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RESUMO 

 

O relacionamento entre empresa e sociedade deve ser considerado indo além da interação com 

os acionistas. Os stakeholders da empresa, legitimamente, têm o direito de serem levados em 

consideração pelo seu processo de tomada de decisão. Neste contexto, o sistema de 

governança corporativa deve evoluir no sentido de ser capaz de fazer com que os executivos 

de uma empresa respeitem os direitos de todos os stakeholders. Por sua vez, tem-se verificado 

que a estrutura de propriedade apresenta importante papel na elaboração de políticas da 

empresa, com possíveis reflexos na relação com o conjunto de stakeholders. A concentração 

de propriedade tem mostrado interferir neste processo, além de ser relevante no alinhamento 

de interesses entre propriedade e gestão. O objetivo deste trabalho é investigar o efeito da 

governança corporativa e da estrutura de propriedade sobre o nível de responsabilidade social 

corporativa das empresas brasileiras. A amostra foi composta por 81 empresas listadas na B3 

S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no período 2010-2018, totalizando 631 observações anuais. A 

responsabilidade social corporativa foi operacionalizada através do índice de RSC da agência 

CSRHub. A governança corporativa foi medida através do índice de governança corporativa, 

estabelecido por Brandão e Crisóstomo (2015). A estrutura de propriedade foi analisada por 

meio da concentração acionária das empresas. Foram realizadas estatísticas descritivas dos 

dados, ANOVA, Teste Post-Hoc de Tukey-Kramer, Teste t, correlação de Pearson e regressão 

linear por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) e Mínimos Quadrados Ordinários 

(OLS). Os resultados indicam que a governança corporativa influencia positivamente a 

extensão da responsabilidade social corporativa. A aplicação de boas práticas de governança 

corporativa sinaliza a melhor comunicação entre a empresa e os diversos stakeholders. Assim, 

a adesão às melhores práticas de governança corporativa pode ampliar a visão estratégica da 

gestão, afetando o estabelecimento de políticas de RSC. Os achados, também, mostram que a 

concentração de propriedade influencia positivamente a extensão de responsabilidade social 

corporativa das empresas brasileiras. Esse resultado indica que corporações com propriedade 

concentrada estão mais propensas a favorecer ações de RSC, visto que os acionistas 

majoritários têm seus nomes fortemente ligados à organização. Dessa forma, os acionistas 

com poder podem tomar decisões voltadas às ações de RSC buscando elevar a imagem e 

reputação da empresa, para que assim consigam elevar sua imagem pessoal. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade social corporativa. Stakeholder. Conflitos de agência. 

Boas práticas de governança corporativa. Estrutura de propriedade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The relationship between company and society must be considered beside the interaction with 

shareholders. The company's stakeholders, legitimately, have the right to be taken into 

account in their decision-making process. In this context, the corporate governance system 

must evolve to be able to make a company’s executives respect the rights of all stakeholders. 

In turn, it has been verified that the ownership structure plays an important role in the 

elaboration of company policies, with possible reflexes in the relationship with the set of 

stakeholders. The concentration of ownership has been shown to interfere in this process, in 

addition to being relevant in the alignment of interests between ownership and management. 

The aim of this paper is to investigate the effect of corporate governance and ownership 

structure on the level of corporate social responsibility in Brazilian companies. The sample 

was composed of 81 companies listed on B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, in the period 2010-

2018, totaling 631 annual observations. Corporate social responsibility was operationalized 

through the CSRHub agency's CSR index. Corporate governance was measured using the 

corporate governance index, established by Brandão and Crisóstomo (2015). Descriptive 

statistics of the data, ANOVA, Tukey-Kramer Post-Hoc Test, T-test, Pearson correlation and 

multiple linear regression using the Generalized Least Squares (GLS) and Ordinary Least 

Squares (OLS) methods were performed. The results indicate that corporate governance 

positively influences the extent of corporate social responsibility. The application of good 

corporate governance practices signals a better communication between the company and the 

various stakeholders. Thus, adherence to the best corporate governance practices can expand 

the strategic vision of management, affecting the establishment of CSR policies. The findings 

also show that the concentration of ownership positively influences the extent of corporate 

social responsibility of Brazilian companies. This result indicates that corporations with 

concentrated ownership are more likely to favor CSR actions, since the majority shareholders 

have their names strongly linked to the organization. Therefore, shareholders with power tend 

to make decisions aimed at CSR actions, seeking to raise the image and reputation of the 

company, so that they can raise their personal image. 

