadas e perspectivas futuras de uma 

empresa (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; GOTSI; WILSON, 2001). As iniciativas de uma 

empresa e a sua capacidade de fornecer resultados valiosos são interpretadas pelos principais 

provedores de recursos ao longo do tempo. Já para Basdeo et al. (2006) a reputação 

corporativa deriva de um processo de sinalização, no qual as escolhas estratégicas das 

empresas são sinais enviados aos observadores que usam tais sinais para formar impressões 

sobre a empresa. A partir destas definições, entende-se que a reputação é baseada nas 

expectativas dos stakeholders e é construída a partir das percepções de todos eles. 

As percepções dos stakeholders são constantemente modificadas pelas informações ou 

sinais recebidos pelo público, sendo estes, componentes principais para a formação da 

reputação corporativa (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 

2010; FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014; FOMBRUN; SHANLEY, 1990; 

LJUBOJEVIC; LJUBOJEVIC, 2008; WALKER, 2010). Nesse sentido, a consolidação da 
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reputação corporativa ocorre por meio do relacionamento que as empresas mantêm com os 

stakeholders e das informações que lhes são fornecidas (DEEGAN, 2002; FOMBRUN; 

SHANLEY, 1990). A literatura sugere que a governança corporativa (BEAR; RAHMAN; 

POST, 2010; BRAMMER; MILLINGTON; PAVELIN, 2009; GARCÍA-MECA; PALACIO, 

2018; KUMARAN; THENMOZHI, 2016; LJUBOJEVIC; LJUBOJEVIC, 2008) e a estrutura 

de propriedade (BRAMMER; PAVELIN, 2006; BRAMMER; MILLINGTON, 2005; 

DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010; FOMBRUN; 

SHANLEY, 1990) produzem sinais sobre o comportamento futuro de uma empresa que 

podem influenciar na reputação corporativa. 

Os indicativos de transparência e responsabilidade podem indicar compromisso para 

com os stakeholders, podendo melhorar a reputação corporativa (AXJONOW; 

ERNSTBERGER; POTT, 2018; BRAMMER; PAVELIN, 2006). Assim, as práticas de 

governança corporativa desempenham um papel relevante ao demonstrar o comportamento de 

responsabilidade das empresas. A governança corporativa é definida como um sistema 

composto por um conjunto de práticas capazes de auxiliar na garantia de que os acionistas e 

credores terão a taxa máxima de retorno para seus investimentos (SHLEIFER; VISHNY, 

1997). Tais mecanismos de governança de corporativa podem ser desenvolvidos internamente 

ou externamente à empresa (FAMA; JENSEN, 1983). Eles são propostos como capazes de 

contribuir para melhorar as percepções de eficácia corporativa (BRAMMER; MILLINGTON; 

PAVELIN, 2009) e também para aumentar a confiança nos mercados de capitais 

(KUMARAN; THENMOZHI, 2016). Nesse sentido, espera-se que empresas com melhores 

práticas de governança corporativa sejam mais valorizadas pelos stakeholders e, assim, 

tenham ganhos em termos de reputação da empresa. 

A preocupação com governança corporativa surgiu com o crescimento das sociedades 

anônimas e da separação entre propriedade e gestão da empresa, de modo que seus 

instrumentos servem para diminuir as perdas potenciais advindas do conflito de interesses 

entre acionistas minoritários e gestores muito empoderados (BOZEC; BOZEC, 2007). Por 

outro lado, a literatura também tem investigado o papel da qualidade da governança 

corporativa em mercados caracterizados pela alta concentração de propriedade (BOZEC; 

BOZEC, 2007; CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019; YOUNG et al., 2008). Os achados desses 

estudos sugerem que nesses mercados os conflitos de interesses parecem ser mais 

exacerbados entre acionistas minoritários e acionistas controladores, pois esses últimos têm 

muito poder sobre a empresa, podendo fazer uso desse poder para atender interesses próprios, 

caracterizando o conflito de agência principal-principal. Nesse sentido, enxerga-se a 
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importância de conhecer como a governança corporativa pode estar interligada com a 

reputação em mercados que apresentam o conflito de agência principal-principal. 

A estrutura de propriedade também pode enviar um sinal para as partes interessadas, 

considerando que ela demonstra como é definida a combinação de controle e a tomada de 

decisão da empresa (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 

2010). Um importante aspecto da estrutura de propriedade diz respeito ao nível de 

concentração acionária. Outra faceta da estrutura de propriedade está relacionada à 

configuração do controle acionário. Quando a concentração acionária se encontra mais 

dispersa, os conflitos de interesse entre proprietário e gestor são mais claramente perceptíveis 

em decorrência de um gestor cheio de poder e da pulverização de ações, ou de poder, 

acionistas (JENSEN; MECKLING, 1976; LA PORTA et al., 2000a; YOUNG et al., 2008). 

Esse cenário é mais comum em países de sistema jurídico Common Law, como os Estados 

Unidos e Inglaterra (BRANDÃO, 2014). Contudo, o Brasil e demais países da América 

Latina têm a característica de alta concentração acionária, ou seja, a presença de acionistas 

majoritários no controle da empresa (BOZEC; BOZEC, 2007; BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 

2015; CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019; YOUNG et al., 2008). Apesar da alta 

concentração de propriedade e a presença de acionistas controladores poderem contribuir para 

um melhor alinhamento de interesses entre propriedade e gestão ao enfraquecer o poder de 

decisão dos gestores, esta alta concentração tem o efeito negativo associado à emergência de 

benefícios privados de controle que pode levar à expropriação de acionistas minoritários 

exacerbando o conflito principal-principal (CLAESSENS et al., 2002; JIANG; PENG, 2011; 

PEIXOTO; BUCCINI, 2013). Conflitos decorrentes da elevada concentração de propriedade 

podem acarretar em prejuízos a alguns stakeholders e resultados econômicos inferiores (LA 

PORTA et al., 2000a; SHLEIFER; VISHNY, 1997), afetando o atendimento dos interesses de 

todos os stakeholders, e também a percepção sobre o estado da organização. Assim, os sinais 

de expropriação pela presença de uma estrutura de propriedade concentrada podem sinalizar o 

não atendimento das expectativas dos stakeholders e, de tal modo, influenciar na reputação da 

empresa (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010).  

Outra característica da estrutura de propriedade diz respeito à configuração do controle 

acionário. Brandão (2019) dividiu a configuração do controle em três: controle majoritário, 

controle compartilhado e controle disperso. Pesquisas apontam que essa característica também 

pode afetar a reputação corporativa (BRAMMER; MILLINGTON, 2005; FOMBRUN; 

SHANLEY, 1990; PAVELIN; BRAMMER, 2006). Ao pesquisar um país de Civil Law, 

Delgado-García, Quevedo-Puente e Fuente-Sabaté (2010) demonstraram que a presença de 
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investidores institucionais corrói a reputação corporativa. Além disso, empresas familiares 

podem colocar os interesses da família em primeiro lugar, deixando para segundo plano os 

interesses gerais (JARA-BERTIN; LÓPEZ-ITURRIAGA; LÓPEZ-DE-FORONDA, 2008), 

portanto afetando o atendimento dos interesses dos stakeholders. Diante do exposto, é 

plausível sugerir-se que a governança corporativa e a estrutura de propriedade sejam capazes 

de influenciar a reputação da empresa.  

A construção de uma boa reputação pode trazer benefícios para a empresa, como 

vantagem competitiva (GARDBERG; FOMBRUN, 2002; MUSTEEN; DATTA; 

KEMMERER, 2010), retenção de funcionários (ROBERTS; DOWLING, 2002; VERGIN; 

QORONFLEH, 1998), criação de valor e desempenho financeiro (DOWLING, 2006; 

EBERL; SCHWAIGER, 2005; FOMBRUN; SHANLEY, 1990; MARTINEZ et al., 2017; 

ROBERTS; DOWLING, 2002), aumento do preço das ações (BEAR; RAHMAN; POST, 

2010), confiança e credibilidade (VERGIN; QORONFLEH, 1998) e a redução do risco não 

sistemático (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; DÍEZ-ESTEBAN, 2013). 

Empresas com melhor reputação também são capazes de atrair consumidores que darão 

preferência a seus produtos e serviços (KUMARAN; THENMOZHI, 2016; VERGIN; 

QORONFLEH, 1998). A melhoria da reputação corporativa tende a influir positivamente no 

desempenho econômico, promovendo vantagens em momentos de crise em virtude da marca e 

prestígio consolidados junto ao mercado e à sociedade (FELDMAN; BAHAMONDE; 

BELLIDO, 2014; FORMAN; ARGENTI, 2005; PINTO; FREIRE; SANTOS, 2016; 

SHAPIRO, 1983). Em contrapartida aos benefícios da reputação, estudos sugerem que ela é 

um construto frágil devido a mudanças contínuas nas percepções das partes interessadas 

(GATZERT, 2015). Essas percepções tornam a mensuração da reputação corporativa ainda 

mais complexa, existindo um esforço tanto de empresas privadas, como no âmbito acadêmico, 

para a criação de índices e rankings que possam medi-la.  

Diante dessa complexidade de mensuração da reputação corporativa e das constantes 

mudanças de percepções que a estrutura de propriedade e governança corporativa podem 

exercer na construção ou depreciação da reputação, enxerga-se a importância de se conhecer 

qual a influência desses aspectos na reputação corporativa. Nesse contexto, o estudo pretende 

responder à seguinte questão de pesquisa: Qual a influência da governança corporativa e 

da estrutura de propriedade na reputação da empresa brasileira? 

A reputação se forma a partir das partes interessadas que observam as escolhas e 

comportamentos da empresa e, a partir disso, formam observações sobre a capacidade e as 

características estratégicas das empresas (BASDEO et al., 2006). Nesse sentido, a formação 



19 

 

da reputação pode ser entendida através do processo de sinalização, em que as escolhas das 

empresas enviam sinais aos observadores (stakeholders) que interpretam e usam esses sinais 

para formar suas percepções. Desse modo, alguns estudos já empregaram a Teoria da 

Sinalização para examinar como as ações de uma empresa influenciam nas percepções dos 

stakeholders e transformam a sua reputação (BASDEO et al., 2006; GARDBERG; 

ZYGLIDOPOULOS; SYMEOU, 2015; NEWBURRY, 2010; WALSH et al., 2016). 

Esta pesquisa sugere que a governança corporativa e a estrutura de propriedade de uma 

empresa emitem sinais que podem afetar sua reputação. Deste modo, considerando as 

características do mercado brasileiro, o estudo tem como objetivo analisar a influência da 

governança corporativa e da estrutura de propriedade na reputação das empresas do mercado 

brasileiro. 

1.2  Justificativa 

Não há uma regra fundamental para escolher um tema-problema a ser pesquisado, 

entretanto são indicados três critérios que servem para orientar esta decisão: importância, 

originalidade e viabilidade (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Uma parte significativa da 

literatura sobre reputação empresarial busca aspectos do seu significado e medição 

(FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014; FOMBRUN; SHANLEY, 1990; KAUR; 

SINGH, 2018; MARTÍNEZ; OLMEDO, 2009), o seu comportamento diante de crises 

(FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014; FORMAN; ARGENTI, 2005) e a 

capacidade de atrair clientes e funcionários. Apesar disto, os aspectos que produzem efeitos 

na reputação corporativa ainda não são totalmente conhecidos, e muitas vezes não cobrem 

todo seu escopo e riqueza conceitual (FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014). A 

pesquisa apresenta importância para a literatura na medida em que se necessita conhecer a 

influência da estrutura de propriedade e governança corporativa na formação da reputação 

corporativa, portanto, contribuindo para o enriquecimento dos estudos neste ambiente. 

Diversas pesquisas mostram que a conquista de uma boa reputação corporativa pode 

fazer diferença para a organização, destacando-se o aumento do desempenho (BRAMMER; 

MILLINGTON, 2005), vantagem competitiva (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; 

GARDBERG; FOMBRUN, 2002; MUSTEEN; DATTA; KEMMERER, 2010) e o sucesso do 

negócio (HALL, 1992). Assim, buscar fatores que impactam na reputação corporativa é 

relevante para as decisões estratégicas das diversas organizações. Neste contexto, a 

contribuição dessa pesquisa para as organizações constitui-se na importância da construção de 
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uma reputação corporativa sólida que seja capaz de auxiliar as empresas tanto em épocas de 

crises, como se sustentar no mercado altamente competitivo. A pesquisa auxilia as instituições 

na tomada de decisão acerca de atributos da empresa que são capazes de emitir sinais que têm 

reflexo na reputação corporativa e, assim, proceder a reflexões sobre tais atributos e seus 

efeitos sobre a reputação, de modo a potencializar esse ativo intangível de grande valor. Os 

resultados desta pesquisa também podem auxiliar os investidores a melhor direcionar seus 

investimentos, levando em conta o aspecto reputação da empresa. 

Na literatura são apresentadas diversas métricas para reputação corporativa das 

empresas, fazendo da proxy escolhida para reputação um aspecto relevante para a análise. 

Segundo autores, uma medição adequada da reputação deve agregar além das percepções dos 

diversos stakeholders o peso de cada um para a organização (RESNICK, 2004; WARTICK, 

2002). Estes são dois princípios básicos da metodologia do Monitor Empresarial de 

Reputação Corporativa (Merco), além disto, tal monitor tem metodologia transparente e é o 

primeiro monitor auditado no mundo. Para o estudo, além do Merco, também foi utilizado o 

ranking de reputação Reptrak, que tem metodologia focada em quatro aspectos de afirmações 

de vínculo emocional entre empresa e seus stakeholders: estima, sentimento positivo, 

confiança e admiração (REPTRAK, 2019). Com relação à governança corporativa e à 

estrutura de propriedade as mesmas foram coletadas através do formulário de referência das 

empresas. 

As pesquisas sobre reputação geralmente têm sido elaboradas em países 

desenvolvidos, os quais têm economias sólidas (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-

PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010; HALL, 1992; JAMALI; NEVILLE, 2011), voltadas 

para o mercado (YOUNG et al., 2008) e ambiente de Common Law (LA PORTA et al., 1998, 

2000a). Desta forma, instituições localizadas no Brasil têm seu diferencial por fazerem parte 

de um cenário de economia emergente e, com poucas pesquisas na literatura (AGUILERA et 

al., 2017; BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 2015; JAIN; AGUILERA; JAMALI, 2017). As 

economias emergentes se diferenciam das demais não somente pela questão econômica, mas 

também pela instabilidade política e social vivenciada, além dos aspectos culturais. Deste 

modo, o Brasil é uma região com potencial de produzir novas e importantes concepções sobre 

o funcionamento de instituições. A pesquisa apresenta sua originalidade voltada para esse 

cenário de economia emergente e por não haver outro estudo no Brasil, até onde se tem 

conhecimento, em que trate da reputação corporativa relacionada às práticas de governança 

corporativa e à estrutura de propriedade. Diante destes fatores, o estudo se justifica pela 

importância em fomentar novas discussões sobre a governança corporativa e a estrutura de 
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propriedade e a possível capacidade destes atributos da empresa em influenciar a reputação 

corporativa em mercados emergentes. 

O trabalho está dividido em quatro seções, sendo esta introdução a primeira. A seção 

posterior traz a revisão de literatura sobre reputação corporativa, seu conceito, métricas e a 

teoria da sinalização, além disso, são apresentadas as hipóteses da pesquisa e os estudos que 

dão suporte a construção delas. A terceira seção discorre sobre os aspectos metodológicos da 

pesquisa. Por fim, as últimas seções trata dos resultados, discussão e conclusão do estudo. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta a base teórica do estudo e é constituída de três tópicos. O 

primeiro traz a abordagem conceitual da reputação corporativa. O segundo apresenta o 

esforço da literatura e das empresas para a construção de métricas que possam mensurá-la. O 

tópico três apresenta a Teoria da Sinalização e sua relação com a reputação corporativa. Esse 

tópico está dividido em outros três que tratam da argumentação e proposição das hipóteses de 

pesquisa. 

2.1  Conceituação da reputação corporativa 

O interesse pela reputação corporativa intensificou-se a partir da década de 90, 

principalmente após os estudos de Fombrun e Shanley (1990) e Fombrun e Van Riel (1997), e 

também do lançamento da revista “Corporate Reputation Rewiew”. Desde então, a reputação 

vem sendo um dos conceitos mais usados por líderes e gerentes (KARABAY, 2014) e 

estudado em diversas áreas (MONEY et al., 2017). 

Money et al. (2017) consideram que os estudos sobre reputação podem ser divididos 

em três importantes momentos. O primeiro deles, compreenderia o período de 1940 a 1990, 

sendo a reputação abordada sob uma visão mais estratégica, unidirecional. Nesses trabalhos, a 

reputação é tratada a partir da empresa para as partes interessadas, considerando-se que ela 

tem forte poder de sinalização. O período de 1990 a 2006 corresponde à segunda fase de 

trabalhos sobre a reputação corporativa. Nessa etapa, a pesquisa preocupa-se com a influência 

das perspectivas das partes interessadas sobre a reputação da empresa. Além disso, nessa 

etapa passa a existir uma busca maior por fatores que sejam capazes de medir a reputação. Por 

fim, a terceira etapa contemplada por Money et al. (2017) tem início nos estudos realizados a 

partir de 2006. Segundo os autores, tais trabalhos buscam os antecedentes e consequentes da 

reputação, as contingências e mecanismos subjacentes ao desenvolvimento da reputação 

corporativa e a sua vinculação com o ambiente macro. 

Desde o início das pesquisas sobre reputação corporativa, ela apresentou diversas 

abordagens científicas e, por causa da sua multidisciplinaridade, ainda não há um conceito 

conclusivo e totalmente aceito sobre o que é reputação (GOTSI; WILSON, 2001). Dessa 

forma o conceito de reputação apresenta-se bastante complexo (ROSSONI; GUARIDO 

FILHO, 2015).  
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Para Fombrun e Van Riel (1997) existem seis visões distintas que envolvem a 

reputação corporativa: econômica, estratégica, marketing, organizacional, prestígio, e 

contábil. A visão econômica descreve a reputação como traços de caráter que diferenciam as 

empresas e explicam a suas estratégias. Já visão estratégica vê a reputação como um recurso 

capaz de gerar vantagem competitiva para as organizações, o que ocorre por ela ser de difícil 

imitação e transferência (BARNEY, 1991). De acordo com a visão do marketing, a reputação 

representa o apego cognitivo e afetivo do consumidor com o produto. Sob a visão 

organizacional, a reputação envolve as ações de todos os empregados e suas relações com os 

gestores, e destes com as partes interessadas. Os sociólogos veem a reputação como o 

prestígio da firma que descreve a estratificação do sistema social em torno das empresas. Por 

fim, para a visão contábil, a reputação é a diferença entre os ganhos reais e o valor de 

mercado das empresas. 

Por meio de um levantamento da literatura, Barnett, Jermier, Lafferty (2006) traçaram 

três predominantes definições sobre a reputação em trabalhos realizados no período de 1965 a 

2003. A primeira trata a reputação como uma forma de consciência, em que a reputação 

envolve as percepções acerca de uma organização, o conhecimento ou as emoções existentes 

sobre a empresa. Outra definição trata a reputação como expressão de avaliação, em que a 

reputação envolve julgamentos, estimativas, opiniões e mensurações por parte dos 

stakeholders sobre o status, a estima ou a atratividade das organizações (BARNETT; 

JERMIER; LAFFERTY, 2006). Por fim, a reputação pode ser ainda considerada um ativo, 

sendo, desta forma, a reputação vista como algo valioso, um recurso ou ativo intangível da 

empresa. 

A reputação corporativa foi entendida ainda em função de dois constructos, quais 

sejam, identidade e imagem da empresa (BARNETT; JERMIER; LAFFERTY, 2006; 

FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014; WARTICK, 2002; WILLIAMS; BARRETT, 

2014). Tal relação com os conceitos advém da reputação ser considerada como o acúmulo de 

imagens ao longo do tempo (GOTSI; WILSON, 2001) e como consequência da formação de 

uma identidade modelada internamente pelos funcionários da empresa (KUMARAN; 

THENMOZHI, 2016). Nesse contexto, entende-se a reputação corporativa definida pelas 

percepções do público em geral, sejam eles externos ou internos (FELDMAN; 

BAHAMONDE; BELLIDO, 2014). Assim, a reputação surge da combinação de diversas 

opiniões, decisões e ideias sobre a organização.  

Na meta-análise realizada por Walker (2010) de 96 artigos publicados entre 1997 e 

2006, a reputação corporativa foi vista, em sua maioria, como um construto baseado em 
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percepções. Além disto, foi observado que a reputação é tratada como um aspecto volátil, mas 

que tende a apresentar estabilidade, sendo construída a partir da trajetória da empresa e das 

expectativas futuras (WALKER, 2010).  

Alguns pesquisadores defendem também que a reputação pode ser entendida como o 

julgamento acumulado ao longo do tempo sobre a empresa que, por sua vez, depende do 

atendimento das expectativas das partes interessadas (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; 

FOMBRUN; VAN RIEL, 1997). Esta perspectiva sobre a reputação envolve a qualidade 

percebida da empresa, conforme a avaliação de atributos organizacionais pelas partes 

interessadas (RINDOVA et al., 2005). Para Basdeo et al. (2006) a reputação corporativa 

deriva de um processo de sinalização, no qual as escolhas estratégicas das empresas são sinais 

enviados aos observadores que usam tais sinais para formar impressões sobre a empresa.  

Tratada por diversos estudos como um conceito dinâmico, um dos entendimentos 

sobre a reputação corporativa defende que ela se desenvolve à medida em que as informações 

sobre as atividades e realizações das organizações se espalham e ocorrem interações entre a 

organização e aqueles que afetam ou são afetados pelas empresas, os stakeholders 

(RINDOVA et al., 2005). Este entendimento foi adotado para elaboração de muitos índices e 

rankings, expostos a seguir. 

2.2  Rankings, índices e métricas de reputação 

A definição de reputação a partir das percepções dos stakeholders torna a sua 

mensuração ainda mais complexa, pois a diversidade de públicos-alvo aos quais a empresa se 

dirige impacta na reputação em diferentes proporções.  Espera-se que os índices e rankings, 

ou qualquer outra ferramenta de medição para reputação considere em sua aplicação as 

opiniões de todos os públicos de uma organização (FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 

2014). Diante disso, existe um esforço tanto de empresas privadas, como no âmbito 

acadêmico, para a criação de índices e rankings que possam medir a reputação corporativa. 