 

Keywords: Corporate social responsibility. Stakeholder. Agency problem. Good corporate 

governance practices. Ownership structure. 
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1  INTRODUÇÃO 

Os escândalos corporativos descobertos no início do século XXI, como os casos 

Eron, Parmalat e WorldCom, promoveram uma aceleração das atividades de Governança 

Corporativa (GC) pelas empresas. A crise no mercado de capitais elevou as expectativas da 

sociedade com relação às responsabilidades ambientais, sociais e éticas das organizações 

(KOLK; PINKSE, 2010). Assim, o debate sobre a governança corporativa ganhou espaço, 

principalmente, com a mudança e reestruturação do relacionamento entre os acionistas e os 

diversos stakeholders. A governança corporativa tornou-se alvo dos estudiosos e, também, 

dos profissionais de negócios devido ao seu efeito substancial sobre a empresa (PANIAGUA; 

RIVELLES; SAPENA, 2018). 

Conceituada como o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas 

(CADBURY, 2000), a governança objetiva o aprimoramento das leis, regulamentações e 

contratos que estabelecem as operações das organizações e garantem os direitos dos 

acionistas, além de remodelar e atender as mudanças que os stakeholders esperam na 

condução dos negócios (CADBURY, 2000; JAMALI; SAFIEDDINE; RABBATH, 2008). 

Para El Gammal et al. (2018), a governança corporativa não está voltada apenas ao 

aperfeiçoamento das leis e regulamentos corporativos, mas também está relacionada com as 

atividades legais, culturais e institucionais que estabelecem o tipo e nível de controle a ser 

exercido em uma corporação. 

O relacionamento entre a administração de uma empresa e seus acionistas e partes 

interessadas pode definir, também, a ideia de governança corporativa (KOLK; PINKSE, 

2010; MAIER, 2005). O gerenciamento das responsabilidades para com os acionistas e os 

stakeholders pode trazer, respectivamente, uma maior confiança de retorno dos investimentos 

feitos e uma garantia de que a empresa opera de forma socialmente responsável (MAIER, 

2005). Diante disso, percebe-se que a governança corporativa é o procedimento no qual as 

partes interessadas fazem com que os gestores operem os negócios de acordo com as suas 

necessidades. 

Do ponto de vista da agência, argumenta-se que os gerentes apresentam diferentes 

objetivos comparados aos dos acionistas externos, com isso, agirão em seu interesse próprio 

sempre que tiverem oportunidade, à custa dos acionistas (JENSEN; MECKLING, 1976). No 

entanto, as empresas têm se concentrado em fortalecer suas práticas de governança 

corporativa através de mecanismos de controle, a fim de reduzir os custos de agência. Os 

mecanismos são definidos como as políticas, diretrizes e sistemas de controles que visam 
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reduzir as ineficiências nas operações organizacionais (JAYA; BAMBANG; ENDANG, 

2017), e podem desempenhar importante papel na tomada de decisão dos gestores 

(RODRIGUEZ-FERNANDEZ, 2016). Dessa forma, as boas práticas de governança 

corporativa podem ser caracterizadas como mecanismos efetivos que visam impedir as 

atitudes oportunistas dos altos gestores, além de proteger os interesses dos acionistas 

(DJOKIĆ; DUH, 2017). Tem-se apresentado o conselho de administração, os órgãos de 

fiscalização, a remuneração dos órgãos da alta administração, entre outros, como elementos 

da governança corporativa no estabelecimento de estratégias organizacionais. 