Dentre os rankings que foram desenvolvidos com o objetivo de medi-la destacam-se: a lista 

das Empresas Mais Admiradas da Revista Fortune; o Quociente de Reputação de Harris-

Fombrun (RQ); o RepTrak do Reputation Institute e Charles Fombrun e o Merco das 100 

empresas mais conceituadas da Espanha.  
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2.2.1  Revista Fortune 

Os índices das empresas mais admiradas da Revista Fortune têm sido frequentemente 

usados em estudos sobre reputação corporativa (MUSTEEN; DATTA; KEMMERER, 2010; 

ROBERTS; DOWLING, 2002). A revista Fortune elabora dois índices conhecidos 

mundialmente como WMAC (World’s Most Admired Companies) e AMAC (America’s Most 

Admired Companies) (EBERL; SCHWAIGER, 2005; SALA, 2013). O WMAC apresenta as 

companhias mais admiradas do mundo, enquanto que o AMAC elabora o ranking das 

empresas mais admiradas nos EUA. 

Esses índices contam com ferramentas que permitem discriminar as empresas com 

melhor reputação segundo a sua área geográfica. A elaboração deles tem como base uma 

pesquisa conduzida para classificar empresas em oito atributos: inovação, talento do 

empregado, uso de ativos corporativos, qualidade de produto e serviço, responsabilidade 

social, qualidade de gestão, solidez financeira e valor do investimento no longo prazo 

(KAUR; SINGH, 2018). Essa pesquisa ocorre todos os anos e é realizada através do telefone 

ou por correio eletrônico. O público de avaliação das empresas são os diretores e executivos 

de cada setor analisado, dessa forma, o foco de interesse se concentra em apenas um grupo de 

stakeholders. 

Embora amplamente utilizado, a validade da pesquisa da Fortune é criticada por ser 

baseada fortemente nos critérios de desempenho financeiro e nos resultados financeiros 

anteriores, não dando muita relevância, por exemplo, aos aspectos de responsabilidade social 

corporativa e governança corporativa (SCHWAIGER, 2004). Além disso, esses rankings 

recebem diversas críticas por ter os diretores e executivos como o único grupo de avaliadores 

da reputação (DOWLING, 2001).  

2.2.2  Reputation Quotient e o Reptrak  

Charles Fombrun e a empresa de pesquisa Harris Interactive desenvolveram o 

Reputation Quotient (RQ), que tem uma estrutura multidimensional para medir as percepções 

das partes interessadas. Esse índice foi criado depois do WMAC e significou uma importante 

ferramenta de gestão de reputação. A primeira fase da avaliação ocorre anualmente e é 

realizada através de um estudo, baseado em entrevistas com o público em geral, para 

identificar as empresas de maior visibilidade. A todos os entrevistados é pedido para informar 

o nome da empresa que se destaca por ter uma boa ou má reputação. Após essa fase, são 
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realizadas 13.000 entrevistas por telefone, em que se pergunta ao público quais os atributos 

que determinam as condições de reputação dessas empresas. Esse ranking é criticado por 

levar em consideração para a avaliação da reputação apenas o público em geral, não 

acrescentando especialistas. Nesse sentido, os críticos argumentam que o público em geral, 

objeto de análise, pode não ter conhecimento adequado de todos os aspectos que dão valor a 

uma empresa (SALA, 2013). 

O RQ foi o ponto de partida para a construção do Global RepTrak Pulse (Reptrak) 

(FOMBRUN; PONZI; NEWBURRY, 2015). O Reptrak surgiu no ano de 2005 e logo em 

2006 foi apresentado para a comunidade acadêmica e empresarial através do 10° Congresso 

Internacional de Identidade, Reputação e Competitividade do Reputation Institute. Esse 

ranking é o resultado do estudo multinacional elaborado pelo Reputation Institute em 

conjunto com Charles J. Fombrun e Cees Van Riel. Ele é uma atualização do RQ, pois 

apresenta novas dimensões e novos atributos em sua configuração que complementa o índice 

anterior (RENAU; FONT, 2017).  

O estudo do Reptrak forma uma base de dados que fornece para as empresas 

informações sobre o que está impulsionando a sua reputação corporativa e quais as estratégias 

empresariais que permitem modificar essa reputação, além disso, permite comparar a 

reputação com os concorrentes do mesmo setor de atuação. O modelo tem como base quatro 

afirmações de vínculo emocional entre empresa e seus grupos de interesse, sendo elas: estima, 

sentimento positivo, confiança e admiração (REPTRAK, 2019). Nesse sentido, o estudo 

identifica o que é necessário para ter uma reputação global forte através das afirmações de 

vínculo emocional da empresa com os grupos de interesse em relação a sete dimensões: 

produtos e serviços; liderança, ambiente de trabalho, integridade, inovação, desempenho, e 

cidadania. Para sua elaboração também são realizadas entrevistas semelhantes àquelas do RQ, 

apesar de serem realizadas com diretores de empresas e grupos em geral, o foco está 

concentrado nos consumidores.  

Através dos resultados o índice Reptrak é capaz de avaliar as 100 empresas mais 

respeitadas em 15 diferentes países: França, Alemanha, Itália, Rússia, Espanha, Reino Unido, 

Austrália, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, México e Brasil. As 

críticas feitas ao Reptrak são as mesmas feitas ao RQ, que é a respeito de sua avaliação ter 

somente um ou poucos grupos de interesse (RENAU; FONT, 2017; SALA, 2013; TORO, 

2014).  
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2.2.3  Monitor empresarial de reputação corporativa (Merco) 

Outro ranking de reputação corporativa é o Monitor Empresarial de Reputação 

Corporativa (Merco). O Merco começou a ser desenvolvido com o objetivo de avaliar a 

reputação das empresas que operam na Espanha. Contudo, o índice foi expandido para outros 

países, sendo trabalhado, atualmente, em 12 países: Espanha, Colômbia, Argentina, Chile, 

Equador, Bolívia, Brasil, México, Peru, Costa Rica, Panamá e Portugal. A reputação das 

empresas é medida de diferentes formas, sendo elaborados oito monitores de reputação: 

Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidade e Governo Corporativo, Merco 

Talento, Merco Talento Universitário, Merco Consumo, Merco Digital e o Monitor de 

Reputação Sanitária.  

O Merco apresenta grande credibilidade por ter a metodologia transparente e por ser o 

primeiro auditado no mundo, além de agregar a visão multistakeholder em sua metodologia 

(MERCO, 2019). A metodologia do Merco se inicia com uma primeira avaliação dos 

diretores das empresas que faturam anualmente mais de 50 milhões de euros. A segunda fase 

é composta por especialistas que avaliam diversos aspectos da empresa, como seus resultados 

econômicos, a qualidade da informação emitida, a qualidade dos produtos e serviços e outros. 

A partir das avaliações formadas por esses dois grupos iniciais, diretores e especialistas, são 

selecionadas 100 empresas. Essas empresas são requisitadas a responder um questionário 

sobre seus valores de reputação observados pelos avaliadores e, também, para enviar 

documentos que comprovem os dados incluídos no questionário (MERCO, 2019).  

Para Justo Villafañe, um dos idealistas do Merco, a principal característica do Merco 

está em sua confiabilidade e capacidade de determinar, de forma imparcial, o grau que uma 

organização tem determinadas características consideradas como capazes de formar a 

reputação, por exemplo, rentabilidade positiva, qualidade dos produtos e serviços 

(VILLAFAÑE, 2004). Dessa forma, o Merco é realizado com especialistas e pessoas muito 

bem informadas, além de ter critérios rigorosos de avaliação e confirmação dos dados 

(RENAU; FONT, 2017).  

Apesar disso, uma das críticas ao ranking Merco está em não estabelecer o nível de 

compromisso da empresa com os grupos de interesse, concentrando a sua preocupação no 

grau com que a empresa cumpre condições que podem ser consideradas como capazes de 

formar a reputação (CARRERAS; ALLOZA; CARRERAS, 2013). 
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2.2.4  Índices desenvolvidos por pesquisadores acadêmicos 

Além dos rankings vistos anteriormente, a literatura também trouxe índices capazes de 

mensurar a reputação corporativa, a exemplo dos estudos de Kaur e Singh (2018) e Feldman, 

Bahamonde e Bellido (2014). Kaur e Singh (2018) desenvolveram proxies para medir a 

reputação de 500 empresas indianas. Tal índice recebeu o nome de BSE 500. Além desse 

estudo, Feldman, Bahamond e Bellido (2014) propõe um novo índice para reputação 

corporativa, chamado de Consumer Reputation Index (CRI). O CRI trata a reputação 

corporativa em relação a sete variáveis-chave: bons produtos e serviços, relacionamento com 

consumidores, geração de sentimentos positivos, liderança e inovação, ambiente interno, ética 

empresarial e práticas de responsabilidade social discricionária. O estudo teve como objetivo 

ajudar as organizações no processo de gestão e monitoramento das dimensões envolvidas na 

reputação. 

Estes diversos rankings e índices demonstram as tentativas de mensurar a reputação 

das empresas. Com uma construção dinâmica advinda das interações entre empresa e 

stakeholders, a reputação se desenvolve a partir de informações sobre as atividades e 

conquistas da empresa (FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014). As percepções e 

perspectivas diferem entre os grupos de stakeholders, sendo que, uma organização pode ter 

boa reputação entre seus acionistas e não ter uma boa reputação com seus clientes. Assim, o 

desafio de construir uma boa reputação remete ao fato da mesma poder ser influenciada de 

maneira distinta a partir da interpretação de sinais emitidos das empresas para as partes 

interessadas, como pode ser explicado pela Teoria da Sinalização. 

2.3  Sinalização e a reputação corporativa 

A Teoria da Sinalização advém de um avanço do entendimento de um dos 

pressupostos da Teoria Clássica da firma. A Teoria Clássica da firma tem como pressuposto a 

informação perfeita, ou seja, todos têm as mesmas informações sobre as características dos 

produtos ou serviços que estão sendo negociados, contudo essa teoria não é capaz de 

responder a um simples questionamento do tipo: Por que é difícil conseguir um bom preço em 

um bom carro usado? (RILEY, 2001). Avanços da Teoria Clássica demonstraram que os 

modelos econômicos são mais complexos, pois eles envolvem os efeitos da informação 

assimétrica (CONNELLY et al., 2011). Segundo Riley (2001), Akerlof (1970) foi o primeiro 

a ilustrar o quanto as informações assimétricas podem afetar as transações entre partes. Em 
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um mercado de carros usados, o vendedor do carro usado tem mais conhecimento sobre a 

qualidade de seu produto do que o possível comprador, dessa forma, cabe ao comprador fazer 

estimativas da qualidade do carro (AKERLOF, 1970).  

Por informação assimétrica entende-se que diferentes grupos de pessoas podem dispor 

de informação distinta sobre uma mesma entidade ou objeto (STIGLITZ, 2002). No exemplo 

do carro usado, o vendedor tem uma ideia melhor da qualidade do carro do que o comprador, 

já em uma fábrica, o gestor vai ter acesso diretamente às informações sobre a empresa, assim, 

ele conseguirá tomar decisões muito mais assertivas e sem custos adicionais do que um credor 

ou investidor. A existência do problema de informação assimétrica está em diversas 

configurações, como entre empregadores e a qualidade dos trabalhadores que estão em um 

processo de seleção de trabalho (SPENCE, 1973), ou entre fornecedores de seguros e a real 

saúde de compradores de seguros (ROTHSCHILD; STIGLITZ, 1976), ou entre consumidores 

e a qualidade de produtos fornecidos (KIRMANI; RAO, 2000). O surgimento da Teoria da 

Sinalização se deu então com o estudo sobre essas diversas configurações em que há o efeito 

da informação assimétrica, e também da busca pelo entendimento de como minimizar esses 

efeitos (SPENCE, 1973).  

No ano de 1973, Michael Spence propôs em seu artigo seminal “Job Market 

Signaling” que o problema da informação assimétrica poderia ser atenuado através de sinais 

enviados pelas empresas. Os sinais seriam informações sobre uma qualidade inobservável que 

uma parte decide informar para outra.  Então, em uma transação, quando uma parte não tem 

informações, ela pode fazer inferências a partir de informações que são fornecidas por outra 

parte (KIRMANI; RAO, 2000), por exemplo, as decisões de um credor ou investidor podem 

ser melhoradas por meio de informações enviadas pela empresa. Nesse contexto, emerge a 

Teoria da Sinalização, sendo que ela também é útil para descrever o comportamento de duas 

partes em um ambiente de informações assimétricas (CONNELLY et al., 2011). 

Os elementos participantes da Teoria da Sinalização são o sinalizador e o receptor. 

Segundo Taj (2016) os sinalizadores são pessoas que têm acesso às informações privilegiadas 

sobre um indivíduo, empresa ou produto, dos quais as pessoas de fora os desconhecem. Para o 

contexto empresarial, o sinalizador é quem conhece as informações sobre uma qualidade 

inobservável da empresa e decide comunicar essa qualidade através de um sinal 

(CONNELLY et al., 2011). 

Os receptores são pessoas de fora da empresa que não têm informações sobre ela, mas 

que gostariam de receber tais informações (CONNELLY et al., 2011). A eficácia do processo 

de sinalização depende da atenção do receptor, de modo que se os receptores não estiverem 
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atentos aos por sinais, o processo pode não funcionar (CONNELLY et al., 2011; TAJ, 2016). 

Então, podem existir sinais que são ignorados pelos receptores, pois eles não estão 

interessados nesses sinais ou não os estão procurando (ILMOLA; KUUSI, 2006). É o receptor 

que vai captar, interpretar e lançar um retorno para o sinalizador. Além disso, ao receber os 

sinais, os receptores vão modelar suas expectativas sobre a empresa através da interpretação 

dos sinais emitidos, sendo eles capazes de indicar a melhor decisão a ser tomada 

(CONNELLY et al., 2011).  

Os sinais podem ser entendidos então como informações transmitidas de uma parte 

para outra que buscam minimizar a informação assimétrica (TAJ, 2016). Os sinais seriam 

capazes de revelar informações de forma que o interessado possa interpretá-los e ajustar o seu 

comportamento à percepção formada por essas informações (CONNELLY et al., 2011). 

Nesse sentido, os sinais transmitidos pelas empresas são discricionários, sendo capazes de 

alterar as crenças e percepções dos indivíduos.  

Os recentes estudos sobre a Teoria da Sinalização mostraram também que o processo 

de sinalização pode ocorrer em duas direções: dos receptores que buscam sinais dos 

sinalizadores e, também, dos sinalizadores, que buscam informações sobre quais os sinais que 

produzem mais efeitos sobre os receptores (CONNELLY et al., 2011). O processo de 

feedback dos receptores para os sinalizadores faz com que os sinalizadores consigam adaptar 

sinais futuros para melhorar a impressão dos receptores e escolher quais sinais serão emitidos 

(GULATI; HIGGINS, 2003; SRIVASTAVA, 2001; TAJ, 2016). Desse modo, os 

sinalizadores poderão preparar sinais estratégicos que sejam capazes de melhorar a percepção 

dos receptores sobre as empresas. 

As partes interessadas usam diferentes sinais informativos para gerar suas expectativas 

sobre a capacidade da empresa de satisfazer seus interesses. A literatura expõe que existem 

diversos tipos de sinais, por exemplo: desempenho, tamanho da empresa, governança 

corporativa, os relatórios financeiros, idade da empresa, estratégias de sustentabilidade, 

conflitos de agência e outros (BRAMMER; PAVELIN, 2006; BRAMMER; MILLINGTON, 

2005; DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). Nesse 

sentido, para Connelly et al. (2011) os sinais podem ser divididos em de apontamento, 

ativação, camuflagem, necessidade e intenção. Os sinais de apontamento demonstram uma 

característica que separa o sinalizador dos seus concorrentes. Os de ativação são aqueles 

essenciais para ativar a qualidade do sinalizador, por exemplo, os sinais de governança 

corporativa que indicam o compromisso da empresa com os seus investidores (CERTO, 

2003). Os sinais de camuflagem são projetados para desviar de uma vulnerabilidade potencial 
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para a direção de outra característica da empresa. Os sinais de necessidade indicam a 

existência de algum fator que uma subsidiária de uma empresa está necessitando. Os sinais de 

intenção indicam uma ação futura da empresa que vai depender do feedback do receptor. 

Para a emissão destes sinais, o sinalizador vai incorrer em custos para a sua produção, 

manutenção e envio (CONNELLY et al., 2011; TAJ, 2016). Desse modo, para que ocorra o 

processo de sinalização, o sinalizador deve observar alguma ação benéfica do envio do sinal, 

de forma que o retorno esperado pela interferência dos sinais sejam maiores que os custos de 

produção dos sinais (MAVLANOVA; BENBUNAN-FICH; KOUFARIS, 2012). Além disso, 

já que os sinais trazem custos para a empresa, a Teoria da Sinalização tem foco 

principalmente em sinais positivos, ou seja, em uma qualidade inobservável da empresa, que é 

transmitida para produzir algum retorno positivo (CONNELLY et al., 2011).  

Apesar dos sinais positivos serem o foco em muitos estudos sobre Teoria da 

Sinalização, existe um avanço da literatura que busca examinar a presença de sinais não 

intencionais ou informações negativas e o comportamento dos sinalizadores que emitem este 

sinal (MYERS; MAJLUF, 1984; TAJ, 2016). Entende-se que os sinalizadores vão decidir por 

sinais negativos quando eles forem valiosos para receptores, de forma que os custos da 

emissão desses sinais negativos são menores do que o retorno obtido com eles (CONNELLY 

et al., 2011). 

Nesse entendimento, a literatura já usou dos diversos tipos de sinais para buscar 

explicar o comportamento dos receptores e sinalizadores (BASDEO et al., 2006; 

GARDBERG; ZYGLIDOPOULOS; SYMEOU, 2015; NEWBURRY, 2010; WALSH et al., 

2016). Estudos sobre governança corporativa já mostraram, por exemplo, como os CEOs 

sinalizam a qualidade da empresa através de suas demonstrações financeiras (ZHANG; 

WIERSEMA, 2009), e como a diversidade do conselho de administração pode sinalizar a 

adesão da empresa aos valores sociais (MILLER; TRIANA, 2009). Há também pesquisas que 

demonstram como sinais podem melhorar a reputação das empresas (DELGADO-GARCÍA; 

QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010; FOMBRUN; SHANLEY, 1990; 

PHILIPPE; DURAND, 2011). Para Fombrun e Shanley (1990) os sinais contábeis, 

institucionais, de mercado e estratégicos melhoram a reputação de empresas americanas. Para 

Philippe e Durand (2011) a preocupação com o meio ambiente é um sinal, enviado pela 

empresa, capaz de melhorar a reputação corporativa. Além disso, Delgado-García,  Quevedo-

Puente e Fuente-Sabaté (2010) mostraram que a capacidade da estrutura acionária de gerar 

expectativas sobre o controle da empresa a torna um fator que influencia a reputação 

corporativa. 
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Segundo Gotsi e Wilson (2001), a definição de reputação como avaliação de uma 

empresa ao longo do tempo, baseia-se na comunicação e sinalização da empresa que fornece 

informações sobre as suas ações e que podem ser comparadas com as ações de outros rivais 

importantes. Então, a reputação corporativa pode ser vista como resultado de um processo de 

sinalização, no qual os sinais, expostos na forma de atributos da empresa ou informações 

sobre ela, são usados pelas partes interessadas para transformá-los em aspectos de reputação 

(BASDEO et al., 2006; MUSTEEN; DATTA; KEMMERER, 2010). Neste estudo, com base 

na literatura, os seguintes sinais são sugeridos como capazes de influenciar a reputação 

corporativa: governança corporativa e estrutura de propriedade. 

2.3.1  A relação entre governança corporativa e reputação corporativa 

O crescimento das sociedades anônimas, no início do século XX, acarretou o 

distanciamento entre a propriedade e gestão (BERLE; MEANS, 1932). O controle acionário 

passou a ser pulverizado entre vários acionistas enquanto a gestão da empresa era delegada a 

um executivo. Além disso, o entendimento da empresa como um conjunto de contratos trouxe 

à tona a problemática da inexistência de contratos completos e agentes perfeitos (ALCHIAN; 

DEMSETZ, 1972; JENSEN; MECKLING, 1976). A inviabilidade de se prever 

contratualmente todas as possibilidades de decisões e a dificuldade de se mensurar com 

exatidão o desempenho contratual geraram contratos incompletos (KLEIN, 1983), permitindo 

a existência de certa discricionariedade nas decisões do gestor que pode aproveitar-se da 

fraqueza contratual para tomar decisões que priorizem seus interesses. 

Essas mudanças nas empresas contribuíram para o surgimento de conflitos de interesse 

entre principal e agente, como bem tratado pelo artigo seminal de Jensen e Meckling (1976). 

A premissa central desses conflitos é que os gestores, chamados de agentes, podem tomar 

decisões que sejam incompatíveis com a maximização de riqueza dos acionistas. De acordo 

com Berle (1931), a administração de uma corporação tem a função de buscar apenas o 

benefício de todos os acionistas, atendendo os interesses desses últimos. No entanto, é 

possível que o gestor não seja completamente fiel a este objetivo e incorra em risco moral, 

buscando a maximização da sua utilidade e dos benefícios não pecuniários (JENSEN; 

MECKLING, 1976). Em função dos interesses conflitantes e para garantir que seu interesses 

sejam respeitados, os acionistas podem ter que arcar com custos de agência. Esses custos se 

referem às despesas com monitoramento da gestão, despesas com concessão de garantias 

contratuais por parte do agente e o custo residual (JENSEN; MECKLING, 1976), sendo que 
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esse último diz respeito ao custo incorrido pela redução do bem-estar do principal em 

decorrência dos conflitos existentes.  

Os mecanismos de governança corporativa são entendidos como um dos custos de 

agência incorridos pela empresa para a proteção do principal. Desse modo, o movimento em 

torno da governança corporativa surgiu como resposta a esse ambiente de interesses 

divergentes entre agente e principal, e também aos diversos casos de abuso de poder e 

expropriação da riqueza dos acionistas por parte de gestores com muito poder (ANDERSON; 

GUPTA, 2009; BROWN; CAYLOR, 2006). Inicialmente, a governança teve destaque em 

ambientes com capital mais pulverizado, como nos Estados Unidos, objetivando resolver 

conflitos entre acionistas dispersos e os gestores. Contudo, observa-se que nos mercados 

emergentes há uma predominância da presença de acionista controlador, fazendo com que o 

conflito entre gestor e proprietário não seja tão forte nesses ambientes. Nestes mercados, o 

principal conflito para ser entre acionistas controladores e acionistas minoritários surgindo 

assim o modelo de agência principal-principal que se opõe ao modelo principal-agente 

característicos dos mercados com propriedade empresarial menos concentrada 

(CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019; JIANG; PENG, 2011; YOUNG et al., 2008). 