Sistemas de governança corporativa bem planejados podem fazer com que os 

interesses dos gerentes e dos diversos stakeholders estejam alinhados. Outro elemento para o 

alinhamento dos interesses dos proprietários e gerentes é a estrutura de propriedade 

(CONNELLY et al., 2010; DALTON et al., 2003), uma vez que se refere à distribuição da 

propriedade da corporação entre os acionistas (CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015). A estrutura 

de propriedade está diretamente ligada ao direito dos acionistas sobre o fluxo de caixa e o 

controle das empresas (BEZERRA et al., 2015). Desde os estudos de Berle e Means (1932), a 

concentração de propriedade é considerada um importante elemento nas pesquisas de 

governança corporativa. 

As práticas de governança corporativa e a estrutura de propriedade têm sido 

objeto frequente de pesquisas ligadas à temática de desempenho financeiro das empresas 

(ASSENGA; ALY; HUSSAINEY, 2018; FRAGA; SILVA, 2012; PANIAGUA; RIVELLES; 

SAPENA, 2018). No contexto da GC, Fraga e Silva (2012) verificaram que determinados 

aspectos da estrutura do conselho de administração, como o nível de escolaridade dos 

conselheiros, podem ocasionar um efeito positivo sobre o desempenho de mercado da 

empresa. Assenga, Aly e Hussainey (2018) confirmaram que a diversidade de gênero, relativo 

à presença de mulheres no conselho de administração, influencia positivamente o desempenho 

financeiro das empresas. Quanto à estrutura de propriedade, Paniagua, Rivelles e Sapena 

(2018) verificaram que a dispersão de propriedade está negativamente relacionada à 

rentabilidade da empresa. 

No entanto, tem-se apontado que as boas práticas de governança corporativa e a 

estrutura de propriedade são fatores relevantes no monitoramento das atividades gerenciais e 

no estabelecimento de estratégias ligadas à Responsabilidade Social Corporativa (RSC) das 

empresas, uma vez que os conflitos de agência relacionados aos interesses dos acionistas 

podem afetar na introdução de políticas de RSC pela organização (JAYA; BAMBANG; 

ENDANG, 2017; VIANA JUNIOR; CRISÓSTOMO, 2019). Além disso, a crise financeira 
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nos últimos anos tem aumentado o interesse pela transparência e responsabilidade social das 

empresas (SÁNCHEZ; SOTORRÍO; DÍEZ, 2011). 

O papel das corporações na sociedade tem ganhado crescente conscientização nas 

últimas décadas (LI; ZHANG, 2010). A pressão exercida pelos diversos stakeholders, frente 

aos problemas ambientais e sociais, tem exigido uma maior responsabilidade das empresas 

diante dos impactos ocasionados pelas suas tomadas de decisões no meio socioambiental 

(MANNING; BRAAM; REIMSBACH, 2018). Assim como os acionistas, a sociedade em 

geral procura recolher informações, principalmente, relacionadas às estratégias e ações sociais 

das organizações (JIZI, 2017). Considera-se que a forma que a empresa interage com suas 

diversas partes interessadas é relevante (CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015), uma vez que 

corporações que alinham suas atividades às pressões exercidas pelos acionistas e stakeholders 

podem ter como respostas melhorias na sua imagem corporativa e no retorno financeiro 

(CHAN; WATSON; WOODLIFF, 2014). 

A possível influência das práticas de governança corporativa e da estrutura de 

propriedade na responsabilidade social corporativa das empresas tem ganhado espaço nas 

pesquisas acadêmicas (CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015; CRISÓSTOMO; OLIVEIRA, 2016; 

DUCASSY; MONTANDRAU, 2015; EL-BASSIOUNY; EL-BASSIOUNY, 2018; 

HUSSAIN; RIGONI; ORIJ, 2018; LAGASIO; CUCARI, 2019; VIANA JUNIOR; 

CRISÓSTOMO, 2019). No contexto da GC, Lagasio e Cucari (2019) confirmam que alguns 

aspectos do conselho de administração, como a presença de conselheiros independentes, a 

presença de mulheres e o tamanho do conselho, melhoram a divulgação voluntária de RSC. 

Relativo à estrutura de propriedade, Crisóstomo e Freire (2015) verificaram que a 

concentração acionária afeta positivamente a política de RSC das empresas. 