A governança corporativa pode ser entendida como um conjunto de mecanismos 

responsáveis por assegurar que os investidores tenham o retorno adequado de seus 

investimentos (SHLEIFER; VISHNY, 1997). Esses mecanismos podem ser divididos em 

externos, sendo estes geridos fora da empresa, ou internos, quando geridos pela própria 

empresa (FAMA; JENSEN, 1983). Os mecanismos de controle oriundos de dentro da 

empresa se referem, por exemplo, a planos traçados para a estrutura do conselho de 

administração, a maneira de distribuição de ações por parte dos executivos e a remuneração 

dos gestores (SHLEIFER; VISHNY, 1997).  O conselho de administração age em nome dos 

acionistas, monitora a alta administração, ratifica as principais decisões, substitui o diretor 

executivo da empresa e outros membros da equipe de gerenciamento em casos extremos de 

má conduta (HART, 1995).  

Becht, Bolton e Röell (2003) apontam cinco mecanismos internos de governança que 

ajudam a mitigar os problemas de agência: (i) concentração parcial de propriedade e controle 

nas mãos de um ou alguns grandes investidores; (ii) aquisições e votação por procuração; (iii) 

delegação e controle exercido pelo conselho de administração; (iv) uso de contratos de 

remuneração executiva; e (v) deveres fiduciários definidos para os CEOs em conjunto com 

ações coletivas que bloqueiam decisões que vão contra os interesses dos investidores. 
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A literatura defende que existe uma combinação eficiente de mecanismos de 

governança que variam conforme o setor ou tamanho da empresa (FAMA; JENSEN, 1983) e 

a estrutura institucional do país (LA PORTA et al., 1998; YOUNG et al., 2008). Um elemento 

que explica as diferenças entre os países está relacionado a quão necessário é a existência de 

leis e códigos que protejam investidores, credores e acionistas de expropriação por parte de 

administradores ou acionistas controladores (LA PORTA et al., 2000b). Nesse cenário atuam 

os mecanismos externos de governança, estando estes relacionados, por exemplo, com a 

presença de um mercado de aquisição hostil, com a existência de obrigatoriedade da 

divulgação de informações e com a criação de códigos ou leis de boas práticas de governança.  

A busca por formas de proteger o mercado e o investidor ganhou impulso desde o 

colapso da WorldCom e da falência da Enron Corporation que levou consigo uma das maiores 

companhias de auditoria, a Arthur Andersen (DOWLING, 2004). Para tentar restaurar a 

reputação dos mercados, políticos e instituições privadas desenvolveram recomendações, 

códigos e leis que determinassem “melhores práticas” para o comportamento das empresas. 

Além disso, os países que detêm sistemas mais desenvolvidos de governança corporativa 

tornaram-se mais atraentes para a realização de investimentos em empresas, principalmente 

para investidores estrangeiros (AGUILERA; CUERVO-CAZURRA, 2004).  

Segundo Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004) existem pelo menos duas formas de 

introduzir melhores proteções aos investidores. O primeiro modo, e mais difícil, é a mudança 

do sistema legal do país. A segunda maneira é introduzir novas práticas que completem o 

sistema jurídico do país e mitigue as imperfeições. No mercado financeiro internacional 

houve um esforço para criação de princípios recomendados por instituições e requisitos para 

entrada em bolsa de valores. No caso dos Estados Unidos foi lançada a Lei Sarbanes-Oxley 

que determinou boas práticas de governança fundamentadas em quatro valores: compliance 

(conformidade legal); accountability (prestação de contas); disclosure (transparência) e 

fairness (senso de justiça) (ANDRADE; ROSSETTI, 2007). 

No Brasil, a adoção de práticas voluntárias de governança corporativa também ganhou 

maior importância. Há um esforço do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Bolsa de Valores, atualmente chamada de 

Brasil, Bolsa e Balcão (B3), em melhorar as práticas de governança das empresas existentes 

nesse país. Com base na abordagem “pratique ou explique”, o IBGC desenvolve 

constantemente códigos que tratam da transparência de informações, ética, controle, 

monitoramento e princípios básicos de boa governança (IBGC, 2015), enquanto que a CVM 
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lançou uma cartilha contendo 23 recomendações sobre transparência no relacionamento entre 

empresa e mercado (CVM, 2002).  

Além disso, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) lançou, no ano 2000, os 

segmentos especiais de listagem para as empresas que adotassem práticas voluntárias de 

governança corporativa (MARCHIORI et al., 2016; ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 

2013). Atualmente existem cinco segmentos diferenciados de governança corporativa, cada 

um revelando o grau de comprometimento da empresa com práticas de governança 

corporativa e transparência na divulgação de informações que vão além daquelas exigidas 

pela Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.As.) (BM&FBOVESPA, 2019). Os segmentos 

são: Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, Além desses 

cinco segmentos existe o segmento básico de listagem que é aquele que não conta com regras 

diferenciadas de governança.  

As regras, ou recomendações, dos segmentos diferenciados têm como objetivo 

melhorar a avaliação das empresas que decidem aderir a elas e, também, buscam desenvolver 

o mercado de capitais brasileiro (BM&FBOVESPA, 2019). Nesse sentido, o estudo de 

Rossoni e Machado-da-Silva (2013) demonstrou que as empresas que aderiram ao segmento 

mais alto, mais especificamente ao Novo Mercado, apresentaram um maior valor de mercado, 

indicando que os investidores pagam um valor adicional pelos ativos destas organizações.  

A adoção de diversos mecanismos de governança, sejam eles externos ou não, tem o 

objetivo de controlar as ações daqueles que têm grande poder de decisão e proteger os 

interesses de investidores, de forma a aumentar a confiança que o mercado tem sobre a 

empresa (SILVEIRA; BARROS, 2008). A eficácia dos mecanismos de governança 

corporativa está relacionada então com a redução de conflitos (MISANGYI; ACHARYA, 

2014). Estudos sugerem que as empresas com melhores práticas de governança detêm melhor 

imagem, pois passam maior confiança ao investidor e, com isso, podem ser mais valorizadas 

em termos de reputação (BEAR; RAHMAN; POST, 2010; KUMARAN; THENMOZHI, 

2016). Tal fenômeno pode ocorrer devido ao fato de que investidores configuram-se como o 

grupo que tem menor proteção e maior risco de não obter retorno do seu investimento 

(WILLIAMSON, 1985), uma vez que eles recebem pelo seu investimento apenas os ganhos 

residuais após o pagamento dos demais stakeholders. Assim, as práticas de governança 

corporativa podem sinalizar uma garantia de que a empresa está sendo bem gerida.  

Para Brammer, Millington e Pavelin (2009) as práticas de governança, como a 

diversidade do conselho de administração, por exemplo, melhoram as percepções da eficácia 

corporativa e por isso contribuem para melhorar a reputação da empresa. Os preceitos de 
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governança de uma organização fornecem insight de como as reputações são formadas e 

protegidas (DOWLING, 2004). Desse modo, através do entendimento de que a reputação da 

empresa é determinada pela percepção dos stakeholders que recebem sinais emitidos pela 

empresa ou outro canal de comunicação (BRAMMER; MILLINGTON; PAVELIN, 2009) e a 

qualidade da governança corporativa pode ser considerada um sinal de responsabilidade com 

seus investidores, argumenta-se que a reputação pode ser melhorada através de boas práticas 

de governança corporativa. Considerando os argumentos em defesa da governança 

corporativa como instrumento favorável à condução da empresa e de sua imagem e reputação 

frente a seus stakeholders, sugere-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

Hipótese 1: A adoção de boas práticas de governança corporativa influencia positivamente a 

reputação corporativa. 

2.3.2  Estrutura de propriedade e a reputação corporativa 

A estrutura de propriedade diz respeito a como a propriedade da empresa está 

distribuída entre seus acionistas e também como está definida a combinação de reivindicações 

residuais (FAMA; JENSEN, 1983). Aí estão incluídos os atributos da empresa, como por 

exemplo, o nível de concentração acionária, o controle societário e a natureza dos principais 

acionistas (CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019). Esses arranjos de estrutura de propriedade 

são condicionados pelo cenário jurídico e institucional do país no qual a empresa opera (LA 

PORTA et al., 2002). 

As grandes corporações de capital aberto são frequentemente caracterizadas como 

tendo estruturas de propriedade com baixa concentração acionária e separação entre 

propriedade e controle (DEMSETZ; LEHN, 1985). Esse cenário é característico de sistemas 

jurídicos mais fortes de tradição jurídica anglo-saxã de lei comum como é o caso de Estados 

Unidos e Inglaterra. Quando a concentração acionária encontra-se mais dispersa, o modelo de 

agência principal-agente é mais claramente perceptível em decorrência do gestor ter mais 

poder de decisão e da presença de maior número de acionistas que não têm tanto controle 

sobre esse gestor (YOUNG et al., 2008). Entretanto, conforme La Porta et al. (2002), os 

aspectos relativos à concentração da estrutura de propriedade são bem diversificados ao redor 

do mundo, existindo um conjunto de outros países que apresentam características diferentes 

daquelas expostas pela separação entre propriedade e gestão. Esses mercados são 

caracterizados principalmente pela elevada concentração acionária nas empresas, pela 
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presença de um acionista controlador ou um bloco de grandes acionistas e pela fraca proteção 

dos minoritários (JIANG; PENG, 2011; OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2007). 

Nos mercados de fraca proteção acionária prevalece o sistema legal de direito civil, e 

neles há forte presença de controladores, que exercem o controle por meio de estruturas 

piramidais de propriedade, propriedade cruzada e emissão de ações sem direito de votos 

(BRANDÃO, 2019; YOUNG et al., 2008). Nesse contexto de alta concentração, enxerga-se a 

redução dos conflitos entre propriedade e gestão, pois o acionista controlador consegue 

monitorar as decisões gerenciais da empresa, fazendo cumprir seus interesses. Esse efeito está 

associado ao direito sobre fluxo de caixa e baseia-se na hipótese de que quanto maior a 

participação do acionista controlador no capital total da empresa, maior o interesse pela 

maximização do valor corporativo (SILVEIRA et al., 2004). Apesar desse benefício, com a 

alta concentração de propriedade exacerbam-se os conflitos de agência entre acionistas 

controladores e minoritários, caracterizando-se como o modelo de agência principal-principal 

(JIANG; PENG, 2011; YOUNG et al., 2008). 

O modelo de agência principal-principal avança no clássico modelo principal-agente. 

Nas empresas com alta concentração acionária acentua-se o poder de grandes acionistas, 

criando-se condições para que eles tenham controle da empresa. A soma da presença desse 

acionista controlador com o mercado de baixa proteção aos investidores, traz maiores 

margens para a possibilidade de expropriação de acionistas minoritários, principalmente 

quando esses grandes acionistas decidem usar benefícios privados de controle (DYCK; 

ZINGALES, 2004; YOUNG et al., 2008). A exemplo de benefícios privados, o acionista 

controlador pode explorar as oportunidades que existem dentro da empresa, graças a 

informações que ele detém sobre ela, essas vantagens não englobam os demais acionistas e 

geralmente geram alguma ineficiência para a empresa (DYCK; ZINGALES, 2004). 

A expropriação dos acionistas minoritários também pode concretizar-se em menores 

níveis de pagamento de dividendos (LA PORTA et al., 2000b), desvio de oportunidades 

corporativas (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010) e 

uma maior assimetria de informações (JIANG; PENG, 2011; YOUNG et al., 2008). O 

mercado brasileiro pode enquadrar-se neste modelo de agência principal-principal. 

2.3.2.1  Estrutura de propriedade do mercado brasileiro 

A estrutura de propriedade das empresas brasileiras tem peculiaridades que se 

diferenciam daquelas de empresas localizadas em mercados com propriedade dispersa. A alta 
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concentração acionária, estruturas piramidais e a presença de famílias no controle das 

empresas caracterizam essas empresas (ALDRIGHI; MAZZER NETO, 2005; BRANDÃO, 

2019; PEIXOTO; BUCCINI, 2013). A respeito disso, a literatura fornece evidência de que a 

empresa brasileira tem alta concentração de votos na mão do primeiro acionista (CAIXE; 

KRAUTER, 2013). Para os anos de 1998 até 2002 a média dessa concentração na mão do 

primeiro acionista chegou aos 70% de direito de voto (OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 

2007). Embora ainda se encontre em patamares elevados, outros estudos demonstraram que 

houve uma redução do percentual dessa concentração de votos nos anos seguintes. De acordo 

com Peixoto e Buccini (2013) a concentração de direito de votos nas mãos do maior acionista 

das empresas brasileiras para os anos de 2004, 2006 e 2008 passou a ser 59,18%, 52,63% e 

53,03%, respectivamente. Ao pesquisar a concentração de propriedade das empresas 

brasileiras nos anos de 2010 a 2013, Crisóstomo e Brandão (2019) encontraram que a média 

de direito de votos dos controladores no período de estudo era de 59,6%. 

Segundo Silveira et al. (2004), no Brasil, a manutenção da concentração de 

propriedade por parte de acionistas majoritários é decorrente principalmente da emissão de 

duas classes de ações: com direito e sem direito de voto. Esse fato inviabiliza a relação “uma 

ação por um voto” e mantem a existência das ações preferenciais, que fortalecem ainda mais a 

separação entre aqueles que têm direito de controle e aqueles que têm direito apenas sobre 

fluxo de caixa. A existência do alto percentual de empresas brasileiras com acionista 

controlador, faz da identidade desse acionista outro objeto de estudo da estrutura de 

propriedade (HOLANDA; COELHO, 2016). A identidade dos principais acionistas pode ser 

categorizada em grupos, como por exemplo: investidores institucionais, investidores 

individuais e familiares, governo e instituições financeiras. 

Nos anos de 1998 até 2002, 47,1% das empresas brasileiras tinham uma família ou 

pessoa individual como controlador, 27,9% eram controladas por grupos estrangeiros, 18,5% 

por grupos nacionais, 5,8% por fundos de pensão e 0,6% por instituições financeiras 

(OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2007). Peixoto e Buccini (2013) utilizaram o free float de 

50% para classificar as empresas brasileiras como “com” e “sem” acionista controlador nos 

anos de 2004, 2006 e 2008, os resultados indicam que os indivíduos ou família (59,69%) são 

os principais acionistas controladores, seguidos de empresa privada nacional (17,55%), 

investidor estrangeiro (10,50%), governo (6,6%) e investidor institucional (4,71%). Além 

disso, os achados de Aldrighi (2014) também relataram as famílias como principais acionistas 

controladores das empresas brasileiras (50%). 
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Contudo, alguns estudos observaram mudanças na estrutura de propriedade do 

mercado brasileiro. Um dos pontos observados foi de que em 2004 o número de empresas 

sem um acionista controlador aumentou em 1,09%, e em 2008 esse aumento já era de 6,5% 

(PEIXOTO; BUCCINI, 2013). Além disso, houve um aumento da quantidade de empresas 

que mantem acordo de acionistas, de forma que nos últimos anos essa identidade de 

controlador passou a ser maior do que a existência de empresas familiares (CRISÓSTOMO; 

BRANDÃO, 2019). Esse novo cenário remete a novas indagações sobre a estrutura de 

propriedade e os conflitos de agência presentes em empresas brasileiras, e como esses 

aspectos podem afetar a reputação dessas empresas. 

2.3.2.2  Influência da estrutura de propriedade na reputação corporativa 

Estudos sugerem que a estrutura de propriedade tem capacidade de gerar expectativas 

futuras o que a torna um fator que influencia a reputação das empresas (BRAMMER; 

MILLINGTON, 2005; DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 

2010; FOMBRUN; SHANLEY, 1990; PAVELIN; BRAMMER, 2006). Isso porque as 

características das empresas que tenham sido percebidas como influentes na melhora do 

cumprimento das expectativas das partes interessadas ou na expropriação dos seus recursos, 

servirá como sinal que afeta a percepção sobre a empresa (DELGADO-GARCÍA; 

QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). 

A presença de grandes acionistas controladores tem efeitos positivos e negativos para 

as empresas. Achados de estudos em mercados emergentes demonstraram que a existência de 

um acionista controlador pode levar ao aumento do monitoramento dos gestores e redução dos 

conflitos entre propriedade e gestão (BECHT; BOLTON; RÖELL, 2003; YOUNG et al., 

2008). Nesse contexto, o impacto positivo sobre o desempenho corporativo em decorrência da 

concentração de propriedade pode ser observado sob a perspectiva da redução de custos de 

agência, decorrentes do monitoramento mais eficaz realizado pelo controlador, portanto, 

sinalizando ao mercado um alinhamento entre gestores e acionistas (MARQUES; 

GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015). Apesar disso, quando a concentração acionária é muito 

exacerbada, o papel do conselho de administração e do mercado de aquisições hostis perdem 

relevância diante do grupo de controle existente dentro da empresa (MARQUES; 

GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015). Essa elevada concentração acionária pode dar margem à 

ocorrência de expropriação dos acionistas minoritários, sinalizando o não atendimento das 
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expectativas destes (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 

2010).  

Relativamente ao mercado brasileiro, a concentração do direito de voto nas mãos dos 

acionistas pode estar associada com a maior expropriação de acionistas minoritários, 

principalmente devido à  separação de direitos de controle e de fluxo de caixa (CAIXE; 

KRAUTER, 2013). A expropriação pode acarretar em desempenho insuficiente, como, 

quando os acionistas controladores escolhem gerentes por meio de favores, mesmo que eles 

não sejam os mais competentes para dirigir a empresa, ou por desvio de oportunidades 

corporativas, como na transferência de preços a valores não mercantis, de uma empresa para 

outra, que tenham o mesmo controlador (LA PORTA et al., 2000b; SHLEIFER; VISHNY, 

1997).  Desse modo, a elevada concentração de propriedade prejudica o valor da firma devido 

aos maiores custos de agência com o monitoramento dos controladores (MARQUES; 

GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015). Estes possíveis efeitos negativos da alta concentração de 

ações nas mãos do primeiro acionista pode ter efeitos negativos para a imagem e reputação da 

empresa no mercado, em decorrência dos sinais que o efeito de expropriação pode enviar para 

o mercado (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). Esta 

argumentação sugere a existência de uma propensão à ocorrência de um efeito negativo de 

mais elevados níveis de concentração acionária sobre a reputação corporativa como sugerido 

na hipótese a seguir formulada: 

Hipótese 2: A concentração de capital da empresa é desfavorável para a reputação 

corporativa. 

Pesquisas sugerem que a identidade, ou natureza, do detentor do controle acionário 

também é um fator que pode afetar a reputação corporativa (BRAMMER; MILLINGTON, 

2005; FOMBRUN; SHANLEY, 1990; PAVELIN; BRAMMER, 2006). A respeito disso, 

Brandão (2019) categoriza a configuração do controle acionário em três grupos: controle por 

um acionista majoritário, controle compartilhado através de acordo de acionistas, e controle 

disperso. Os majoritários são aqueles que pertencem à mesma família, ou grupo econômico, 

ou alguma entidade que detenha o poder de controle da empresa; o controle compartilhado 

ocorre quando há mais de um acionista controlando a empresa, e estes celebram um acordo 

entre eles, o chamado acordo de acionistas para formalizar esta coalizão de controle; e o 

controle disperso é quando não há um acionista controlador (BRANDÃO, 2019).  
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A princípio, a existência de um acionista majoritário tende a reduzir os conflitos de 

agência, ao facilitar o alinhamento de interesses entre proprietários e gestão da empresa. No 

entanto, níveis elevados de controle desse majoritário podem facilitar a expropriação de 

acionistas minoritários, através dos benefícios privados associados ao controle da empresa 

(CAIXE; KRAUTER, 2013; MARQUES; GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015). As várias 

formas de usufruir de benefícios privados, a elevada concentração de direito de votos e a 

pouca força para confrontar o poder do majoritário pode levar a uma maior carga de conflitos 

de agência do tipo principal-principal (BRANDÃO, 2019). A respeito disso, ao pesquisar o 

mercado da Espanha, os resultados demonstram que a presença de investidores institucionais 

corrói a reputação corporativa (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-

SABATÉ, 2010). A literatura defende também que quando o majoritário é o fundador da 

empresa ou existe controle familiar, pode haver um envolvimento emocional mais forte da 

família com a empresa, desse modo, as partes interessadas podem supor que o controle 

familiar estará sempre em busca da maximização do valor da empresa no longo prazo 

(DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). Apesar disso, os 

laços familiares envolvendo fundadores e familiares podem fazer com que a família dê 

prevalência aos seus interesses em detrimento de outros acionistas e/ou stakeholders (JARA-

BERTIN; LÓPEZ-ITURRIAGA; LÓPEZ-DE-FORONDA, 2008). Empresas familiares 

podem concentrar em cargos os entes familiares em detrimento de profissionais imparciais 

e/ou mais capazes, o que não é bem visto pelo mercado. Além das empresas familiares, outros 

grupos de acionistas majoritários estão presentes nas empresas brasileiras, como as 

instituições financeiras e o governo. A partir das argumentações apresentadas, espera-se que a 

maior probabilidade de expropriação, baixa eficiência da empresa e a existência de conflitos 

de agência do tipo principal-principal enviem sinais sobre o risco de investimento. Tais riscos 

podem alterar a percepção do investidor e comprometer a reputação da empresa, justificando 

a proposição da seguinte hipótese de pesquisa: 

Hipótese 3: O controle acionário majoritário da empresa é desfavorável para a reputação 

corporativa. 

Embora o controle majoritário seja fortemente presente no mercado brasileiro, 

pesquisas recentes demonstram que eles estão perdendo espaço com o crescimento do 

controle compartilhado e disperso no Brasil (CASTRO; VIEIRA; PINHEIRO, 2015; 

HOLANDA; COELHO, 2016; PEIXOTO; BUCCINI, 2013). A presença do controle 
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acionário compartilhado está associado à acordos entre acionistas, assim, podendo ajudar na 

redução de conflitos de principal-principal. O acordo de acionistas são contratos voluntários 

que regem o relacionamento entre diferentes acionistas de uma empresa (CARVALHAL, 

2012). Eles geralmente envolvem regras que limitam o poder de voto e elaboram uma 

distribuição mais equilibrada de poder entre os grandes acionistas (BAGLIONI, 2011; 

BRANDÃO, 2019). Desse modo, a presença de acordo entre acionistas pode proteger 

acionistas, além de que a presença de blocos de controladores ainda estarão concentrados no 

monitoramento dos gestores, mitigando os conflitos de agência (CLAESSENS et al., 2002). 

Nesse sentido, sugere-se que o controle compartilhado pode funcionar como um mecanismo 

de governança corporativa que ajuda na redução de conflitos de interesse (BRANDÃO, 

2019). A redução desses conflitos pode sinalizar a responsabilidade da empresa com o 

investidor e também o menor risco de custos de agência. Segundo Carvalhal (2012), as 

empresas que têm acordo de acionistas são mais valorizadas e o grau de proteção concedido 

pelo acordo é positivamente relacionado ao valor da empresa. Espera-se, portanto, que os 

sinais emitidos pela presença de um controle acionário compartilhado estejam relacionados 

com a melhora da reputação corporativa, como proposto na seguinte hipótese: 

Hipótese 4: O controle acionário compartilhado da empresa é favorável para a reputação 

corporativa. 