A Responsabilidade Social Corporativa é um conjunto de políticas, práticas e 

programas integrados aos processos operacionais e de tomada de decisão das empresas, 

visando garantir um melhor desempenho das operações das organizações (JAMALI; 

SAFIEDDINE; RABBATH, 2008). Gamerschlag, Möller e Verbeeten (2011) argumentam 

que a RSC é, ainda, uma contribuição voluntária para o desenvolvimento sustentável que vai 

além dos requisitos legais estabelecidos. Jo e Harjoto (2011) sugerem que a RSC é uma 

ampliação dos esforços das empresas em promover suas práticas eficazes de governança 

corporativa. Assim, a RSC tem ganhado destaque pela forma como as corporações têm 

abordado suas interações com seus diversos stakeholders. 

Estudos têm sugerido a relação positiva entre a governança corporativa e o 

engajamento em RSC (BEAR; RAHMAN; POST, 2010; HARJOTO; LAKSMANA; LEE, 



19 

 

2014). A composição do conselho de administração, componente da governança corporativa, 

pode exercer relevante papel no monitoramento das estratégias das empresas, uma vez que os 

membros podem trazer maior diversidade de pensamentos, conhecimentos e experiências para 

alta administração, capazes de influenciar no estabelecimento de estratégias de RSC 

(CUCARI; DE FALCO; ORLANDO, 2018; FERRERO-FERRERO; FERNÁNDEZ-

IZQUIERDO; MUÑOZ-TORRES, 2013; PANIAGUA; RIVELLES; SAPENA, 2018; 

SILVA; MARGEM, 2015; ZHUANG; CHANG; LEE, 2018). 

Os órgãos de fiscalização do conselho de administração, elemento também 

considerado prática de governança corporativa, podem incentivar os gestores a serem mais 

responsáveis com o desempenho socioambiental das empresas, fazendo com que as 

organizações apresentem práticas sociais e ambientais, além de aderir e evidenciar 

informações de alta qualidade nos relatórios de responsabilidade social corporativa 

(MANNING; BRAAM; REIMSBACH, 2018). Nesse sentido, o sistema de governança 

corporativa pode fazer com que os conflitos de agência sejam reduzidos, e a organização seja 

capaz de estabelecer políticas e projetos de RSC. 

Relativo à estrutura de propriedade, profissionais e acadêmicos têm aprofundado 

suas pesquisas na associação entre a estrutura de propriedade e a RSC. Estudos anteriores 

apontam influência dos aspectos de estrutura de propriedade nas estratégias de RSC 

(GHAZALI, 2007; LOURENÇO; BRANCO, 2013; PENG; YANG, 2013; VIANA JUNIOR; 

CRISÓSTOMO, 2019). Sánchez, Sotorrío e Díez (2011) sugerem que organizações com 

distribuição de propriedade mais dispersa são mais sensíveis aos problemas sociais. 

Entretanto, Crisóstomo e Freire (2015) argumentam que a alta concentração de propriedade na 

mão de poucos acionistas pode favorecer no estabelecimento de políticas de RSC, uma vez 

que esses tipos de acionistas tendem a interesses de longo prazo. Ghazali (2007) aponta que 

os diferentes tipos de propriedade são relevantes para a determinação do impacto na 

divulgação de estratégias de RSC. Nesse sentido, entende-se que a estrutura de propriedade é 

um elemento importante que pode interferir na elaboração e implementação de práticas de 

RSC pelas organizações. 

O Brasil tem um mercado com pouca proteção ao investidor e uma alta 

concentração de propriedade (CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019). O Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) (2015) tem proposto um código de melhores práticas de 

Governança Corporativa visando o melhor monitoramento das estratégias organizacionais e a 

melhor tomada de decisão. Estudos empíricos têm verificado a presença de associação entre 

as práticas de governança corporativa e os aspectos da estrutura de propriedade com a 
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responsabilidade social corporativa (CRISÓSTOMO; OLIVEIRA, 2016; GHAZALI, 2007; 

LOURENÇO; BRANCO, 2013; OH; CHANG; MARTYNOV, 2011). Entretanto, os 

resultados têm-se mostrado divergentes e inconclusivos. Jamali e Karam (2016) comentam 

que a RSC em países em desenvolvimento é caracterizada como menos formalizada e mais 

filantrópica, aumentando assim a necessidade de se investigar a RSC em tal contexto, para 

que seja possível extrair conclusões que permitam comparações com contextos desenvolvidos. 

Considerando essas ponderações, visando contribuir com a discussão na academia, o estudo 

busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: Em que extensão a Governança 

Corporativa e a Estrutura de Propriedade influenciam a Responsabilidade Social 

Corporativa das empresas brasileiras? 

1.1  Objetivos da pesquisa 

Para que seja possível responder ao questionamento de pesquisa, o estudo tem 

como objetivo geral investigar o efeito da Governança Corporativa e da Estrutura de 

Propriedade sobre o nível de Responsabilidade Social Corporativa das empresas brasileiras. 

Com isso, tendo em vista o alcance do presente objetivo, os seguintes objetivos específicos 

são propostos: 

i. Analisar a extensão da responsabilidade social corporativa das organizações 

através de um índice de RSC; 

ii. Avaliar a governança corporativa através de uma métrica que mensure as boas 

práticas de governança corporativa estabelecidas pelas empresas brasileiras; 

iii. Descrever a estrutura de propriedade das empresas brasileiras. 

1.2  Justificativa e relevância 

Esta pesquisa justifica-se, inicialmente, pela importância dos temas de 

Governança Corporativa, Estrutura de Propriedade e Responsabilidade Social Corporativa. As 

constantes violações corporativas e falhas de governança de um lado, e as reivindicações 

sociais e ambientais do outro, fizeram com que a governança corporativa, os aspectos da 

estrutura de propriedade e a responsabilidade social corporativa criassem ressonância global 

e, consequentemente, se tornassem temáticas ainda mais intrigantes (JAIN; JAMALI, 2016). 

Através da governança corporativa, as empresas são incentivadas a promover 

atividades sincronizadas com a ética, justiça e sociedade, além de serem pressionadas a 

alinhar os interesses de atores internos e externos à empresa (JAMALI; SAFIEDDINE; 
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RABBATH, 2008). Alinhar os interesses dos shareholders, aqueles que detém ações de uma 

empresa, e dos diversos stakeholders, sendo eles qualquer grupo ou indivíduo que é afetado, 

ou que pode afetar as empresas (FREEMAN, 1984), continuar gerando lucros com os mais 

elevados padrões de governança corporativa interna, sendo socialmente responsável, tornou-

se temática de estudo relevante. À medida que as empresas se expandem e avançam 

fronteiras, é provável o impacto sobre o ambiente e as comunidades locais. Há expectativas de 

que as organizações tenham crescente responsabilidade sobre os diversos grupos de 

stakeholders, assim, a governança corporativa surge com o objetivo de garantir que as práticas 

corporativas e os interesses dos diversos stakeholders estejam alinhados (CHAN; WATSON; 

WOODLIFF, 2014). Dessa forma, verifica-se a necessidade em se fornecer conhecimento 

sobre a aplicação e desenvolvimento da governança corporativa por parte das empresas no 

estabelecimento de estratégias que auxiliem no melhor desempenho das práticas de 

responsabilidade social corporativa. 

Walls, Berrone e Phan (2012) comentam que, desde a virada do século XXI, as 

questões relativas à governança corporativa ganharam força e passaram a estar relacionadas 

com as questões sociais contemporâneas. Michelon e Parbonetti (2012) argumentam que a 

boa governança corporativa e a responsabilidade social corporativa podem ser vistas como 

elementos complementares para a melhora do relacionamento com as partes interessadas. No 

entanto, apesar do contínuo progresso desse campo de pesquisa, os estudos ainda têm se 

mostrado iniciais ao tentar mesclar essas correntes de investigação (CHAN; WATSON; 

WOODLIFF, 2013; HUSSAIN; RIGONI; ORIJ, 2018; MICHELON; PARBONETTI, 2012), 

uma vez que são temas comumente estudados de forma isolada. Dessa forma, ao tentar 

relacionar a governança corporativa e a estrutura de propriedade com a responsabilidade 

social corporativa de forma simultânea, tem-se que essa pesquisa poderá contribuir não 

somente com a literatura de GC e RSC, mas também com a ampliação e discussão empírica 

sobre o sistema de governança e os aspectos da estrutura de propriedade influenciando nas 

políticas de RSC das organizações, auxiliando, assim, no melhor conhecimento dos possíveis 

impactos ocasionados por uma possível relação na tomada de decisão do investidor. 