A realidade de ausência de acionista controlador alinha-se ao modelo de agência 

principal-agente, no qual o gestor passa a ter mais poder e acionistas organizam-se para 

obtenção do alinhamento de interesses entre acionistas e gestores. Neste cenário não há 

conflitos de interesses entre acionistas com relação ao perigo de expropriação entre eles, pois 

não há um acionista controlador que disponha de meios para fazer uso de benefícios privados 

de controle da empresa. Neste caso, vê-se, incrementada a possibilidade de que as decisões 

gerenciais, benéficas aos interesses do gestor, possam depreciar a riqueza dos acionistas 

(BEBCHUK; HAMDANI, 2009). Isto faz com que acionistas tenham interesse em patrocinar 

um eficiente sistema de governança corporativa capaz de evitar a má conduta de gestores mal 

intencionados (BRANDÃO, 2019). Evidência no mercado brasileiro aponta que empresas 

com propriedade dispersa apresentam um conjunto mais robusto de práticas de governança 

corporativa (CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019). Este movimento pró-ativo de acionistas em 

empresas com controle disperso, no sentido de fomentar um melhor sistema de governança 

corporativa, tende a ser bem visto pelo mercado. Este fator, em um mercado caracterizado por 
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alta concentração de propriedade, tende a fazer com que estas empresas sejam vistas como 

empresa mais bem conduzidas o que pode ter reflexo positivo na reputação das mesmas, como 

proposto na seguinte hipótese: 

Hipótese 5: O controle acionário disperso é favorável à reputação corporativa. 
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3  METODOLOGIA 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos aplicados ao longo da pesquisa, 

tais procedimentos estão divididos em tipologia da pesquisa, população e amostra, 

procedimentos de coleta e mensuração das variáreis e, por fim, os procedimentos de análise 

de dados. 

3.1  Tipologia da pesquisa 

Um estudo pode ser classificado segundo seu propósito, existindo três formas 

possíveis de classificação: estudo exploratório, estudo descritivo e estudo explicativo (GRAY, 

2012). O objetivo desta pesquisa é classificado como descritivo e explicativo. Um estudo 

descritivo busca conhecer a distribuição de certos traços ou atributos (BABIE, 2005), a 

pesquisa classifica-se dessa forma por buscar descrever a reputação corporativa, governança 

corporativa e estrutura de propriedade das empresas brasileiras. Além disso, o objetivo de 

analisar a influência da governança corporativa e da estrutura de propriedade na reputação das 

empresas do mercado brasileiro, apresenta-se como explicativo por ter ênfase na descoberta 

de relações casuais entre variáveis (GRAY, 2012). 

Quanto à natureza dos dados, a pesquisa é predominantemente quantitativa. Para 

identificar as práticas de governança corporativa e os aspectos da estrutura de propriedade das 

empresas foi utilizado o formulário de referência das empresas, além de outras informações 

financeiras apresentadas nas demonstrações contábeis. Os dados obtidos através da análise 

desses formulários foram codificados e analisados através de métodos estatísticos e da 

proposição de um modelo econométrico.  

O estudo classifica-se ainda como documental em relação aos procedimentos 

empregados. Os documentos são fontes primárias ou secundárias elaboradas por terceiros para 

atender a finalidades diversas e serem explorados pelo pesquisador (CELLARD, 2008), nesse 

caso o estudo explorou documentos das empresas brasileiras listadas na bolsa de valores B3, 

tais como: o formulário de referência, os demonstrativos financeiros anuais e outros. 

3.2  População e amostra 

A população da pesquisa consiste em todas as empresas de capital aberto listadas na 

B3 no período de 2013-2018, totalizado 355 empresas. Objetivando a análise de informações 



45 

 

sobre reputação corporativa, a amostra é composta de todas as empresas que fazem parte da 

B3 e têm sua reputação apreciada pelo ranking Merco Empresas e/ou o ranking Reptrak no 

período de 2013-2018, totalizando 56 empresas e 200 observações. Justifica-se o período do 

estudo pela disponibilidade de informações sobre o ranking Merco e o Reptrak, no Brasil. A 

Tabela 1 apresenta as empresas que fazem parte da amostra, distribuídas ao longo dos anos e 

considerando os dois monitores de reputação que fazem parte do estudo. 

Tabela 1 – Composição da amostra por ano 

 Fonte: Dados da pesquisa.  

A amostra total é composta por 200 observações anuais de empresas que fazem parte 

de algum dos dois rankings de reputação. Quando verificado apenas o Merco, ele apresenta 

165 observações de empresas brasileiras ao longo dos cinco anos. Infelizmente, o Merco não 

elaborou ranking, no Brasil, no ano de 2015, ficando a análise desse monitor limitada aos 

anos de 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Já o Reptrak apresenta 73 observações ao longo dos 

anos. Ressalta-se que, através da Tabela 1, observa-se uma maior representatividade de 

empresas brasileiras no ranking Merco. 

A Tabela 2 apresenta as empresas que compõem a amostra, distribuídas nos setores de 

atuação, conforme a classificação da B3. Além disso, estão expostos também os setores de 

atuação em relação a cada ranking de reputação. 

Tabela 2 – Setores de atividade 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Observações do Merco 36 33 0 33 31 32 165 

Observações do Reptrak 9 13 14 14 14 9 73 

Total de observações 38 36 14 38 38 36 200 

Setor de atividade Observações % Merco % Reptrak % 

Alimentos e Bebidas 18 9,0 16 9,7 10 13,7 

Comércio 26 13,0 18 10,9 17 23,3 

Energia Elétrica 15 7,5 13 7,9 3 4,1 

Finanças e Seguros 20 10,0 20 12,1 4 5,5 

Papel e Celulose 25 12,5 25 15,1 - - 

Química, Petróleo e Gás 27 13,5 17 10,3 11 15,1 

Siderúrgica e Metalúrgica 12 6,0 12 7,3 - - 

Software, Dados e Telecomunicação 12 6,0 12 7,3 - - 

Têxtil 11 5,5 10 6,1 5 6,8 

Transporte, Veículos e Peças 15 7,5 10 6,1 13 17,8 

Outros 19 9,5 12 7,3 10 13,7 

Total 200 100 165 100 73 100 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Como pode-se observar, a amostra está amplamente distribuída em importantes setores 

da economia o que é importante para sua relevância. Os resultados apresentam que essas 

empresas da amostra são, na sua maioria, do setor de Química, Petróleo e Gás, representando 

13,5% da amostra. Após esse setor, estão os setores de Comércio e o de Papel e Celulose 

com, respectivamente 13% e 12,5% da amostra. Diferentemente da amostra total, das 

empresas que estão apenas no Merco a maioria são do setor de Papel e Celulose (15,1%). Já 

para Reptrak, o setor mais expressivo é o de Comércio (23,3%). 

3.3  Procedimentos de coleta e mensuração das variáveis 

A coleta de dados baseou-se em dados secundários que consistem em interpretações de 

dados primários, como: livros, manuais, relatórios financeiros, jornais, revistas e outros 

(COOPER; SCHINDLER, 2011). As informações sobre reputação corporativa foram 

coletadas a partir do website do Merco, que informa os rankings produzidos e as informações 

sobre o nome da empresa, pontuação obtida, posição atual e posição anterior no ranking. Uma 

segunda análise da reputação das empresas brasileiras foi realizada através do website do 

Reptrak para coleta de informações. O Reptrak oferece um informe anual das 100 empresas 

com melhor reputação no Brasil. Nesse informe é fornecido também a pontuação de cada 

empresa. A obtenção dos dados sobre governança corporativa e estrutura de propriedade foi 

partir do formulário de referência e outros demonstrativos financeiros que podem ser obtidos 

no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e B3. Por fim, os dados econômico-

financeiros necessários para outras análises foram obtidos através da base de dados 

Economática. 

A seção 3.3.1 apresenta o detalhamento da coleta e mensuração das variáveis da 

pesquisa. 

3.3.1  Variáveis da pesquisa 

3.3.1.1  Reputação Corporativa 

Para a mensuração da reputação corporativa foi utilizado dois rankings elaborados por 

empresas no mercado brasileiro: Merco Empresas e Reptrak. O Monitor Empresarial de 

Reputação Corporativa ou Merco é um dos monitores de reputação que tem como base a 
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opinião dos stakeholders. O Merco tem sido usado em relevantes pesquisas, como nos estudos 

de Baraibar-Diez e Sotorrío (2018), Delgado-García, Quevedo-Puente e Fuente-Sabaté 

(2010), García-Meca e Palacio (2018) e Pinto, Freire e Santos (2016). O monitor de reputação 

é produzido pelo instituto Espanhol Análisis e Investigación, e é submetido à auditoria 

independente da KPMG, contribuindo para reforçar a sua solidez e independência. Os 

trabalhos iniciais para a sua construção começaram em 1999, na Espanha, contudo, 

atualmente ele é produzido em mais 11 países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Equador, México, Peru, Portugal e, recentemente, no Panamá. 

Ao iniciar os trabalhos em um país. O Merco elabora primeiramente dois principais 

monitores: Merco Empresas e Merco líderes. O primeiro monitor cria um ranking em que 

pontua as 100 empresas com melhor reputação no país em que está sendo elaborado, enquanto 

que o segundo está relacionado aos 100 líderes empresariais que detêm melhor reputação. 

Atualmente o Merco elabora oito monitores de reputação, além dos dois citados 

anteriormente, são elaborados também o Merco Responsabilidade e Governança Corporativa, 

o Merco Talentos, o Merco Talento Universitário, o Merco Consumo, o Merco Digital e o 

Monitor de Reputação Sanitária. Para chegar nesses monitores são realizadas seis avaliações 

que abrangem os diferentes tipos de stakeholder, e para cada avaliação é adotado um peso que 

pondera as pontuações obtidas em diferentes etapas. O Quadro 1 apresenta os grupos de 

avaliações, os participantes, os pesos adotados para cada grupo e a descrição de cada 

avaliação. 

Quadro 1 – Avaliadores responsáveis pela formação dos rankings Merco 
AVALIAÇÕES PARTICIPANTES PESO DESCRIÇÃO 

AVALIAÇÃO DE 

DIRETORES 

Membros do comitê 

de direção da 

empresa 

22% 

Executivos pertencentes ao Comitê de Gestão, de 

empresas que faturam mais de 50 milhões de euros, 

escolhem as empresas e líderes empresariais com a 

melhor reputação. 

AVALIAÇÃO DE 

ESPECIALISTAS 

Analistas financeiros 6% 

Uma amostra de analistas financeiros pontuam de 0 a 

100 a projeção de benefícios de curto e médio prazo, o 

sucesso na estratégia de negócios, a governança 

corporativa, a qualidade das informações prestadas e a 

credibilidade e qualidade da gestão das empresas. 

ONG 4% 

Líderes de ONGs pontuam de 0 a 100 o compromisso 

com a comunidade e a responsabilidade socioambiental 

das empresas. 

Associações de 

consumidores 
4% 

Responsáveis pelas associações de consumidores 

pontuam de 0 a 100 a qualidade do produto-serviço e 

respeito pelos direitos do consumidor de diferentes 

empresas. 

Sindicatos 4% 
Líderes sindicais pontuam de 0 a 100 a qualidade do 

trabalho de cada uma das empresas. 

Jornalistas 

econômicos 
6% 

Os jornalistas pontuam de 0 a 100 a transparência 

informativa, a eficácia na comunicação corporativa, o 
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sucesso na estratégia de negócios e a equipe de gestão. 

Catedráticos de 

economia da 

empresa e 

professores 

universitários 

especializados na 

área da empresa 

4% 

Catedrático e professores universitários da área da 

empresa pontuam de 0 a 100 a qualidade da gestão 

empresarial, estratégia competitiva e inovação. 

Gerentes de mídia 

social e influencers 
3% 

Influencers e Gerentes de Mídias Sociais pontuam de 0 

a 100 a eficácia da gestão em comunicação digital, ética 

e inovação. 

Governo 6% 

Administração e parlamentares dos partidos mais 

representativos pontuam de 0 a 100 o compromisso 

ético, transparência e boa governança; o compromisso 

com o país; compromisso com a comunidade e 

compromisso com o desenvolvimento de seu setor. 

AVALIAÇÃO DE 

MÉRITOS 

Técnicos da empresa 

Análisis e 

Investigación 

15% 

Essa avaliação é realizada pelos técnicos da instituição 

Análisis e Investigación que verificam diretamente, por 

meio de um "questionário de mérito", a reputação 

atribuída a cada empresa, seguindo critérios aprovados 

com os principais índices (DJSI, GRI ...). 

MERCO 

CONSUMO 
Consumidores 10% 

Consumidores em geral analisam a reputação comercial 

das empresas em função de 10 variáveis: trajetória, 

qualidade-preço, qualidade, inovação, ética, empatia, 

compromisso ecológico, compromisso social, trabalho 

atrativo e local bom para investir. 

MERCO TALENTO 
Stakeholders 

diversos 
10% 

Busca elaborar o ranking das empresas com mais 

capacidade de atrair e reter talentos. Para tanto, utiliza-

se uma amostra de 18.415 trabalhadores, 6.199 

estudantes universitários, 1.206 ex-alunos de escolas de 

negócios, 107 gerentes de recursos humanos, 53 

especialistas em headhunters e 8.091 cidadãos que 

identificarão as melhores empresas para se trabalhar na 

Espanha. 

MERCO DIGITAL Meios digitais 6% 

Uma análise da reputação no campo digital das 

empresas através de quatro fontes de informação: canais 

próprios, mídias digitais, influencers e usuários. 

Fonte: elaborado pela autora com base na metodologia e informes de verificação Merco Empresas. 

 

Observa-se com o Quadro 1 que o grupo de diretores têm maior peso na avaliação 

(22%), seguido de diversos especialistas e outros grupos. As pontuações obtidas são 

organizadas em uma escala que varia de 3.000 a 10.000 pontos. A empresa que estiver 

posicionada no primeiro lugar recebe 10.000 pontos e a que ficar classificada em última 

colocação obtém 3.000 pontos. A partir do resultado final são constituídos os rankings 

publicados anualmente. Para fins de análise e atendimento do objetivo do estudo utilizou-se o 

ranking que trata apenas da reputação das empresas de uma maneira geral, chamado de Merco 

Empresas. Ressalta-se que ele apresenta as 100 empresas com melhor reputação no mercado 

brasileiro. As dimensões que o compõe são apresentadas no Quadro 2.  

Quadro 2 – Variáveis do ranking Merco Empresas 

DIMENSÕES DO MERCO EMPRESAS ATRIBUTOS FORMADORES DAS DIMENSÕES 
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RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Benefício 

Solvência 

Potencial de crescimento 

QUALIDADE DA OFERTA COMERCIAL 

Valores do produto/serviço 

Valor da marca 

Recomendação dos clientes 

TALENTO 

Qualidade do trabalho 

Marca do empregador reconhecida 

Orgulho corporativo 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

Comportamento corporativo ético 

Contribuição fiscal ao país 

Responsabilidade socioambiental 

DIMENSÃO INTERNACIONAL DA EMPRESA 

Número de países em que opera 

Número de negócios no exterior 

Alianças estratégicas internacionais 

INOVAÇÃO 

Investimentos em P&D 

Novos produtos e serviços 

Cultura de inovação e mudança 

Fonte: elaborado pela autora com base na metodologia e informes de verificação Merco Empresas. 

O ranking Merco Empresas foi escolhido para o estudo por ter alguns aspectos 

importantes para a análise, como: a mensuração da reputação de empresas brasileiras; 

metodologia transparente e livre; seus resultados e metodologias podem ser facilmente 

consultados em seu website; tem metodologia auditada pela KPMG a partir das normas ISAE 

3000; e leva em consideração a opinião de diversos stakeholders. De acordo com a literatura, 

uma medição adequada da reputação deve agregar além das percepções dos diversos 

stakeholders a influência que cada um deles tem para a empresa (RESNICK, 2004; 

WARTICK, 2002), sendo esse um dos pilares adotados na metodologia Merco. Além do 

Merco Empresas, foi usado também o ranking Reptrak, objetivando ter-se robustez de 

resultados e, também comparar as duas metodologias em uma pesquisa empírica. Os dois 

trazem as 100 empresas com melhor reputação no Brasil. 

O Reptrak é elaborado por Charles J. Fombrun, Cees Van Riel e a equipe do 

Reputation Institute. Ele é obtido através de um questionário aplicado para a sociedade em 

geral dos 15 países com maiores economias do mundo. Os respondentes avaliam em que 

medida confiam, admiram, estimam e acreditam que a empresa tem uma boa reputação. Para a 

elaboração desse ranking são consideradas sete dimensões formadoras da reputação: Produtos 

& Serviços, Inovação, Ambiente de Trabalho, Integridade, Cidadania, Liderança e 

Desempenho (REPTRAK, 2019). Cada dimensão observa cerca de três a cinco atributos, 

buscando sempre representar as questões mais específicas da realidade de cada empresa. 
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Ressalta-se que são adotados pesos para cada uma das dimensões. O Quadro 3 demonstra as 

dimensões, pesos e atributos que formam o índice Reptrak. 

Quadro 3 – Dimensões e atributos do índice Reptrak 
DIMENSÕES REPTRAK PESO ATRIBUTOS FORMADORES DO ÍNDICE 

PRODUTOS E SERVIÇOS 18,5% 

Eles são de alta qualidade 

Eles apresentam boa relação entre custo/benefício 

A empresa garante a efetividade deles 

Eles satisfazem os clientes 

INOVAÇÃO 13,1% 

É Inovadora 

Se antecipa diante de seus concorrentes 

Adapta-se facilmente 

AMBIENTE DE TRABALHO 13,4% 

Oferece oportunidades iguais 

Remunera justamente 

Preza pela saúde e segurança dos empregados 

INTEGRIDADE 15,1% 

É justa e responsável 

Tem comportamento ético 

É transparente 

CIDADANIA 14,5% 

Protege o meio ambiente 

Contribui para a sociedade 

Apoia boas causas sociais 

LIDERANÇA 13% 

A empresa é bem administrada 

Tem um líder forte e respeitado 

Tem excelentes gestores 

Tem visão clara de futuro 

DESEMPENHO 12,4% 

É lucrativa 

Ela tem perspectiva de crescimento 

Tem resultados sólidos 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil Reptrak 100. 

As pontuações são ponderadas com base no peso específico de cada dimensão, esse 

cálculo resulta em uma escala de pontuação 0 a 100 para as 100 empresas com melhor 

reputação. Ressalta-se que o ranking é elaborado com mais de 70.300 entrevistas com 

públicos de interesse das 15 maiores economias, dentre elas o Brasil. No Brasil são 

consultadas 10.500 pessoas, nas 27 capitais do país. Os principais respondentes da entrevista 

são os consumidores, em seguida estão os diretores (RENAU; FONT, 2017). O resultado 

final, dado no Brasil, mostra as 100 empresas com melhor reputação nesse país.  

3.3.1.2  Governança Corporativa 

No que concerne à governança corporativa, o estudo faz uso do índice CGIndex 

proposto em literatura prévia (BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 2015; BRANDÃO, 2014; 

CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019). O CGIndex é composto por um checklist de práticas 

que podem ser adotadas para os principais órgãos de governança corporativa, tratando da 

estrutura desses órgãos, da formação da Assembleia Geral e de itens de divulgação de 
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resultados da empresa. Estas práticas têm como base as boas práticas de governança 

corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil (PREVI). 