Além disso, a pesquisa se diferencia dos demais estudos ao abordar a governança 

corporativa através do Índice de Governança Corporativa, elaborado por Brandão e 

Crisóstomo (2015), que engloba os principais elementos de governança corporativa estudados 

pela literatura e estabelecidos pelos códigos de recomendações e melhores práticas de 

governança corporativa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (2002), IBGC (2015) e 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) (2018). Estudos anteriores 
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(CUCARI; DE FALCO; ORLANDO, 2018; GIANNARAKIS, 2014a; JIZI et al., 2014), ao 

relacionar a GC e a RSC, abordaram individualmente os principais elementos da GC, como o 

conselho de administração, a diretoria executiva, a remuneração dos executivos, entre outros, 

com a RSC. Dessa forma, a pesquisa contribui com a academia ao explorar de modo mais 

aprofundado os elementos principais que compõem o sistema de governança corporativa e 

que podem influenciar a responsabilidade social corporativa. 

Quanto aos aspectos da estrutura de propriedade, especificamente a concentração 

de propriedade, torna-se interessante o aprofundamento dos estudos acerca do controle 

acionário brasileiro, uma vez que o Brasil é um país emergente com pouca proteção ao 

investidor e alta concentração de propriedade (CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2019). La Porta 

et al. (2000) argumentam que a estrutura de propriedade das organizações varia de acordo 

com aspectos institucionais, sendo o sistema legal do país um importante elemento quanto à 

proteção dos direitos dos investidores. Têm-se que economias maiores apresentam uma 

concentração de propriedade mais baixa e países com economias mais desiguais têm uma 

concentração de propriedade mais elevada (LA PORTA et al., 2013).  

Este trabalho contribui com a discussão da literatura sobre a relação da 

concentração de propriedade e a responsabilidade social corporativa, principalmente, no 

contexto dos países em desenvolvimento, uma vez que os trabalhos existentes que investigam 

de forma conjunta as temáticas exploram mais o contexto dos países desenvolvidos (DAM; 

SCHOLTENS, 2013; DÍEZ; GAGO; GARCÍA, 2012; DUCASSY; MONTANDRAU, 2015). 

Além disso, a literatura da área tem apresentado resultados divergentes (CRISÓSTOMO; 

FREIRE, 2015; FALLAH; MOJARRAD, 2019; FENG; CHEN; TANG, 2018; GHAZALI, 

2007). Assim, verificar a concentração de propriedade das empresas, em um determinado 

sistema de governança corporativa, poderá trazer respostas quando ao nível de engajamento à 

responsabilidade social corporativa pelas empresas, e, possivelmente, o seu relacionamento 

com os diferentes stakeholders (HOLM; SCHØLER, 2010). 

Espera-se ainda que os resultados e conclusões que podem ser extraídos da 

pesquisa auxiliem as organizações no melhor estabelecimento dos mecanismos de governança 

corporativa e no maior entendimento da estrutura de propriedade da empresa, para que assim 

seja possível um maior alinhamento das atividades da empresa com os interesses dos diversos 

grupos de stakeholders, e consequentemente com práticas e ações socialmente responsáveis. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Responsabilidade Social Corporativa 

A Responsabilidade Social Corporativa começou a apresentar-se de maneira 

formal à sociedade no século XX (CARROLL, 1999). Bowen, em 1953, publicou a obra 

Social Responsibilities of the Businessman que marca os primórdios do período moderno em 

que se tenta teorizar a relação entre corporação e sociedade (CARROLL, 1979, 1999; 

GARRIGA; MELÉ, 2004). Bowen (1953) trouxe a primeira discussão ampla sobre a ética nos 

negócios e a responsabilidade social (CARROLL, 1999). Com isso, os executivos e 

acadêmicos começaram a analisar a RSC como parte do planejamento estratégico das 

organizações e das tomadas de decisões dos executivos. 