Ao todo são 28 mecanismos analisados sobre as ações voluntárias de governança 

corporativa. Estes mecanismos estão divididos em sete grandes grupos assim dispostos: ações 

e propriedade, assembleia geral ordinária (AGO), práticas e estrutura do conselho de 

administração, composição do conselho de administração, práticas da diretoria executiva, 

fiscalização/controle e transparência da gestão. O Quadro 4 demonstra os grupos que formam 

o checklist, as práticas que o compõem, as operacionalizações, as métricas e também as fontes 

usadas para coleta dos dados.  
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Quadro 4 – Composição do CGIndex 

CATEGORIA PRÁTICA ANALISADA OPERACIONALIZAÇÃO METRICA FONTE DE DADOS 

Ações e 

Propriedade 

Direito de voto 

Direito de voto em assembleias gerais 

em cada classe de ações (ordinárias e 

preferenciais) 

Direito a voto em cada classe (Sem direito – 0; 

restrito – 0,5; pleno – 1) multiplicado pelo 

percentual de ações de cada classe em relação 

ao total 

Item 18.1 do 

Formulário de 

Referência 

Tag along 
Tag along concedido a cada classe de 

ações 

Percentual de tag along multiplicado pelo 

percentual de ações de cada classe em relação 

ao total 

Item 18.1 do 

Formulário de 

Referência 

Free float Percentual de ações em circulação Ações em circulação/ total de ações 

Item 15.3 do 

Formulário de 

Referência 

Ações ordinárias 
Percentual de ações ordinárias emitidas 

pela companhia 
Ações ordinárias/ total de ações 

Item 15.1 do 

Formulário de 

Referência 

Assembleia Geral 

Ordinária (AGO) 
Participação em assembleias 

Prazo mínimo de convocação para AGO Sim – 0,25; Não – 0 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 

Transmissão eletrônica da AGO Sim – 0,25; Não – 0 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 

Disponibilização de meios de 

comunicação entre empresa e acionistas 

sobre as pautas da AGO via internet 

Sim – 0,25; Não – 0 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 

Mecanismos que possibilitem a inclusão 

de propostas de acionistas na pauta do 

dia 

Sim – 0,25; Não – 0 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 
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CATEGORIA PRÁTICA ANALISADA OPERACIONALIZAÇÃO METRICA FONTE DE DADOS 

Práticas e Estrutura 

do Conselho de 

administração 

Remuneração variável 

O conselho de administração não 

percebe parte da remuneração atrelada 

aos resultados da companhia 

Sim – 1; Não – 0 

Item 13.2 do 

Formulário de 

Referência 

Avaliação 
Existem mecanismos formais de 

avaliação do conselho de administração 
Sim – 1; Não – 0 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Mandato 
Prazo de mandato do conselho de 

administração 

Uma ano (1), dois anos (0,5), três anos ou mais 

(0) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Tamanho 
O conselho de administração é 

composto por 5 a 11 membros efetivos 
Sim – 1; Não – 0 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Comitês de assessoramento 

Presença do comitê de auditoria ou 

similar; presença do comitê de 

remuneração ou similar, presença de 

outros comitês 

Para cada comitê foi usada a seguinte 

pontuação: Presença do comitê – 1; Ausência 

do comitê – 0 

Item 12.1/7 do 

Formulário de 

Referência 

Composição do 

Conselho de 

administração 

Dualidade do presidente 

Segregação das funções do presidente 

do conselho de administração e diretor-

presidente 

Sim – 1; Não – 0 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Membros externos 

Percentual de conselheiros efetivos que 

pertencem apenas ao conselho de 

administração 

Número de conselheiros externos / total de 

conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Membros independentes 
Percentual de conselheiros efetivos 

declarados independentes 

Número de conselheiros independentes / total 

de conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Membros minoritários 
Percentual de conselheiros efetivos que 

não foram indicados pelo controlador 

Conselheiros minoritários / total de 

conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Membros suplentes 
O conselho de administração não tem 

membros suplentes 
Sim – 1; Não – 0 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Participação feminina 
Percentual de conselheiros efetivos do 

gênero feminino 

Número de conselheiras mulheres / total de 

conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 
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CATEGORIA PRÁTICA ANALISADA OPERACIONALIZAÇÃO METRICA FONTE DE DADOS 

 Remuneração variável 

A diretoria executiva percebe parte da 

remuneração atrelada aos resultados da 

companhia 

Sim – 1; Não – 0 

Item 13.1/2 do 

Formulário de 

Referência 

Práticas da 

Diretoria 

Executiva 

Stock options 
A companhia tem plano de remuneração 

baseada em ações para seus diretores 
Sim – 1; Não – 0 

Item 13.1/2 do 

Formulário de 

Referência 

Mandato Prazo de mandato da diretoria 
Uma ano (1), dois anos (0,5), três anos ou mais 

(0) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência ou Estatuto 

da empresa 

Avaliação 
Existem mecanismos formais de 

avaliação da diretoria 
Sim – 1; Não – 0 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência ou Estatuto 

da empresa 

Participação feminina Percentual de diretoras efetivas 
Número de diretoras / total de membros na 

diretoria 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Fiscalização e 

Controle 

Instalação do conselho fiscal O conselho fiscal está instalado 
Instalado permanentemente (1); instalado e não 

permanente (0,5); não instalado (0) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Proporção de representação de 

minoritários no Conselho Fiscal 

Percentual de membros do conselho 

fiscal indicado por minoritários ou 

preferenciais 

Conselheiros minoritários / total de 

conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Independência da Auditoria 

Contrato da empresa de auditoria 

independe não superior a cinco anos 
Sim – 0,5; Não – 0 

Item 2.1/2 do 

Formulário de 

Referência 

A empresa de auditoria independente 

não presta serviços de não auditoria – 

assessoria ou consultoria 

Sim – 0,5; Não – 0 

Item 2.1/2 do 

Formulário de 

Referência 

Serviços de auditoria independente 
A empresa de auditoria independente é 

uma big four 
Sim – 1; Não – 0 

Item 2.1/2 do 

Formulário de 

Referência 
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CATEGORIA PRÁTICA ANALISADA OPERACIONALIZAÇÃO METRICA FONTE DE DADOS 

Transparência da 

Gestão 

Conduta e conflitos de interesse 

Código de conduta 
A companhia tem e divulga código de conduta 

(Sim – 0,2; Não – 0) 

Site da Comissão de 

Valores Mobiliários 

Divulgação de políticas 
A companhia tem e divulga política de 

negociação de ações (Sim – 0,2; Não – 0) 

Site da Comissão de 

Valores Mobiliários 

Política Gestão de riscos 
A companhia tem e divulga política de 

gerenciamento de riscos (Sim – 0,2; Não – 0) 

Item 5.1 do 

Formulário de 

Referência 

Negociação de valores mobiliários 

A companhia tem e divulga política de 

negociação de valores mobiliários (Sim – 0,2; 

Não – 0) 

Site da Comissão de 

Valores Mobiliários 

Política de transações com Partes 

relacionadas 

A companhia tem e divulga política de 

transações com partes relacionadas (Sim – 0,2; 

Não – 0) 

Site da Comissão de 

Valores Mobiliários 

Divulgação de informações 

Medições não contábeis 

A companhia divulga indicadores de 

desempenho não contábeis (Sim – 0,25; Não – 

0) 

Item 3.2 do 

Formulário de 

Referência 

Projeções 

A companhia divulga projeções gerenciais 

acerca do seu desempenho futuro (Sim – 0,25; 

Não – 0) 

Item 11 do Formulário 

de Referência 

Relatório de sustentabilidade 

A companhia publica em seu website relatório 

de sustentabilidade ou similar (Sim – 0,5; Não 

– 0) 

Site das empresas 

Mediação e Arbitragem 

O estatuto da companhia apresenta 

cláusula compromissória para a 

resolução de conflitos entre acionistas 

por meio de arbitragem 

Sim – 1; Não – 0 

Item 12.5 do 

Formulário de 

Referência 

Nota: o formulário de referência é obtido através do site da Comissão de Valores Mobiliário (CVM). 

Fonte: elaborado pela autora com base no estudo de Brandão e Crisóstomo (2015), Brandão (2019), Crisóstomo e Brandão (2014). 
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Para a elaboração do índice foi utilizado o site da CVM. Através do site foi possível 

acessar o formulário de referência de cada empresa para cada ano de estudo. Nestes 

formulários, foi realizada a leitura dos itens que apresentam as práticas voluntárias de 

governança corporativa propostas pelo checklist. Os itens do formulário de referência 

utilizados para conseguir tais dados estão expostos no Quadro 4. Cada item, apresentado ou 

não pela empresa, recebeu uma pontuação, após toda a coleta foi realizada a contagem dos 

pontos de cada empresa em cada ano. Essa operação foi possível através do auxílio do 

Microsoft Excel 2010. 

A soma de todas as práticas do checklist totaliza 28 pontos, então foi feito o somatório 

da pontuação de cada empresa em cada ano e depois essa pontuação foi dividida pelo total de 

28. Assim o CGIndex resultou em uma escala de 0-1, onde quanto mais próximo de 1 mais a 

empresa está adotando um melhor padrão de boas práticas de governança.  

3.3.1.3  Estrutura de Propriedade 

Foram analisados dois aspectos da estrutura de propriedade das empresas brasileiras. 

O primeiro aspecto trata da concentração acionária e diz respeito ao percentual de ações com 

direito de voto dos cinco principais acionistas. 

O segundo aspecto está relacionado com a configuração do controle acionário da 

empresa. Para isso, utilizou-se a metodologia e categorização proposta por Brandão (2019). 

Primeiramente, foi analisada a estrutura piramidal indireta da empresa, ou seja, a identificação 

do acionista último que detém ações da empresa. Para a coleta dessa informação utilizou-se a 

primeira versão do formulário de referência publicado pela empresa em cada ano do estudo, 

ou seja, de 2013 até 2018. No formulário de referência, itens 15.1 e 15.2, encontra-se a 

estrutura piramidal de propriedade da empresa. Essa informação pode ser conferida no item 

15.3, em que a empresa declara se existe, ou não, um acionista que controla a empresa, qual o 

seu nome e qual a proporção de capital votante nas mãos deste acionista. Então, se a estrutura 

piramidal da empresa e o acionista último mencionado nos itens 15.1/2 for igual ao do item 

15.3, ele é confirmado como controlador. Caso haja outro acionista com maior proporção de 

ações votantes, então este é considerado como acionista último da empresa. A partir disso, foi 

realizada a leitura e interpretação da estrutura piramidal de cada empresa em cada ano. 

Após a identificação do acionista último da empresa, o controle acionário foi 

categorizado em três tipos: controle compartilhado, controle majoritário e controle disperso 

(BRANDÃO, 2019). O controle compartilhado é quando há mais de um acionista último e 
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eles celebraram o acordo de acionistas para controlar a empresa. Ressalta-se que não são 

considerados os que pertencem ao mesmo grupo econômico ou à mesma família. O controle 

majoritário ocorre quando há um único acionista último, ou quando esse acionista último 

pertence à mesma família ou grupo econômico. O controle disperso é observado quando não 

há acionista último indicado pelas empresas e quando não existem acionistas individuais ou 

acordo em que eles detenham mais de 50% do capital votante da empresa. 

A concentração acionária foi obtida através de dados disponíveis no Economática. 

Enquanto que o controle acionário foi obtido através dos formulários de referência das 

empresas, item 15, que estão disponíveis no website da CVM. 

3.3.1.4  Demais atributos da empresa 

A reputação da empresa pode ser influenciada por outras características, ou atributos, 

das empresas. As empresas maiores tendem a atrair mais atenção do mercado e de outros 

stakeholders, pois costumam atuar em regiões demográficas e segmentos de mercado mais 

diversificados. Portanto as empresas maiores tendem a buscar constituir uma melhor 

reputação e assim manter-se competitiva (AXJONOW; ERNSTBERGER; POTT, 2018; 

ROSSONI; GUARIDO FILHO, 2015). Além disso, a disponibilidade de informações (na 

mídia e no mercado) das grandes empresas aumenta a familiaridade do público com suas 

atividades (FOMBRUN; SHANLEY, 1990). Dessa forma, sugere-se que o tamanho pode 

influenciar positivamente na reputação das empresas.  

Com relação à rentabilidade, estudos sugerem que uma projeção otimista do 

desempenho da empresa sinaliza que as empresas têm o potencial inerente de atingir alguns 

de seus objetivos, sejam eles econômicos ou sociais (BEAR; RAHMAN; POST, 2010; 

FOMBRUN; SHANLEY, 1990), ou seja, atingindo as diferentes expectativas dos 

stakeholders. Mediante à essa argumentação propõe-se que o desempenho pode influenciar 

positivamente a reputação corporativa. O estudo também usa o setor de atividade econômica 

da empresa e ano como variáveis de controle.  

As informações sobre estes atributos das empresas foram extraídas das demonstrações 

financeiras padronizadas, disponíveis no banco de dados do Economática®. 
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3.4  Procedimentos de análise dos dados  

Os procedimentos de análise se iniciam pela estatística descritiva das variáveis do 

estudo. As medidas descritivas (ou de resumo) constituem-se em alternativas que sintetizam 

os dados, dando ao pesquisador uma melhor visualização da sua população (SWEENEY; 

WILLIAMS; ANDERSON, 2014).  

Para analisar as semelhanças e diferenças entre grupos de empresas foi realizado o 

teste de diferença entre médias. Esse teste foi usado para investigar se existem diferenças ou 

semelhanças na média de reputação dos diferentes tipos de configuração do controle acionário 

das empresas: compartilhado, majoritário e disperso.  

Além disso, foi realizado também o teste de correlação entre as variáveis da pesquisa. 

O teste de correlação consiste em determinar a força de relacionamento entre duas variáveis 

(STEVENSON, 1981).  

Para o alcance do objetivo do estudo que consiste em analisar a influência da 

governança corporativa e da estrutura de propriedade na reputação das empresas do mercado 

brasileiro, foram realizadas estimações por meio de modelo econométrico proposto na 

Equação 1. 

                                                                          

(Equação 1) 

O Quadro 5 apresenta o detalhamento resumido das variáveis utilizadas na pesquisa. 

Além disso, demonstra a proxy, operacionalização e fonte de dados utilizadas para essas 

variáveis. 

Quadro 5 – Descrição das variáveis do estudo 
VARIÁVEL 

DEPENDENTE 
PROXY OPERACIONALIZAÇÃO FONTE DE DADOS 

Reputação Corporativa 

(REPUT_CORP) 

Ranking Merco 

Empresas 

Pontua, em uma escala de 3.000-

10.000 pontos, as 100 empresas com 

melhor reputação  

Website MERCO 

Ranking Reptrak 

As 100 empresas com melhor 

reputação no Brasil recebem uma 

pontuação de 0-100 

Website Reptrak 

VARIÁVEIS 

INDEPENDENTE 
PROXY OPERACIONALIZAÇÃO FONTE DE DADOS 

Governança 

corporativa 

(GOV_CORP) 

CGIndex 
Construção de um índice de 

governança corporativa 

Formulário de 

Referência 

Estrutura de 

propriedade 

(PROP) 

Concentração de 

direito de votos 

Percentual de ações ordinárias detidas 

pelo maior acionista (Votsoma1) 
Economática® 
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Percentual de ações ordinárias detidas 

pelos dois maiores acionistas 

(Votsoma2) 

Percentual de ações ordinárias detidas 

pelos três maiores 

acionistas(Votsoma3) 

Percentual de ações ordinárias detidas 

pelos quatro maiores acionistas 

(Votsoma4) 

Percentual de ações ordinárias detidas 

pelos cinco maiores acionistas 

(Votsoma5) 

Configuração do 

controle acionário 

Variável categórica de configuração 

do controle acionário: majoritário, 

compartilhado e disperso 

Formulário de 

Referência (itens 

15.1/2) 

Tamanho da empresa  

(TAM) 
Ativos da empresa  Logaritmo natural do total de ativos Economática® 

Rentabilidade 

(ROA) 

Retorno sobre os 

ativos 

Lucro líquido dividido pelo ativo 

total 
Economática® 

Setor 

(SETOR) 
Setor de atuação 

Variável categórica de setor de 

atuação 
Economática® 

Período 

(ANO) 
Ano da observação Dummy para cada ano da observação Economática® 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para as estimações foi usado o logaritmo da pontuação do Merco, o uso do logaritmo 

visa tratar os outliers, deixando os dados com menores magnitudes, evitando alta variância 

que ocasionar distorção de resultados. Os modelos foram estimados por Mínimos Quadrados 

Ordinários (OLS) com robustez a heterocedasticidade. Além disso, foram realizados os testes 

para diagnosticar a multicolinearidade, calculando-se o VIF (Variance Inflation Factor). Para 

a tabulação dos dados foi usado o Microsoft Excel 2010® e a análise dos dados foi realizada 

com o auxílio do Stata 16®. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, organizados em 

seis partes: estatística descritiva das variáveis do estudo, teste de comparação entre médias, 

correlação entre as variáveis do estudo, influência da governança corporativa e da estrutura de 

propriedade na reputação corporativa, estimações adicionais e, por fim, a seção de discussão e 

síntese dos resultados. 

4.1  Estatística descritiva das variáveis do estudo 

A Tabela 3 apresenta a estatística descritiva da reputação corporativa elaborada pelo 

ranking Merco ao longo dos anos de estudo. Ressalta-se que a pontuação do Merco varia de 

3.000 a 10.000 pontos. Além disso, ele não realizou no Brasil pesquisa de reputação no ano de 

2015, portanto o referido ano não apresenta informações. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A partir dos dados exibidos na Tabela 3 pode-se observar uma tendência de aumento 

da reputação das empresas brasileiras, o que pode ser um sinal positivo. A média de reputação 

no período é de 5.886 pontos, apresentando resultados semelhantes aos do estudo de Pérez-

Cornejo, Quevedo-Puente e Delgado-García (2019) que encontraram o valor de 5863,51 

pontos como média de reputação das empresas espanholas. 

Os resultados mostram também haver uma baixa variação nas pontuações das 

empresas (ver desvio padrão e coeficiente de variação), desse modo, pode-se verificar que o 

grupo de empresas brasileiras tem nível de reputação pouco heterogêneo. O mínimo de 

pontuação atingido pelas empresas ficou em torno dos 3.000 pontos, porém nenhuma empresa 

Tabela 3 – Estatística descritiva do ranking de reputação Merco  

Estatística 

(Merco) 

Período  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Todo o 

período 

Observações 36 33 0 33 31 32 165 

Média 5694 5459 

 

5954 5917 6443 5886 

Mediana 5147 5009 

 

5729 5778 6556 5696 

Desvio Padrão 1778 1615 

 

1352 1310 1731 1590 

Coeficiente de Variação 0,31 0,30  0,23 0,22 0,27 0,27 

Mínimo 3008 3028 

 

3001 3013 3002 3001 

Máximo 10000 10000 

 

10000 10000 10000 10000 
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obteve a pontuação mínima de 3.000 pontos, indicando que das empresas brasileiras que estão 

no Merco, nenhuma obteve a menor percepção por parte dos stakeholders. Destaca-se que no 

período de estudo só uma empresa obteve valor máximo 10.000. 

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva da reputação corporativa pelo ranking 

Reptrak ao longo dos anos de estudo. A partir dos resultados, observa-se que o número de 

empresas brasileiras nesse ranking é inferior àquele do Merco.  

Tabela 4 – Estatística descritiva do ranking de reputação Reptrak 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observa-se também que a pontuação da reputação das empresas brasileiras apresenta-

se em torno de 70,6 pontos ao longo desses anos. Esse resultado indica que as empresas 

brasileiras apresentam reputação maior do que o valor médio do índice (50 pontos). Estes 

resultados também sinalizam que há forte similaridade no nível de reputação destas empresas 

(ver desvio padrão e coeficiente de variação). Além disso, o ano de 2015 apresentou o menor 

valor de reputação em relação aos seis anos pesquisados. E o máximo atingido pelas empresas 

foi bem próximo em todos os anos, tendo seu maior valor em 2013 (77,2 pontos). 

Em um comparativo dos dois rankings, Merco e Reptrak, os resultados mostram haver 

semelhanças e divergência entre eles. Como semelhanças, já comentado, observa-se uma 

homogeneidade da pontuação dentro de cada ranking. Contudo algumas divergências foram 

também observadas. As empresas brasileiras avaliadas pelo Reptrak têm média de pontuação 

maior do que a avalição feita pelo Merco. Outro detalhe é que embora as empresas avaliadas 

pelo Reptrak tenham uma pontuação mais elevada de reputação, somente na avaliação do 

Merco uma empresa conseguiu atingir o patamar mais elevado de pontuação (10.000). 

Objetivando demonstrar o cenário de governança corporativa das empresas que fazem 

parte da amostra, a Tabela 5 apresenta a estatística descritiva do Índice de Governança 

Corporativa (CGIndex) ao longo dos anos. O índice varia de 0 a 1 e é formado por 28 práticas 

Estatística 

(Reptrak) 

Período  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Todo o 

período 

Observações 9 13 14 14 14 9 73 

Média 72,22 69,75 67,95 70,94 72,51 70,82 70,60 

Mediana 71,50 69,10 68,25 70,50 72,25 70,50 71,00 

Desvio Padrão 4,66 4,69 4,57 3,09 2,66 3,37 4,08 

Coeficiente de Variação 0,06 0,07 0,07 0,04 0,04 0,05 0,06 

Mínimo 65,30 60,90 56,80 67,40 66,80 66,80 56,80 

Máximo 77,20 77,10 73,90 75,50 77,00 76,50 77,20 
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de governança corporativa recomendas pelo IBGC, tais práticas são agrupadas em sete 

dimensões.   

Tabela 5 – Estatística descritiva da governança corporativa (CGIndex) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A análise ao longo dos anos indica o aumento da preocupação com a governança 

corporativa por parte das empresas. Os dados iniciam com média de 0,61 e no último ano de 

análise apresentam-se com 0,65 pontos. O nível médio de adoção das práticas de governança 

corporativa entre as empresas brasileiras com reputação está em torno de 63%. Ainda levando 

em consideração todo o período analisado, observa-se uma baixa variação dos dados. Os 

achados corroboram o estudo de Brandão (2014), ao demonstrar que existe uma evolução da 

governança corporativa ao longo dos anos. 

A Tabela 6 apresenta a estatística descritiva da governança corporativa (CGIndex) 

estratificada por ranking de reputação. Através desse resultado é possível ter uma visão 

detalhada da governança em relação às empresas da amostra geral e também delas segregadas 

em cada ranking. Ao observar o índice de governança corporativa (CGIndex) por ranking de 

reputação, nota-se uma similaridade entre as médias. As empresas em geral obtiveram uma 

média de 0,63 pontos em governança corporativa, o Merco 0,63 e o Reptrak 0,64. Tal 

resultado indica que no geral há uma preocupação das empresas com a governança 

corporativa. 

Tabela 6 – Estatística descritiva da governança corporativa geral e para cada ranking de 

reputação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Estatística  

(CGIndex) 

Período 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Todo o 

período 

Observações 38 36 14 38 38 36 200 

Média 0,6149 0,6219 0,6415 0,6440 0,6445 0,6544 0,6363 

Mediana 0,6204 0,6336 0,6297 0,6358 0,6518 0,6599 0,6377 

Desvio Padrão 0,0872 0,0842 0,1131 0,0956 0,1115 0,0939 0,0962 

Coeficiente de Variação 0,1417 0,1353 0,1762 0,1485 0,1730 0,1434 0,1513 

Mínimo 0,4631 0,4752 0,4926 0,4270 0,3414 0,3824 0,3414 

Máximo 0,8032 0,8072 0,8224 0,8448 0,8601 0,8226 0,8601 

Estatística N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

Merco 165 0,63 0,63 0,09 0,15 0,34 0,86 

Reptrak 73 0,64 0,64 0,10 0,16 0,42 0,86 

Total da amostra 200 0,63 0,64 0,09 0,15 0,34 0,86 
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O índice de governança corporativa foi elaborado através de diversas práticas de 

governança divididas em sete dimensões: ações e propriedade, assembleia geral ordinária 

(AGO), práticas e estrutura do conselho de administração, composição do conselho de 

administração, práticas da diretoria executiva, fiscalização/controle e transparência da gestão. 

A Tabela 7 mostra a estatística descritiva dessas dimensões. 

Tabela 7 – Estatística descritiva das dimensões do CGIndex 

Estatística 
Ações e 

Propriedade 
AGO 

Práticas e 

Estrutura 

do Conselho 

Composição 

do 

Conselho 

Fiscalização/ 

Controle 

Práticas 

da 

Diretoria 

Transparência 

Média 0,74 0,29 0,80 0,54 0,42 0,68 0,96 

Mediana 0,80 0,25 0,80 0,54 0,38 0,65 1,00 

Desvio Padrão 0,18 0,18 0,18 0,12 0,19 0,16 0,11 

Coeficiente de 

Variação 
0,25 0,60 0,23 0,23 0,46 0,24 0,11 

Mínimo 0,34 0,13 0,10 0,22 0,00 0,00 0,40 

Máximo 1,00 0,75 1,00 0,85 1,00 0,88 1,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Ao analisar individualmente as dimensões do índice de governança, nota-se que a 

dimensão de transparência apresenta maior média. As práticas relacionadas a transparência 

estão relativas à divulgação voluntária de sustentabilidade, código de conduta, informações 

sobre gerenciamento de risco e outras práticas, como exposto no Quadro 4. Esse resultado 

elevado para a dimensão de transparência também é observado por Aldaz, Alvarez e Calvo 

(2015), que encontraram evidências de que existe uma relação positiva entre a divulgação de 

informações da empresa e reputação, ou seja, as empresas com reputação tendem a ser mais 

transparentes e oferecer mais informações diversas aos seus stakeholders. 

A dimensão relativa à Assembleia Geral Ordinária (AGO) apresentou o menor 

resultado no índice. Tal informação está relacionada com mecanismos que facilitam a 

participação do investidor nas Assembleias. Observa-se também que algumas empresas 

obtiveram a pontuação máxima do índice nas dimensões de propriedade de ações, práticas do 

conselho, fiscalização e disclosure.  

A Tabela 8 apresenta a concentração de direitos de voto do primeiro maior acionista 

até o quinto maior. A concentração de direitos de um acionista apresentam o poder que ele 

tem sobre as decisões da empresa. 
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Tabela 8 – Estatística descritiva da soma da concentração de ações com voto nas mãos do 

primeiro ao quinto maior acionista 
Estatística Votsoma1 Votsoma2 Votsoma3 Votsoma4 Votsoma5 

Observações 200 200 200 200 200 

Média 0,44 0,57 0,62 0,65 0,66 

Mediana 0,48 0,60 0,63 0,67 0,68 

Desvio Padrão 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 

Coeficiente de Variação 0,54 0,42 0,37 0,33 0,32 

Mínimo 0,05 0,10 0,15 0,18 0,20 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

     Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os resultados mostram que a concentração de votos do primeiro acionista é muito alta. 

Ele sozinho concentra em média 44% dos votos, portanto, tem muito poder sobre a tomada de 

decisão. Esse resultado indica que as empresas brasileiras têm elevada concentração acionária 

nas mãos do primeiro acionista, indicando a forte presença de majoritários. Quando somado o 

primeiro com o segundo maior acionista, os dois passam a concentrar 57% dos diretos de 

voto. E a soma de voto dos cinco primeiros chega a uma média de 66% dos votos. Portanto, 

os resultados indicam a forte presença de concentração acionária das empresas brasileiras, tal 

característica foi observada também por outros estudos (CAIXE; KRAUTER, 2013; 

OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2007; PEIXOTO; BUCCINI, 2013).  

Ressalta-se que a concentração de propriedade na mão do primeiro acionista pode 

gerar uma preocupação mais forte para o acionista minoritário. O minoritário pode observar 

deste cenário a sobreposição do interesse do majoritário, gerando assim a expropriação e o 

conflito principal-principal (MARQUES; GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015; YOUNG et al., 

2008). Os resultados da concentração de voto nas mãos do primeiro acionista também 

indicaram certa dispersão em torno da média (ver coeficiente de variação). 

A Tabela 9 traz a estatística descritiva da concentração de direito de voto segregada 

por cada ranking de reputação. Os resultados indicam que as empresas que estão no Merco 

têm maior média de concentração de votos nas mãos dos cinco maiores acionistas em 

comparação ao Reptrak. Apesar disso, nos dois rankings nota-se a presença de um acionista 

que concentra a totalidade de votos (máximo 1,00). 
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Tabela 9 – Estatística descritiva da concentração de direito de votos em cada ranking 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Outro aspecto relativo à estrutura de propriedade diz respeito à configuração do 

controle acionário da empresa, ou seja, como está configurada a estrutura de controle e de 

comando das decisões da empresa. A Tabela 10 exibe números relativos à configuração do 

controle acionário das empresas brasileiras que fazem parte dos índices de reputação. Esses 

acionistas estão expostos em três categorias: controle compartilhado, controle majoritário e 

controle disperso. 

Tabela 10 – Configuração do controle acionário 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os resultados indicam que as empresas dos índices de reputação têm a predominância 

de um acionista controlador (acionista majoritário 49%). Esses acionistas majoritários podem 

ser famílias, governo, bancos ou empresas. Em segundo lugar está o controle compartilhado 

(34,5%), sendo esse controle caracterizado quando duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas 

Ranking Merco 

Estatística Votsoma1 Votsoma2 Votsoma3 Votsoma4 Votsoma5 

Observações 165 165 165 165 165 

Média 0,44 0,58 0,63 0,65 0,66 

Mediana 0,50 0,60 0,64 0,67 0,68 

Desvio 

Padrão 0,23 0,24 0,23 0,22 0,21 

Coeficiente 

de Variação 0,53 0,42 0,37 0,34 0,32 

Mínimo 0,07 0,12 0,17 0,22 0,25 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ranking Reptrak 

Estatística Votsoma1 Votsoma2 Votsoma3 Votsoma4 Votsoma5 

Observações 73 73 73 73 73 

Média 0,42 0,54 0,59 0,62 0,64 

Mediana 0,37 0,52 0,58 0,59 0,60 

Desvio 

Padrão 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20 

Coeficiente 

de Variação 0,60 0,43 0,38 0,33 0,31 

Mínimo 0,05 0,10 0,15 0,18 0,20 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Categoria de Controle 

Acionário 

Merco Reptrak Total da amostra 

N. obs % N. obs % N. obs % 

Majoritário 84 50,9 25 34,2 98 49,0 

Compartilhado 52 31,5 34 46,6 69 34,5 

Disperso 29 17,6 14 19,2 33 16,5 

Total 165 100 73 100 200 100 
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fazem um acordo para ter o controle da empresa. O resultado da totalidade de empresas 

também é observado para aquelas que estão somente no ranking Merco. Cerca de 50% das 

empresas que estão no Merco apresentam o controle majoritário e 31% o controle 

compartilhado. O controle acionário disperso ainda é pouco expressivo nas empresas 

brasileiras, como já apresentado nos estudos de Peixoto e Buccini (2013). De fato, a 

proporção de empresas que têm um acionista controlador é bem superior. 

Já as empresas avaliadas pelo Reptrak têm, em sua maioria, o controle compartilhado 

(46,6%). Esse crescimento do controle acionário compartilhado em empresas brasileiras já foi 

documentado pela literatura (BRANDÃO, 2019). Salienta-se ainda que o controle acionário 

compartilhado pode sinalizar uma redução de conflitos principal-principal na empresa. 

Verifica-se ainda que das empresas pesquisadas nesse ranking, aproximadamente 34,2% 

apresentam controle majoritário e 19,2% apresentam o controle disperso. 

As demais variáveis do estudo são compostas pelas variáveis de controle que 

apresentam as características econômico-financeiras das empresas: ROA e tamanho. A Tabela 

11 apresenta a estatística descritiva dessas variáveis.  

Tabela 11 – Estatística descritiva das variáveis ROA e Tamanho 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

O retorno sobre o ativo (ROA) indica a rentabilidade da empresa em relação aos seus 

ativos. Os resultados indicam que a média de rentabilidade das empresas encontra-se baixa 

(0,06). Além disso, os dados encontram-se dispersos (ver desvio padrão e coeficiente de 

variação), o que pode ser observado também com a diferença entre o valor mínimo (-0,71) e o 

valor do máximo (0,46) das empresas. Esse resultado indica que há empresas com baixa 

rentabilidade e outras com rentabilidade alta.  

Em relação ao tamanho da empresa, medido pelo logaritmo natural de ativos, a média 

foi de 15,72, e o valor máximo foi de 20,07. Verifica-se pouca variabilidade dos dados 

(desvio padrão = 1,79) sinalizando que talvez haja uma propensão destes rankings a avaliarem 

empresas de grande porte o que pode ser explicado por trata-se de entidades internacionais 

que avaliam empresas de vários países. 

Estatística 
Merco Reptrak Total da amostra 

ROA Tamanho ROA Tamanho ROA Tamanho 

Observações 165 165 73 73 200 200 

Média 0,07 15,95 0,06 14,88 0,06 15,72 

Mediana 0,06 15,83 0,06 14,91 0,06 15,43 

Desvio Padrão 0,09 1,82 0,15 1,21 0,11 1,79 

Coeficiente de Variação 1,32 0,11 2,63 0,08 1,98 0,11 

Mínimo -0,28 13,00 -0,71 12,26 -0,71 12,26 

Máximo 0,46 20,07 0,31 17,19 0,46 20,07 
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4.2  Teste de comparação entre as médias de reputação por controle acionário 

Testes de diferença entre médias de reputação foram realizados para entender se o 

grau de reputação da empresa brasileira pode apresentar-se com mais intensidade de acordo 

com a configuração do controle acionário (Tabela 12). 

Através dos resultados da métrica do ranking Merco, observa-se que há diferença 

significativa entre a média de reputação das empresas com controle majoritário e àquelas que 

não apresentam esse controlador. Os resultados indicam que, a um nível de 5% de 

significância, as empresas com controle majoritário apresentam menor média de reputação 

(5622,78) do que aquelas que não têm o controle majoritário (6159,11). A empresa com 

controle majoritário pode ser controlada por uma família ou pessoa física, um grupo 

empresarial ou financeiro, ou um ente governamental que detém direta ou indiretamente a 

maior parcela das ações com direito de voto. O controle majoritário é, a princípio, um 

mitigador dos conflitos entre gestor e proprietário (agente-principal). No entanto, esse 

controlador pode usar da sua posição societária para tomar decisões que tragam benefícios 

para si, contrariando os interesses dos acionistas minoritários (CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 

2019; JIANG; PENG, 2011; YOUNG et al., 2008). Dessa forma, esse resultado pode ser um 

indicativo da existência de conflitos entre acionistas controladores e minoritários. Esses 

conflitos podem enviar sinais desfavoráveis que podem contribuir para deterioração da 

reputação corporativa. 

Tabela 12 – Comparação da média do índice de reputação de empresas brasileiras em relação 

às distintas configurações do controle acionário 

Nota: *, **, *** denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Merco 

 Obs Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Teste de Média 

Majoritário 84 5622,78 1258,47 5349,68 5895,89 
2,19** 

Sem Majoritário 81 6159,11 1840,82 5752,07 6566,15 

Compartilhado 52 6517,98 2017,14 5956,40 7079,56 
-3,58*** 

Não Compartilhado 113 5595,28 1255,60 5361,25 5829,32 

Disperso 29 5515,62 1265,94 5034,08 5997,16 
1,38 

Não Disperso 136 5965,06 1643,62 5686,33 6243,80 

Reptrak 

 Obs Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Teste de Média 

Majoritário 25 69,99 4,79 68,01 71,97 
0,90 

Sem Majoritário 48 70,91 3,68 69,84 71,98 

Compartilhado 34 70,40 3,68 69,12 71,68 
0,37 

Não Compartilhado 39 70,76 4,44 69,32 72,21 

Disperso 14 72,14 3,48 70,13 74,15 
-1,59* 

Não Disperso 59 70,23 4,15 69,14 71,31 
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Ainda segundo a métrica do ranking Merco, as empresas com controle acionário 

compartilhado apresentam maior média de reputação (6517,98) do que àquelas que não têm o 

controle compartilhado (5595,28). A diferença entre médias é significativa a 1%. Tal situação 

pode ser um indicativo de que, de fato, o controle compartilhado melhora a percepção dos 

stakeholders. Isso pode ocorrer porque a formação do controle compartilhado geralmente 

envolve regras que protegem os direitos dos acionistas, como a restrição a negociação de 

ações, consentimento unânime em decisões importantes para a empresa e outros (BRANDÃO, 

2019). Desse modo, a existência do compartilhamento do controle acionário também pode ser 

um indicativo de que os conflitos principal-principal estão mais apaziguados, enviando assim 

um sinal positivo para as partes interessadas. Em relação ao controle disperso, não foi 

observada diferença significativa entre as médias de reputação obtidas pela métrica do 

ranking Merco. 

Quanto aos resultados das empresas que compõem o ranking Reptrak, observa-se 

média de reputação superior somente para aquelas com controle acionário disperso. Tal 

resultado pode ser um indicativo de que o controle disperso, de fato, pode ser positivo para a 

reputação das empresas ao sinalizar a inexistência de excesso de poder nas mãos de acionistas 

controladores com muitos benefícios privados de controle.  

Este conjunto de resultados dos testes de comparação entre médias (reputação 

corporativa em relação ao tipo de controle acionário) exibe um contraste entre as duas 

métricas de reputação. De fato, parece haver controvérsia entre os dois rankings de reputação 

o que pode ser explicado pela complexidade que existe na medição do constructo reputação, 

tornando relevante a compreensão metodológica de cada métrica utilizada para tal, como a 

literatura tem apontado (FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014). 

4.3  Correlação entre as variáveis do estudo 

Para verificar a existência de relacionamento entre os rankings e também deles com as 

demais variáveis de estudo, foi realizado o Teste de Correlação de Pearson. Os resultados da 

correlação são apresentados na Tabela 13. 

Contrariamente ao esperado, os resultados sinalizam que não há correlação 

significativa entre a reputação corporativa, avaliada pela metodologias Merco e Reptrak, 

(valor-p = 0,1108). Assim, tem-se forte indício de que metodologias utilizadas pelo Merco e 

pelo Reptrak não são convergentes. Diferenças entre os dois rankings também foram 

observadas em outros estudos (CARRERAS; ALLOZA; CARRERAS, 2013; RENAU; 
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FONT, 2017; SALA, 2013). Dois fatores podem ser capazes de contribuir para não haver esta 

convergência (RENAU; FONT, 2017; SALA, 2013): o público considerado, e o elemento 

principal levando em conta para compor a reputação da empresa.  

Quanto ao público considerado para a avaliação de reputação da empresa, o Merco faz 

indagações a gerentes e especialistas. Esses avaliadores são responsáveis por determinar, de 

forma objetiva, o grau em que uma empresa tem e cumpre as dimensões que importam para 

ter uma boa reputação. Essas dimensões são determinadas pelo grupo de especialistas 

responsáveis pela produção do Merco (ver dimensões no quadro 2). Por outro lado, o Reptrak 

é realizado por meio de entrevistas elaboradas com o público em geral. Nas entrevistas, é 

avaliado o grau que uma dimensão (ver dimensões no quadro 3) afeta o vínculo emocional 

entre a companhia e seu público em geral. Dessa forma, o Reptrak objetiva determinar quais 

dimensões têm maior impacto sobre o apoio dos consumidores.  

Observa-se então que os dois rankings têm públicos principais diferentes. O Reptrak é 

elaborado principalmente por consumidores, enquanto que para o Merco os gerentes e 

especialistas compõem o maior peso da avaliação. Outro aspecto diferencia os dois índices. O 

resultado do Merco busca apresentar a competência da empresa ao realizar suas atividades, 

sendo que essa competência vai, teoricamente, afetar a percepção de compromisso com os 

grupos de interesse, criando a reputação. Enquanto que o Reptrak busca quais são os atributos 

afetivos, ligados ao emocional do público, que vinculam a organização com seus stakeholders 

(SALA, 2013). Esses aspectos diferenciam os dois rankings, e mostram que a construção e 

representação da reputação ocorrem de maneira distinta para eles. Esta pode ser uma 

explicação para a ausência de correlação entre os rankings. 

Sobre a relação entre governança corporativa (CGIndex) e a reputação da empresa, 

observa-se que não existe um relacionamento entre elas. Quanto à estrutura de propriedade, a 

concentração de voto nas mãos do primeiro acionista apresentou correlação negativa com a 

reputação medida pelo Reptrak. Uma correlação negativa indica que quanto maior a 

concentração de voto, menor a reputação das empresas brasileiras. Esse é um indicativo de 

excesso de poder nas mãos de acionistas controladores. 

Além disso, destaca-se que o Reptrak apresentou correlação positiva com a 

rentabilidade (ROA). Já o Merco apresentou correlação positiva apenas com o tamanho 

(TAM). Tais resultados indicam mais uma vez as controvérsias existentes entre os dois. 
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Tabela 13 – Correlação entre as variáveis 

Nota: CGIndex = índice de governança corporativa; Votsoma1, Votsoma2, Votsoma3, Votsoma4, Votsoma5 = concentração de votos nas mãos do primeiro, dos dois maiores, três 

maiores, quatro maiores e cinco maiores acionistas; ROA = rentabilidade medida pelo retorno sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos. Estão exibidos o 

coeficiente de correlação e os valores de probabilidade (valor-p) entre parênteses. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Merco Reptrak CGIndex Votsoma1 Votsoma2 Votsoma3 Votsoma4 Votsoma5 ROA TAM 

Merco 1 
         

Reptrak 0,2410 1 
        

 
(0,1108) 

         
CGIndex 0,0103 -0,1499 1 

       

 
(0,8956) (0,2056) 

        
Votsoma1 -0,0407 -0,2876 -0,5313 1 

      

 
(0,5903) (0,0069) (0,0000) 

       
Votsoma2 0,0038 -0,2057 -0,5903 0,8932 1 

     

 
(0,96) (0,056) (0,0000) (0,0000) 

      
Votsoma3 0,0036 -0,175 -0,6126 0,8614 0,9886 1 

    

 
(0,962) (0,105) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

     
Votsoma4 -0,0069 -0,1681 -0,6144 0,8399 0,9747 0,9946 1 

   

 
(0,9278) (0,1197) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

    
Votsoma5 -0,0084 -0,1658 -0,6188 0,8242 0,9613 0,9851 0,9967 1 

  

 
(0,912) (0,1248) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

   
ROA 0,0268 0,3737 -0,094 -0,2436 -0,1857 -0,1794 -0,1779 -0,1795 1 

 

 
(0,7235) (0,0004) (0,1626) (0,0001) (0,0034) (0,0047) (0,005) (0,0047) 

  
TAM 0,3029 0,0879 -0,1926 -0,0502 0,0432 0,0638 0,053 0,0452 -0,0676 1 

 
(0,0000) (0,4182) (0,004) (0,4324) (0,4991) (0,3183) (0,4066) (0,4797) (0,2901) 
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4.4  A influência da governança corporativa e da estrutura de propriedade sobre a 

reputação corporativa 

O estudo fez uso do modelo econométrico para verificar o efeito da governança 

corporativa e da estrutura de propriedade na reputação das empresas brasileiras. O modelo 

tem como variável dependente a reputação, medida pelos rankings Merco e Reptrak. 

Atributos da empresa figuram como variáveis independentes: aspectos da estrutura de 

propriedade - concentração de voto e configuração do controle acionário -; a governança 

corporativa; rentabilidade; tamanho; setor de atuação; e ano. 

A Tabela 14 apresenta as estimações dos modelos econométricos que têm, como 

variável dependente, a reputação medida pelo Merco. Como variáveis independentes estão a 

governança corporativa e a estrutura de propriedade, essa última medida pela concentração de 

voto acumulada nas mãos do primeiro ao quinto maior acionista.  

Os resultados indicam que governança corporativa (CGIndex) não apresenta influência 

sobre a reputação corporativa (Tabela 14, Modelos 1 a 5) como hipotetizado. Dessa forma, 

não há amparo para aceitar a hipótese de que a adoção de boas práticas de governança 

corporativa influencia positivamente a reputação corporativa (Hipótese 1). 

A concentração de ações com voto acumulada nas mãos do primeiro ao quinto 

acionista (Votsoma1, Votsoma2, Votsoma3, Votsoma4, Votsoma5) não tem efeito negativo 

sobre a reputação corporativa como sugerido (Tabela 14, Modelos 1 a 5). Dessa forma, não há 

suporte para aceitar a hipótese de que a concentração de capital da empresa é desfavorável 

para a reputação corporativa (Hipótese 2). Observa-se que a concentração de propriedade nas 

mãos dos dois principais acionistas apresenta efeito positivo sobre a reputação corporativa 

(Modelo 2). Este resultado pode estar relacionado a uma possível contestação de poder 

excessivo nas mãos do principal acionista. A contestação de poder tem sido apontada como 

capaz de gerar boas expectativas para a empresa, pois pode contribuir para a redução do 

excessivo poder concentrado nas mãos do maior acionista (DELGADO-GARCÍA; 

QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). 
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Tabela 14 – Reputação corporativa (Merco), governança corporativa e concentração de 

propriedade 

Nota: Merco = logaritmo do ranking de reputação corporativa Merco Empresas; Votsoma1, Votsoma2, 

Votsoma3, Votsoma4, Votsoma5 = concentração de voto nas mãos do primeiro, dos dois maiores, três maiores, 

quatro maiores e cinco maiores acionistas; CGIndex = índice de governança corporativa; ROA = rentabilidade 

medida pelo retorno sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = total de 

observações; F = estatística F; R² = capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da variância; *, 

**, *** denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados indicam também que o tamanho da empresa (TAM) e sua rentabilidade 

(ROA) tendem a influenciar positivamente a reputação corporativa. O fato de empresas 

maiores terem melhor reputação pode dever-se à maior atenção dada a elas pelo mercado e 

stakeholders em geral.  Além disso, empresas de maior porte tendem a disponibilizar mais 

informações (na mídia e no mercado) a seu respeito. Neste conjunto de informações 

veiculadas, há informação divulgada compulsoriamente visando redução de assimetria 

informativa (FOMBRUN; SHANLEY, 1990). Por outro lado, pode haver também muita 

informação voluntariamente difundida que tende a ser informação positiva sobre a empresa 

para promoção de sua imagem. A influência do tamanho na reputação corporativa também foi 

Variável dependente: Ranking Merco 

Variável Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Votsoma1 0,141 
         

 (0,094)          

Votsoma2 
  

0,200 * 
      

   (0,856)        

Votsoma3 
    

0,173 
     

     (0,089)      

Votsoma4 
      

0,149 
   

       (0,095)    

Votsoma5 
        

0,138 
 

         (0,100)  

CGIndex 0,202  0,317  0,269  0,218  0,199  

 (0,238)  (0,236)  (0,241)  (0,244)  (0,248)  

ROA 0,603 ** 0,634 ** 0,629 ** 0,617 ** 0,610 ** 

 (0,300)  (0,293)  (0,296)  (0,298)  (0,300)  

TAM 0,065 *** 0,064 *** 0,062 *** 0,062 *** 0,062 *** 

 (0,017)  (0,016)  (0,016)  (0,017)  (0,017)  

Setor Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Ano Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Constante 7,348 *** 7,243 *** 7,297 *** 7,348 *** 7,369 *** 

 (0,371)  (0,363)  (0,365)  (0,367)  (0,369)  

Obs 165 
 

165 
 

165 
 

165 
 

165 
 

F 7,53 *** 7,73 *** 7,69 *** 7,68 *** 7,68 *** 

R² 0,376 
 

0,384 
 

0,378 
 

0,375 
 

0,373 
 

VIF 1,85  1,88  1,89  1,89  1,89  
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observada em outros estudos (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; MUSTEEN; DATTA; 

KEMMERER, 2010; SOLEIMANI; SCHNEPER; NEWBURRY, 2014).  

Com relação à rentabilidade, uma projeção otimista do desempenho da empresa 

sinaliza que as empresas têm o potencial inerente de atingir alguns de seus objetivos, sejam 

eles econômicos ou sociais (BEAR; RAHMAN; POST, 2010; FOMBRUN; SHANLEY, 

1990). Desse modo, atingindo as diferentes expectativas dos stakeholders.  

A Tabela 15 apresenta os modelos estimados que têm a reputação corporativa medida 

pelo Reptrak como variável dependente. Novamente os resultados indicam que governança 

corporativa não apresenta influência sobre a reputação corporativa. Portanto, não há amparo 

para aceitar a hipótese de que a adoção de boas práticas de governança corporativa influencia 

positivamente a reputação corporativa (Hipótese 1). 

A concentração de voto nas mãos do primeiro acionista, como hipotetizado, foi 

negativa e significativa a 5% (Modelo 6). O resultado indica que, de fato, a concentração de 

capital da empresa é desfavorável para a reputação corporativa (Hipótese 2). O resultado pode 

ser entendido através da sinalização. Se os investidores percebem que a estrutura de 

propriedade concentrada eleva risco de expropriação, então eles levarão em conta essa 

possibilidade na formação de suas expectativas sobre a satisfação de seus interesses. Esse 

resultado esta alinhado com o estudo de Delgado-García, Quevedo-Puente e Fuente-Sabaté 

(2010) no mercado espanhol.  

Os resultados do Modelo 7 apresentam que a soma da concentração de propriedade do 

primeiro com o segundo maior acionista resultou em uma diminuição da estatística de teste e 

da significância, que passou a ser de 10%. Esse resultado pode ser um indicativo de que a 

presença de um segundo maior acionista pode corroer o poder do primeiro, diminuindo o 

efeito que a concentração de propriedade tem sobre a reputação das empresas. 

Quando apresentado o terceiro, quarto e quinto maior acionista, o efeito sobre a 

reputação desapareceu (Modelos 8, 9 e 10). O fato de ter outros maiores acionistas pode 

reduzir a capacidade do maior acionista controlar a empresa sozinha (DELGADO-GARCÍA; 

QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). Tal fato pode indicar um poder de 

contestação de grandes acionistas em reduzir o excesso de poder do primeiro. O primeiro 

acionista pode extrair benefícios privados de controle às custas de expropriação de acionistas 

minoritários, desse modo, a presença de outros maiores acionistas pode contestar o poder 

desse primeiro. 
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Tabela 15 – Reputação corporativa (Reptrak), governança corporativa e concentração de 

propriedade 

Variável dependente: Ranking Reptrak 

Variável Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 

Votsoma1 -5,055 ** 
        

 (2,079)          

Votsoma2 
  

-2,813 * 
      

   (2,593)        

Votsoma3 
    

-2,164 
     

     (2,729)      

Votsoma4 
      

-1,537 
   

       (3,027)    

Votsoma5 
        

-0,706 
 

         (3,059)  

CGIndex -3,631  -0,890  0,064  1,179  2,395  

 (4,352)  (5,147)  (5,348)  (5,496)  (5,442)  

ROA 4,031 * 5,491 ** 5,957 ** 6,343 ** 6,699 ** 

 (2,101)  (2,428)  (2,551)  (2,649)  (2,740)  

TAM 0,226  0,505  0,588  0,649  0,748  

 (0,653)  (0,676)  (0,673)  (0,699)  (0,695)  

Setor Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Ano Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Constante 72,159 *** 65,146 *** 62,983 *** 60,907 *** 57,995 *** 

 (12,567)  (13,954)  (14,162)  (14,914)  (14,822)  

Obs 73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

73 
 

F 18,94 *** 16,80 *** 16,23 *** 15,81 *** 15,27 *** 

R² 0,635 
 

0,611 
 

0,607 
 

0,605 
 

0,603 
 

VIF 3,36  3,39  3,45  3,51  3,49 
 

Nota: Reptrak = ranking de reputação corporativa Reptrak; Votsoma1, Votsoma2, Votsoma3, Votsoma4, 

Votsoma5 = concentração de votos nas mãos do primeiro, dos dois maiores, três maiores, quatro maiores e cinco 

maiores acionistas; CGIndex = índice de governança corporativa; ROA = rentabilidade medida pelo retorno 

sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = total de observações; F = estatística 

F; R² = capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da variância; *, **, *** denotam 

significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados indicam que a rentabilidade (ROA) apresenta influência positiva sobre a 

reputação corporativa. Esse achado corrobora o de García-Meca e Palacio (2018) e Musteen, 

Datta, Kemmerer (2010). O forte desempenho financeiro sinaliza uma estratégia corporativa 

eficaz, boa administração e boa alocação de recursos. assim, a rentabilidade tende a ajudar a 

empresa a estabelecer e manter uma boa reputação, especialmente com grupos de partes 

interessadas financeiras, como os credores, investidores e analistas externos (FOMBRUN; 

SHANLEY, 1990; ROBERTS; DOWLING, 2002). 



75 

 

A Tabela 16 exibe as estimações dos modelos econométricos que têm como variável 

dependente a reputação corporativa medida pelo índice Merco e que levam em consideração à 

configuração do controle acionário como possível influenciadora da reputação. A 

configuração do controle acionário foi dividida em três: controle majoritário, controle 

acionário compartilhado e controle disperso. 

O Modelo 11 revela que o controle majoritário tem efeito negativo sobre a reputação 

da empresa. Assim, como sugerido, vê-se que apesar da presença do acionista majoritário ser 

vista como capaz de reduzir os conflitos de agência entre principal e agente, a elevada 

possibilidade de extração de benefícios privados de controle por parte do acionista majoritário 

pode ser mais fortemente sinalizada ao mercado com reflexo negativo sobre a reputação. A 

percepção da possibilidade de expropriação parece afetar negativamente a reputação da 

empresa (Hipótese 3). 

Tabela 16 – Reputação corporativa (Merco), governança corporativa e configuração do 

controle acionário 

Nota: Merco = logaritmo do ranking de reputação corporativa Merco Empresas; Majoritário, compartilhado e 

disperso representam as categorias de controle acionário; CGIndex = índice de governança corporativa; ROA = 

rentabilidade medida pelo retorno sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = 

total de observações; F = estatística F; R² = capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da 

variância; *, **, *** denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Variável dependente: Ranking Merco 

Variável Modelo 11 Modelo 12 Modelo 13 

Majoritário -0,119 ** 
    

 (0,048)      

Compartilhado 
  

0,152 *** 
  

   (0,047)    

Disperso 
    

-0,039 
 

     (0,068)  

CGIndex -0,204 
 

0,091 
 

0,095 
 

 (0,235)  (0,185)  (0,270)  

ROA 0,375 
 

0,330 
 

0,561 ** 

 (0,298)  (0,258)  (0292)  

TAM 0,065 *** 0,059 *** 0,060 *** 

 (0,016)  (0,015)  (0,017)  

Setor Sim  Sim  Sim  

Ano Sim  Sim  Sim  

Constante 7,738 *** 7,540 *** 7,561 *** 

 (0,336)  (0,309)  (0,339)  

Obs 165 
 

165 
 

165 
 

F 9,14 *** 9,01 *** 7,65 *** 

R² 0,399 
 

0,413 
 

0,369 
 

VIF 1,83  1,82  1,89  
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O controle acionário compartilhado, por sua vez, tem influência positiva sobre a 

reputação das empresas brasileiras (Modelo 12) como sugerido (Hipótese 4). Este resultado 

sinaliza que, de fato, o controle acionário compartilhado pode funcionar como um mecanismo 

de redução de conflitos de interesse, sejam eles entre principais e gestores, ou entre 

majoritários e minoritários (BRANDÃO, 2019; DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-

PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). Esse cenário pode passar uma maior confiança para o 

investidor, dessa forma, melhorando a percepção sobre a empresa e a reputação. Mediante os 

resultados observados, é plausível a hipótese de que o controle acionário compartilhado da 

empresa é favorável para a reputação corporativa da empresa brasileira (Hipótese 4). 

Em relação ao controle disperso (Modelo 13), os resultados indicam que esse controle 

não tem influência sobre a reputação das empresas brasileiras. Desse modo, o controle 

acionário disperso da empresa brasileira não parece ser favorável para a reputação 

corporativa, como sugerido (Hipótese 5). 

O tamanho da empresa apresentou influência positiva sobre a reputação em todos os 

modelos, indicando que empresas maiores têm melhor reputação. Tal fato pode ser um 

indicativo de que as empresas maiores atraem maior atenção do mercado e de outros 

stakeholders, dessa forma a disponibilidade de informações delas aumenta a familiaridade do 

público com suas atividades (FOMBRUN; SHANLEY, 1990). Além disso, essas empresas 

parecem conseguir emitir uma maior quantidade de sinais positivos para os seus stakeholders, 

e esses sinais vão impactar na reputação das empresas. 

A Tabela 17 expõe as estimações da influência da configuração do controle acionário 

sobre a reputação corporativa medida pelo índice Reptrak. Contrariamente aos resultados 

obtidos pela métrica Merco, nenhum dos três aspectos da estrutura de propriedade relativas à 

estrutura do controle acionário – controle majoritário, controle acionário compartilhado e 

controle disperso – apresentam relevância sobre a reputação da empresa brasileira medida 

pelo indicador Reptrak (Modelos 14, 15 e 16). Desse modo, verifica-se a divergência de 

resultados para a influência do controle acionário entre os dois rankings (Merco e Reptrak). 

As divergências podem ser justificadas pela não existência de correlação entre os dois, 

indicada nos resultados da Tabela 16, e pelos estudos de Renau e Font (2017).  

Em relação as variáveis de controles, os resultados apresentam que quanto maior a 

rentabilidade de uma empresa, maior a sua reputação. As empresas com maior rentabilidade 

têm maiores condições para arcar com os custos de sinalização, além disso, os próprios 

indicadores de performance são sinais de que a empresa está agindo de forma otimizada 
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(ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2013). Desse modo, há indicativos que a rentabilidade 

melhora a reputação corporativa. 

Tabela 17 – Reputação corporativa (Reptrak), governança corporativa e configuração do 

controle acionário 

Nota: Reptrak = ranking de reputação corporativa Reptrak; Majoritário, compartilhado e disperso representam as 

categorias de controle acionário; CGIndex = índice de governança corporativa; ROA = rentabilidade medida 

pelo retorno sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = total de observações; 

F = estatística F; R² = capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da variância; *, **, *** 

denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.5  Estimações adicionais 

Com a finalidade de buscar robustez dos resultados obtidos (seção 4.4), foram 

realizados testes e estimações adicionais. Realizou-se um teste de normalidade para as 

variáveis como forma de fazer um tratamento adicional de outliers além dos anteriormente 

realizados. Após os resultados, as variáveis não normais foram normalizadas usando a técnica 

sugerida por Royston (1982). Essa técnica permite criar novas variáveis contendo os 

coeficientes da estatística de teste W do teste Shapiro-Wilk. Desse modo, as novas variáveis 

passam a seguir uma distribuição normal, ressalta-se que esse procedimento já foi utilizado 

em outros trabalhos (FREITAS, 2019; MARTIKAINEN et al., 1995). A Tabela 18 apresenta 

Variável dependente: Ranking Reptrak 

Variável Modelo 14 Modelo 15 Modelo 16 

Majoritário -0,805  
    

 (1,227)      

Compartilhado   -0,641 
   

   (1,542)    

Disperso 
 
 

  
2,156 

 
     (1,457)  

CGIndex 2,681  2,150 
 

-2,375 
 

 (4,124)  (4,703)  (4,998)  

ROA 6,526 ** 7,118 ** 6,340 ** 

 (2,656)  (2,529)  (2,398)  

TAM 0,624  0,847 
 

0,339 
 

 (0,662)  (0,568)  (0,673)  

Setor Sim  Sim  Sim  

Ano Sim  Sim  Sim  

Constante 59,453 *** 56,425 *** 66,513 *** 

 (11,789)  (10,316)  (12,634)  

Obs 73  73 
 

73 
 

F 15,46 *** 15,12 *** 16,41 *** 

R² 0,607  0,604 
 

0,618 
 

VIF 3,18  3,32  3,39 
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o teste de normalidade de Shapiro-Wilk das variáveis antes (Painel A) e após (Painel B) a 

transformação de normalidade. 

Tabela 18 – Testes de normalidade das variáveis antes e após a transformação de dados 

Painel A - Teste Shapiro-Wilk antes da transformação 

Variável Obs. W' V' z P-value 

Merco 165 0,972 3,475 2,838 0,002 

Reptrak 73 0,963 2,332 1,846 0,032 

Votosom1 200 0,950 7,364 4,594 0,000 

Votosom2 200 0,965 5,213 3,799 0,000 

Votosom3 200 0,966 4,937 3,674 0,000 

Votosom4 200 0,972 4,077 3,233 0,000 

Votosom5 200 0,975 3,599 2,946 0,001 

ROA 200 0,751 37,088 8,314 0,000 

TAM 200 0,945 8,155 4,829 0,000 

Painel B - Teste Shapiro-Wilk após da transformação 

Variável Obs. W' V' z P-value 

Merco 165 0,996 0,503 -1,566 0,941 

Reptrak 73 1,000 0,000   

Votsoma1 200 0,999 0,086 -5,633 1,000 

Votsoma2 200 0,999 0,086 -5,633 1,000 

Votsoma3 200 0,998 0,187 -3,860 0,999 

Votsoma4 200 0,996 0,468 -1,745 0,959 

Votsoma5 200 0,995 0,609 -1,142 0,873 

ROA 200 1,000 0,000   

TAM 200 1,000 0,000   

Nota: Merco e Reptrak = rankings de reputação corporativa; Votsoma1, Votsoma2, Votsoma3, Votsoma4, 

Votsoma5 = concentração de votos nas mãos do primeiro, dos dois maiores, três maiores, quatro maiores e cinco 

maiores acionistas; ROA = rentabilidade medida pelo retorno sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo 

logaritmo natural de ativos. O teste de Normalidade Shapiro-Wilk tem como hipótese nula que a amostra provém 

de uma população normal e como hipótese alternativa que a amostra não provém de uma normal. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Após a aplicação da técnica de Royston (1982), todas a novas variáveis passam a 

seguir uma distribuição normal, como observado a partir do novo Teste Shapiro-Wilk (Tabela 

18, Painel B). Assim, a hipótese testada de normalidade não pode ser rejeitada. A partir 

dessas novas variáveis foram realizadas as estimações para analisar a influência da 

governança corporativa e estrutura de propriedade na reputação corporativa. Essas novas 

estimações estão exibidas nas Tabelas 19 a 22. 

Na Tabela 19, os resultados mostram que após a padronização, novamente a variável 

de governança corporativa (CGIndex) não apresentou significância estatística em nenhum dos 

modelos. Assim, os resultados não são capazes de confirmar a hipótese de que a adoção de 
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boas práticas de governança corporativa influencia positivamente a reputação corporativa 

(Hipótese 1). 

Tabela 19 – Estimações das variáveis normalizadas de reputação corporativa (Merco), 

governança corporativa e concentração de votos 

Nota: Merco = ranking de reputação corporativa; CGIndex = índice de governança corporativa; Votsoma1, 

Votsoma2, Votsoma3, Votsoma4, Votsoma5 = concentração de votos nas mãos do primeiro, dos dois maiores, 

três maiores, quatro maiores e cinco maiores acionistas; ROA = rentabilidade medida pelo retorno sobre ativo; 

TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = total de observações; F = estatística F; R² = 

capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da variância; *, **, *** denotam significância de 

10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Além disso, observa-se que, das variáveis de concentração de propriedade, apenas a 

soma dos votos dos dois maiores acionistas apresentou nível de 10% de significância, 

portanto, sendo capaz de influenciar positivamente a reputação das empresas. Tal achado foi o 

mesmo observado para as estimações com variáveis antes do procedimento de normalização 

(Tabela 14). A respeito das variáveis de controle, o resultado também manteve-se o mesmo 

Variável dependente: Ranking Merco 

Variáveis explicativas Modelo 17 Modelo 18 Modelo 19 Modelo 20 Modelo 21 

Votsoma1 0,125                   

 
(0,079) 

         
Votsoma2 

  
0,146 * 

      

   
(0,075) 

       
Votsoma3 

    
0,112 

     

     
(0,075) 

     
Votsoma4 

    
 
 

0,088 
   

       
(0,075) 

   
Votsoma5 

      
 
 

0,085 
 

         
(0,078) 

 
CGIndex 0,062 

 
0,073 

 
0,061 

 
0,049 

 
0,049 

 

 
(0,059) 

 
(0,059) 

 
(0,060) 

 
(0,061) 

 
(0,063) 

 
ROA 0,269 ** 0,276 ** 0,274 ** 0,270 ** 0,272 ** 

 
(0,098) 

 
(0,099) 

 
(0,099) 

 
(0,100) 

 
(0,100) 

 
TAM 0,529 *** 0,525 *** 0,515 *** 0,512 *** 0,512 *** 

 
(0,116) 

 
(0,115) 

 
(0,115) 

 
(0,116) 

 
(0,116) 

 
Setor Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Ano Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Constante -0,065  -0,071  -0,063  -0,056  -0,055  

 
(0,044)   (0,044)   (0,045)   (0,045)   (0,046)   

Obs 165  165  165  165  165  

F 9,39 *** 9,69 *** 9,68 *** 9,62 *** 9,60 *** 

R² 0,427  0,429  0,425  0,423  0,423  

VIF 1,90  1,91  1,92  1,92  1,92  
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daquele apresentado anteriormente (ver Tabela 14). dessa forma, a rentabilidade e o tamanho 

são capazes de influenciar a reputação das empresas brasileiras.  

Os resultados da Tabela 20 também apresentam-se os mesmos obtidos anteriormente 

no Reptrak (Tabela 15). A concentração de propriedade continua significativa a 5%, 

confirmando que, de fato, a concentração de capital da empresa é desfavorável para a 

reputação corporativa (Hipótese 2).  

Tabela 20 – Estimações das variáveis normalizadas de reputação corporativa (Reptrak), 

governança corporativa e concentração de votos 

Nota: Reptrak = ranking de reputação corporativa CGIndex = índice de governança corporativa; Votsoma1, 

Votsoma2, Votsoma3, Votsoma4, Votsoma5 = concentração de votos nas mãos do primeiro, dos dois maiores, 

três maiores, quatro maiores e cinco maiores acionistas; ROA = rentabilidade medida pelo retorno sobre ativo; 

TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = total de observações; F = estatística F; R² = 

capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da variância; *, **, *** denotam significância de 

10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A soma da concentração de votos dos dois primeiros acionistas também apresentou 

efeito negativo sobre a reputação da empresa. Porém, como no resultado anterior, percebe-se 

Variável dependente: Ranking  Reptrak 

Variáveis explicativas Modelo 22 Modelo 23 Modelo 24 Modelo 25 Modelo 26 

Votsoma1 -0,520 **                 

 
(0,202) 

    
 

 
 

 
 

Votsoma2 
  

-0,340 * 
 

 
 

 
 

 

   
(0,201) 

  
 

 
 

 
 

Votsoma3 
    

-0,304 

 
 

 
 

 

     
(0,201) 

 
 

 
 

 

Votsoma4 
     

 

-0,245 

 
 

 

      
 

(0,208) 

 
 

 

Votsoma5 
     

 
 

 

-0,175  

      
 

 
 

(0,210)  

CGIndex -0,153 
 

-0,054 
 

-0,039 

 

-0,007 

 

0,024  

 
(0,139) 

 
(0,145) 

 
(0,144) 

 

(0,143) 

 

(0,146)  

ROA -0,073 
 

-0,003 
 

0,018 

 

0,058 

 

0,081  

 
(0,174) 

 
(0,156) 

 
(0,153) 

 

(0,152) 

 

(0,160)  

TAM 0,212 
 

0,395 
 

0,421 

 

0,469 

 

0,534  

 
(0,377) 

 
(0,384) 

 
(0,392) 

 

(0,397) 

 

(0,395)  

Setor Sim 
 

Sim 
 

Sim 

 

Sim 

 

Sim  

Ano Sim 
 

Sim 
 

Sim 

 

Sim 

 

Sim  

Constante 0,155 
 

0,081 
 

0,074 

 

0,048 

 

0,025  

  (0,115)   (0,118)   (0,119)   (0,118)   (0,119)  

Obs 73    73   73    73     73   

F 19,50 *** 17,19 *** 17,00 *** 16,14 *** 15,53  *** 

R² 0,608   0,583    0,579    0,574    0,571 
 

VIF 3,28  3,25  3,37  3,38  3,37   
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que a significância apresentou redução. Ao observar os resultados da soma do primeiro com o 

terceiro, quarto e quinto acionista observa-se que eles também seguem os achados 

anteriormente (ver tabela 15). A concentração de votos nas mãos desses acionistas não 

apresenta significância estatística. Portanto, constata-se a perda da capacidade da 

concentração de propriedade de influenciar a reputação corporativa.  

As Tabelas 21 e 22 apresentam as estimações da influência da governança corporativa 

e estrutura de propriedade, operacionalizada pela configuração do controle acionário, na 

reputação corporativa, respectivamente para o Merco e Reptrak, com as variáveis 

normalizadas.  

Tabela 21 – Estimações das variáveis normalizadas de reputação corporativa (Merco), 

governança corporativa e configuração do controle acionário 

Variável dependente: Ranking Merco 

Variáveis explicativas Modelo 27 Modelo 28 Modelo 29 

Majoritário -0,034 **         

 
(0,013) 

     
Compartilhado 

  
0,042 **** 

  

   
(0,013) 

   
Disperso 

    
-0,008 

 

     
0,019 

 
CGIndex -0,052 

 
0,031 

 
0,029 

 

 
(0,061) 

 
(0,048) 

 
0,070 

 
ROA 0,176 * 0,159 ** 0,259 ** 

 
(0,100) 

 
(0,093) 

 
0,098 

 
TAM 0,506 *** 0,464 **** 0,501 *** 

 
(0,110) 

 
(0,105) 

 
0,119 

 
Setor   Sim  Sim  

Ano   Sim  Sim  

Constante 0,023 
 

-0,054 
 

-0,041 
 

 
(0,045) 

 
(0,036) 

 
0,046 

 
Obs  165   165   165    

F 11,65 *** 12,03 *** 9,76 *** 

R²  0,452    0,463    0,420 
 

VIF 1,89  1,88  1,94   

Nota: Merco = ranking de reputação corporativa; Majoritário, compartilhado e disperso representam as 

categorias de controle acionário; CGIndex = índice de governança corporativa; ROA = rentabilidade medida 

pelo retorno sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = total de observações; 

F = estatística F; R² = capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da variância; *, **, *** 

denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados confirmam os já observados (Tabela 16). A reputação corporativa é 

afetada negativamente, a um nível de significativa de 5%, pela concentração acionária de 
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majoritários. Tal achado indica que a presença de um majoritário tem reflexo negativo sobre a 

reputação. Este resultado pode dever-se à sinalização negativa da presença de grandes 

acionistas com alta propensão a usar benefícios privados de controle da empresa com 

consequente expropriação dos acionista minoritários, o que eleva custos de agência e reduz 

resultados da empresa. Esses sinais de possível expropriação e perda de recursos podem levar 

a uma menor reputação corporativa. Assim, tem-se amparo para a hipótese de que o controle 

majoritário da empresa é desfavorável para a reputação corporativa (Hipótese 3). 

A presença do controle acionário compartilhado demonstrou influenciar positivamente 

a reputação corporativa, com nível de significância de 1%. Esse resultado também foi 

observado nas estimações anteriores (Tabela 16), inferindo-se que, de fato, o 

compartilhamento do controle da empresa através de um acordo de acionistas pode melhorar a 

percepção dos stakeholders, talvez por evitar a presença de um único acionista controlador 

muito poderoso. 

Tabela 22 – Estimações das variáveis normalizadas de reputação corporativa (Reptrak), 

governança corporativa e configuração do controle acionário 

Nota: Reptrak = ranking de reputação corporativa; Majoritário, compartilhado e disperso representam as 

categorias de controle acionário; CGIndex = índice de governança corporativa; ROA = rentabilidade medida 

pelo retorno sobre ativo; TAM = tamanho medido pelo logaritmo natural de ativos; Obs = total de observações; 

Variável dependente: Ranking  Reptrak  

Variáveis explicativas Modelo 30 Modelo 31 Modelo 32 

Majoritário -0,028 
 

       

 
(0,037) 

 
 
  

 

Compartilhado 
  

-0,009 
  

 

   
(0,050) 

  
 

Disperso 
  

 
 

0,056  

   
 
 

(0,043)  

CGIndex 0,073 
 

0,084 
 

-0,053  

 
(0,129) 

 
(0,150) 

 
(0,160)  

ROA 0,067 
 

0,149 
 

0,104  

 
(0,180) 

 
(0,173) 

 
(0,167)  

TAM 0,555 
 

0,702 ** 0,422  

 
(0,375) 

 
(0,307) 

 
(0,396)  

Setor Sim 
 

Sim 
 

Sim  

Ano Sim 
 

Sim 
 

Sim  

Constante -0,004 
 

-0,016 
 

0,058  

 
(0,107) 

 
(0,134) 

 
(0,123)  

Obs 73  
 

73    73   

F 14,73  *** 14,26   *** 15,45  *** 

R² 0,572  
 

0,568   0,579   

VIF 3,02  3,23  3,28  
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F = estatística F; R² = capacidade explicativa do modelo; VIF = fatores de inflação da variância; *, **, *** 

denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com relação à reputação corporativa avaliada pelo Reptrak, os resultados continuaram 

seguindo os resultados apresentados anteriormente (Tabela 17). A configuração do controle 

acionário não apresenta influência sobre a reputação das empresas brasileiras. Ressalta-se que 

o Reptrak tem como foco o vínculo emocional dos consumidores com as empresas, dessa 

forma, o coletivo de entrevistados pode não levar em consideração tão fortemente a questão 

de como está estruturada a propriedade e o controle acionário da empresa. 

4.6  Discussão e síntese dos resultados 

Este estudo analisou a influência da governança corporativa e da estrutura de 

propriedade na reputação das empresas brasileiras. A reputação foi entendida através do 

processo de sinalização, em que os receptores modelam suas expectativas sobre a empresa 

através da interpretação dos sinais emitidos e as transformam em aspectos de reputação 

(CONNELLY et al., 2011). Os sinais emitidos pela empresa, aqui estudados, são a adoção das 

práticas de governança corporativa, que sinaliza responsabilidade e compromisso da empresa 

com a boa gestão e o compliance a regras de conduta e ética legais e do mercado. Sobre o 

sistema de governança corporativa a empresa tem autonomia ao decidir que práticas 

incorporar. Por outro lado, embora não tendo muito controle sobre sua configuração, a 

estrutura de propriedade da empresa também parece ser capaz de sinalizar ao mercado 

elementos que podem interferir na estrutura de poder da empresa, no seu processo de tomada 

de decisão e em conflitos de agência, que podem ter reflexos na reputação corporativa. 

Para mensuração da reputação foram usados dois rankings elaborados para o mercado 

brasileiro: Merco e Reptrak. Os resultados exibem que esses dois rankings não apresentam 

correlação entre si. Tal resultado corrobora os estudos de Sala (2013) e Renau, Font (2017), 

que encontraram controvérsias entre os dois indicadores. O Merco tem como público 

avaliador os diretores de empresas e outros especialistas - como jornalistas, professores 

universitários, associação de consumidores, analistas financeiros e outros -, enquanto que o 

Reptrak tem como foco a avaliação dos consumidores das empresas.  

Outra diferença também foi observada, o Merco busca exibir em que grau uma 

empresa tem determinadas características que são consideradas, pelo ranking, como capazes 

de promover a reputação. Já o Reptrak apresenta o vínculo que os consumidores têm com os 

aspectos de produtos e serviços, inovação e outros atributos da empresa. Essas diferenças na 
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elaboração de cada ranking podem ser uma justificativa para a não correlação entre os dois. 

Além disso, o entendimento da elaboração dos dois rankings trouxe novas contribuições para 

o entendimento dos resultados sobre a influência da governança corporativa e da estrutura de 

propriedade na reputação corporativa, pois os resultados se mantiveram, em geral, diferentes 

para cada ranking. 

Os resultados mostram que a adoção de boas práticas de governança corporativa 

parece não influenciar as percepções das partes interessadas sobre a empresa. Por outro lado, 

estes mesmos stakeholders são sensíveis a características de estrutura de propriedade. Apesar  

da governança corporativa sinalizar o compromisso da empresa com a proteção do investidor 

(GARCÍA-MECA; PALACIO, 2018; PÉREZ-CORNEJO; QUEVEDO-PUENTE; 

DELGADO-GARCÍA, 2019), os resultados indicam não haver interferência da estrutura do 

sistema de governança corporativa sobre a reputação da empresa brasileira.  A literatura 

explica que existem sinais que os receptores não estão procurando, ou que não são percebidos 

por eles (CONNELLY et al., 2011; ILMOLA; KUUSI, 2006; TAJ, 2016). Neste sentido, a 

estruturação do sistema de governança corporativa parece não ser capaz de emitir sinais 

positivos sobre a empresa o suficiente para interferir favoravelmente mente sua reputação. 

Dessa forma, entende-se que as práticas de governança corporativa não estão sendo 

suficientes para ter efeito sobre a reputação da empresa que talvez exigisse um elenco 

adicional de práticas não adotadas pela empresa brasileira. Os stakeholders podem não estar 

sensíveis a este relevante elemento para a gestão da empresa, ou ainda, a empresa não está 

capaz de transmitir adequadamente, através de algum processo de sinalização, que ela tem 

buscado para compor o sistema de governança. Outra argumentação plausível para esse 

resultado, é o indicativo de que o efeito da estrutura de propriedade, fortemente concentrada 

no Brasil, é muito marcante, tendo repercussão em políticas da empresa, inclusive na 

configuração do sistema de governança corporativa que é mais frágil em empresas com 

propriedade muito concentrada (BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 2015; CRISÓSTOMO; 

BRANDÃO; LÓPEZ-ITURRIAGA, 2020). 

A respeito da estrutura de propriedade no Brasil, quando a reputação foi avaliada pelo 

Merco, a concentração de propriedade nas mãos do primeiro acionista não apresentou 

influência sobre a reputação. Contudo, o surgimento do segundo maior acionista apresentou 

influência positiva sobre a reputação. A reputação avaliada pelo Reptrak mostrou que a 

concentração de capital com voto apresenta influência negativa sobre a reputação corporativa 

para o primeiro maior acionista, porém vai perdendo forças com a presença do segundo, 

terceiro, quarto e quinto acionista. A concentração de propriedade pode ser um indicativo da 
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existência de conflitos de agência entre aquele que detêm grande concentração de voto, ou 

seja, de poder de tomada de decisão sobre empresa, e aqueles que apresentam pouco ou 

nenhum poder na tomada de decisão (CAIXE; KRAUTER, 2013; CRISÓSTOMO; 

BRANDÃO, 2019; MARQUES; GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015). Tais conflitos de agência 

podem acarretar em desempenho insuficiente, maior necessidade de monitoramento e desvio 

de oportunidades (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010; 

JIANG; PENG, 2011; YOUNG et al., 2008). Dessa forma, os efeitos negativos da alta 

concentração de ações nas mãos do primeiro acionista podem ter efeitos negativos para a 

imagem e reputação da empresa no mercado (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; 

FUENTE-SABATÉ, 2010). Em ambos os rankings, observou-se que a presença de um 

segundo maior acionista pode ser benéfico para a reputação da empresa, no sentido de que ele 

pode ser capaz de contestar o excesso de poder do primeiro maior acionista, evitando 

entrincheiramento deste como também reduzir a possibilidade de extração de benefícios de 

controle. 

Outro aspecto da estrutura de propriedade analisado, trata da configuração do controle 

acionário, esse foi categorizado em três grupos: controle acionário majoritário, controle 

acionário compartilhado e controle acionário disperso. Os resultados apresentados da 

reputação avaliada pelo Merco, mostraram que o controle majoritário é capaz de afetar 

negativamente a reputação das empresas brasileiras. A existência de um majoritário tende a 

reduzir os conflitos de agência entre gestores e investidores. No entanto, o controle por um 

acionista majoritário aumenta a probabilidade de expropriação dos minoritários e de conflitos 

de agência do tipo principal-principal. Esses conflitos e a percepção do risco do investimento 

são sinais negativos capazes de afetar a percepção das partes interessadas. Ressalta-se que tal 

resultado também foi observado em estudo sobre o mercado Espanhol (DELGADO-

GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010). 

Apesar do controle majoritário ser marcante no mercado brasileiro, este estudo 

observou que esse controle vem perdendo espaço com o crescimento do controle 

compartilhado e disperso no Brasil (CASTRO; VIEIRA; PINHEIRO, 2015; HOLANDA; 

COELHO, 2016; PEIXOTO; BUCCINI, 2013). Os resultados mostraram que a presença do 

controle compartilhado é capaz de afetar positivamente a reputação das empresas brasileiras. 

Esse controle pode ajudar no monitoramento dos gestores e também dos acionistas 

majoritários, pois a presença de compartilhamento faz com que o poder sobre a empresa esteja 

equilibrado (BAGLIONI, 2011; BRANDÃO, 2019). Além disso, o próprio crescimento do 

controle compartilhado, observado nos resultados, pode ser entendido como um mecanismo 
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complementar de governança corporativa, como bem exposto por Brandão (2019). O acordo 

entre acionistas, presente no controle compartilhado, também pode contribuir para valorização 

da empresa por reduzir o poder excessivo nas mãos de um só acionista controlador 

(CARVALHAL, 2012). Esses indicativos podem emanar um sinal positivo contribuindo para 

a reputação das empresas. 

A respeito do controle disperso, observou-se que ele não é capaz de influenciar a 

reputação das empresas brasileiras. Tal resultado pode estar alinhado com a baixa percepção 

desse tipo de controle no Brasil. 

Em relação ao Reptrak, os resultados apresentaram que a configuração do controle 

acionário – controle majoritário, compartilhado e disperso – não apresenta influência na 

reputação corporativa. Novamente é ressaltado que a pesquisa do Reptrak tem como foco o 

vínculo emocional dos consumidores com as empresas. Além disso, os estudos sobre a Teoria 

da Sinalização defendem que podem existir sinais que são ignorados pelos receptores, pois 

eles não estão interessados nesses sinais ou não os estão procurando (ILMOLA; KUUSI, 

2006). Nesse cenário, entende-se que a configuração da composição acionária pode não ser 

um atributo da empresa percebido por um dos públicos que envolvem as empresas. Essas 

divergências apontadas para a configuração do controle acionário também podem levar a 

outra explicação. A formação do ranking Merco tem maior peso a opinião de especialistas, 

sendo o principal grupo os diretores das empresas, enquanto que o Reptrak tem os 

consumidores como principal público de avaliação. Dessa forma, esse primeiro pode ser mais 

centrado naqueles que têm maior conhecimento e interesse a respeito da configuração da 

estrutura de controle acionário da empresa, e como são formadas as pirâmides de controle. 

Ressalta-se ainda que, ao proceder com a normalização das variáveis do estudo e 

realizar novamente as estimações, observou-se a robustez nos resultados apresentados. O 

Quadro 6 apresenta a síntese dos resultados do estudo. Esses resultados foram divididos entre 

os dois rankings, Merco e Reptrak, facilitando o entendimento de cada um. 
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Quadro 6 – Hipóteses e síntese dos resultados da pesquisa 

Fonte: resultados da pesquisa 

A partir da síntese dos resultados da pesquisa, observa-se que o Merco e o Reptrak 

apresentaram congruência para a Hipótese 1. A Hipótese 1 foi rejeitada, confirmando que as 

práticas de governança corporativa não apresentam influência sobre a reputação das empresas 

brasileiras. Com relação à Hipótese 2, ela não pode ser rejeitada na análise da reputação pelo 

Reptrak, confirmando que a concentração de capital com voto está negativamente relacionada 

com a reputação corporativa. As Hipótese 3 e 4 não foram rejeitadas para o Merco, portanto, 

infere-se que o controle majoritário está negativamente relacionado com a reputação 

corporativa (Hipótese 3) e o controle compartilhado está positivamente relacionado com a 

reputação corporativa (Hipótese 4). A Hipótese 5 foi rejeitada para ambos os monitores.  

Hipóteses da pesquisa 
Resultados obtidos Conclusão sobre a hipótese 

Merco Reptrak Merco Reptrak 

Hipótese 1:  A adoção 

de boas práticas de 

governança 

corporativa influencia 

positivamente a 

reputação corporativa. 

A governança 

corporativa não 

apresentou influência 

sobre a reputação das 

empresas brasileiras 

A governança 

corporativa não 

apresentou influência 

sobre a reputação das 

empresas brasileiras 

Hipótese 

rejeitada 

Hipótese 

rejeitada 

Hipótese 2:  A 

concentração de capital 

da empresa é 

desfavorável para a 

reputação corporativa. 

A concentração de 

capital com voto não 

apresentou influência 

sobre a reputação das 

empresas brasileiras 

A concentração de 

capital com voto 

apresentou influência 

negativa sobre a 

reputação das empresas 

brasileiras 

Hipótese 

rejeitada 

Hipótese 

não 

rejeitada 

Hipótese 3:  O controle 

acionário majoritário 

da empresa é 

desfavorável para a 

reputação corporativa. 

O controle majoritário 

apresentou influência 

negativa sobre a 

reputação das empresas 

brasileiras 

O controle majoritário 

não apresentou 

influência sobre a 

reputação das empresas 

brasileiras 

Hipótese 

não 

rejeitada 

Hipótese 

rejeitada 

Hipótese 4:  O controle 

acionário 

compartilhado da 

empresa é favorável 

para a reputação 

corporativa. 

O controle 

compartilhado 

apresentou influência 

positiva sobre a 

reputação das empresas 

brasileiras 

O controle 

compartilhado não 

apresentou influência 

sobre a reputação das 

empresas brasileiras 

Hipótese 

não 

rejeitada 

Hipótese 

rejeitada 

Hipótese 5:  O controle 

acionário disperso é 

favorável à reputação 

corporativa. 

O controle disperso não 

apresentou influência 

sobre a reputação das 

empresas brasileiras 

O controle disperso não 

apresentou influência 

sobre a reputação das 

empresas brasileiras 

Hipótese 

rejeitada 

Hipótese 

rejeitada 
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5  CONCLUSÃO 

O trabalho analisou a influência da governança corporativa e da estrutura de 

propriedade sobre a reputação da empresa brasileira. Sob a argumentação de que um sistema 

de governança corporativa bem estruturado é relevante para a empresa ao revelar um interesse 

da mesma com a boa gestão, respeito aos acionistas e demais stakeholders, sugeriu-se que a 

boa qualidade da governança corporativa possa transmitir sinal positivo a respeito da empresa 

e, assim, refletir-se positivamente sobre a reputação da mesma. Já a estrutura de propriedade, 

considerando-se distintos aspectos desta, sugeriu-se que ela tem influência em políticas 

corporativas ao moldar a estrutura de controle e decisão da empresa. Esta influência também 

pode ser capaz de emitir sinais a respeito da empresa que podem ter reflexo na reputação 

corporativa. 

Para medir a governança corporativa utilizou-se um índice de governança corporativa 

já sugerido pela literatura. O Índice de Governança Corporativa (CGIndex) conta com 28 

práticas voluntárias de governança adotadas pela empresa. Para a estrutura de propriedade das 

empresas brasileiras foram analisados dois aspectos: a concentração de votos e a configuração 

do controle acionário. A concentração de votos foi medida pelo percentual de ações com 

direito de voto dos cinco principais acionistas. Para a configuração do controle acionário foi 

utilizada uma metodologia, sugerida pela literatura, que categoriza o controle acionário em 

três tipos: controle acionário compartilhado, controle acionário majoritário e controle 

acionário disperso. A respeito da reputação corporativa, foram utilizados dois rankings de 

reputação elaborados com o mercado brasileiro: Merco e o Reptrak. 

Os resultados permitem observar a baixa presença das empresas brasileiras nos 

rankings Merco e Reptrak. Por serem índices internacionais, a tendência é de redução de 

número de empresas avaliadas por país. Verificou-se que não há correlação entre os valores 

de reputação obtidos pelos dois rankings de reputação, Merco e Reptrak. Uma possível 

explicação pode ser a diferença de metodologia entre as duas métricas que têm diferentes 

públicos avaliadores da reputação das empresas, por exemplo. Esta distinção entre os dois 

indicadores explica resultados não convergentes obtidos na pesquisa. 

Os resultados sinalizam um crescente aumento da qualidade da governança 

corporativa da empresa brasileira, o que é um sinal positivo sobre a preocupação deste 

coletivo de empresas com a gestão da empresa e compliance com boas regras de conduta. 
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Contrariamente ao esperado, o nível de governança corporativa não é capaz de ter influência 

sobre a reputação da empresas brasileira. 

Sobre a estrutura de propriedade, merece menção o fato de observar-se alta 

concentração de propriedade da empresa, o que está em concordância com trabalhos 

anteriores no Brasil. Além disso, foi observada elevada proporção de empresas com presença 

de acionista controlador majoritário (49%), seguida pela também alta proporção de empresas 

com controle acionário compartilhado através da celebração de acordo de acionistas (34,5%), 

e uma inferior proporção de empresas com controle acionário disperso (16,5%). Como 

comentado anteriormente, distintos públicos são considerados na avaliação da reputação 

corporativa por cada métrica. Desta forma, é possível que aspectos da estrutura de 

propriedade sejam menos considerados pelos consumidores, público do indicador Reptrak, do 

que por gerentes e especialistas que são o público alvo do índice Merco. De fato, a percepção 

da estrutura de propriedade como determinante da reputação da empresa, exceto para a 

indiferença observada para o controle disperso, é distinta entre os indicadores Merco e 

Reptrak. A concentração de propriedade nas mãos dos principais acionistas, como sugerido, 

apresentou influencia negativa sobre a reputação da empresa brasileira medida pelo indicador 

Reptrak.  

O controle acionário em mãos de um acionista majoritário, como sugerido, foi 

observado como desfavorável à reputação da empresa. Portanto, há indícios para dizer que o 

excesso de poder nas mãos de um só acionista não parece ser bem visto, indicando que, apesar 

da existência de um controlador majoritário poder reduzir os conflitos de agência entre 

gestores e acionistas, ele aumenta a probabilidade de expropriação e de conflitos de agência 

do tipo principal-principal. Entretanto, este resultado só é obtido com a mensuração de 

reputação pelo índice Merco. Resultado também de acordo com o hipotetizado é aquele 

relativo ao controle acionário compartilhado que sinaliza ter efeito positivo sobre a reputação 

da empresa, indicando que a retirada de excessivo poder nas mãos de um só acionista 

controlador é positivo para a reputação da empresa. O compartilhamento do controle sinaliza 

mais equilíbrio no processo de tomada de decisão. No entanto, este resultado só é observado 

com a métrica de reputação Merco. Por fim, a reputação da empresa parece ser insensível as 

empresas com controle acionário disperso.  

A busca por fatores capazes de influenciar a reputação da empresa apresentam um 

norte para as empresas a respeito de quais atributos sinalizam mais fortemente para a 

formação desse elemento, que é também considerado por alguns como um relevante ativo 

intangível. Dessa forma, esse trabalho traz algumas contribuições. Foi verificado que a 
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presença da governança não é capaz de influenciar a reputação corporativa das empresas 

brasileiras, esse achado é divergente à estudos em outros países (GARCÍA-MECA; 

PALACIO, 2018; PÉREZ-CORNEJO; QUEVEDO-PUENTE; DELGADO-GARCÍA, 2019). 

A pesquisa também trouxe evidência do impacto da estrutura de propriedade para a reputação 

corporativa, apresentando que as características da estrutura de propriedade de uma empresa 

enviam sinais que se traduzem em respostas das partes interessadas às empresas, a Teoria da 

Sinalização trata deste feedback entre receptor e sinalizador.  

O trabalho também fornece evidência sobre o ambiente de países de direito civil. Em 

contraste aos países de direito comum, os países de direito civil, como o Brasil, têm menor 

proteção ao investidor, estrutura de propriedade muito concentrada e a presença de acionistas 

controladores. Essas diferenças podem ter efeitos diferentes sobre a percepção das partes 

interessadas (DELGADO-GARCÍA; QUEVEDO-PUENTE; FUENTE-SABATÉ, 2010).  

Além disso, o estudo contribuiu para apresentar as diferenças existentes entre os 

rankings Merco e Reptrak. Este fato mostra a dificuldade para a determinação do que é a 

reputação corporativa e de como ela pode ser mensurada. Nesse sentido, o estudo contribuiu 

para o enriquecimento de estudos sobre a reputação corporativa, aspectos que a influenciam e 

também as controvérsias existentes entre rankings. 

Como limitação do estudo, destaca-se a dificuldade de obtenção de informações sobre 

a estrutura de propriedade e governança corporativa de todas as empresas que estão nos dois 

rankings de reputação utilizados no estudo, Merco e Reptrak. Observou-se que a maioria das 

empresas que compõem esses rankings estão em mercados estrangeiros, dificultando a análise 

de um conjunto maior de empresas que são de outros mercados. Dessa forma, para pesquisas 

futuras, se possível, seria interessante analisar todas as empresas que formam esses rankings. 

Tal análise permite fazer um comparativo entre países, possibilitando a identificação também 

de aspectos do entorno legal e institucional que podem contribuir para a reputação da 

empresa. Esses aspectos podem ser o sistema legal do país de origem da empresa, a existência 

de leis que protejam o investidor, o nível desenvolvimento desses países de origem, dentre 

outros aspectos. 

Para pesquisas futuras, sugere-se ainda a análise dos consequentes da reputação. O 

estudo concentrou-se em antecedentes, dessa forma, verifica-se a necessidade também de 

encontrar quais os aspectos da empresa que podem ser influenciados pela reputação 

corporativa. Entre esses aspectos, sugere-se a análise da contribuição da reputação corporativa 

para o valor de mercado da empresa, por exemplo. 
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