O livro de Bowen impulsionou a reflexão sobre o ambiente social, sendo que entre 

as décadas de 1950 e 1960 legislações foram promulgadas para regulamentar a conduta das 

empresas, visando a proteção dos empregados e consumidores. No entanto, avanços quanto 

aos paradigmas da Responsabilidade Social Corporativa vieram na década de 1970 com 

Wallich e McGowan (1970) ao tentarem reconciliar os interesses sociais e econômicos das 

organizações (LEE, 2008). Os autores contextualizam que a RSC sempre será controversa 

quando não for consistente com os interesses dos acionistas. Davis (1973) conceitua a 

responsabilidade social como obrigação da corporação em verificar o efeito de suas tomadas 

de decisões sobre o meio externo social de modo a obter os benefícios sociais e econômicos 

que visa. 

No final da década de 1970, via-se a necessidade de paradigmas teóricos mais 

precisos sobre a responsabilidade social. Carroll (1979), analisando as definições propostas 

anteriormente pela academia, estabeleceu pontos a serem articulados na proposta de modelo 

de responsabilidade social desenvolvido pelo mesmo: i) uma definição básica de 

responsabilidade social; ii) uma enumeração das questões para as quais existe uma 

responsabilidade social; e iii) uma especificação da filosofia de resposta. A partir disso, 

Carroll (1979) traz, primeiramente, que a responsabilidade social deveria incorporar todas as 

obrigações que uma organização tem com a sociedade, através das categorias econômicas, 

legal, ética e discricionária do desempenho dos negócios. Para o segundo ponto, estabelece a 

necessidade de se identificar os problemas ou áreas sociais que estão relacionados às 

responsabilidades tratadas no primeiro ponto. Quanto ao terceiro item, o qual completa o 

modelo, aborda a filosofia, modo ou estratégia por trás da resposta empresarial às questões 
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sociais, ou seja, qual estratégia de negócios a empresa definirá, podendo ser a reativa, 

defensiva, acomodada ou proativa. 

O modelo tridimensional estabelecido por Carroll (1979) ganhou espaço e 

aceitação na literatura, como nos estudos de Wartick e Cochran (1985), Epstein (1987) e 

Wood (1991), uma vez que aborda três dimensões de desempenho social corporativo em uma 

única rubrica, sendo a responsabilidade social corporativa, as questões sociais e a 

responsividade social. Dessa forma, considera-se como contribuição mais importante do 

modelo elaborado por Carroll (1979) o fato de não tratar os objetivos econômicos e sociais de 

forma incompatível (CARROLL, 1999; LEE, 2008). 

As pesquisas na década de 1980, relativas às conceituações refinadas começaram 

a dar lugar aos estudos sobre a RSC, o desempenho social corporativo, a responsividade 

social, ética nos negócios, isto é, as preocupações passaram a ser concentradas em modelos, 

temas alternativos e teorias (CARROLL, 1999). Nos anos de 1990, verificou-se que os 

conceitos relativos à Responsabilidade Social Corporativa foram o ponto de partida para o 

surgimento de estudos de temas relacionados e compatíveis com a RSC. Segundo Carroll 

(1999), Wood (1991) contribuiu ao voltar a verificar o modelo de desempenho social 

corporativo, apresentando um modelo baseado no modelo tridimensional de Carroll (1979) e 

no modelo de Wartick e Cochran (1985), no qual, primeiramente, verificou-se como os quatro 

domínios (econômico, legal, ético e discricionário) de Carroll (1979) se relacionavam com os 

princípios da legitimidade social (nível institucional), responsabilidade pública (nível 

organizacional) e discrição gerencial (nível individual). Em segundo lugar, Wood (1991) 

reformulou as categorias de responsividades (reativa, defensiva, acomodativa e proativa) em 

políticas de avaliação ambiental, gestão de partes interessadas e gestão de pessoas. Por fim, o 

terceiro princípio tratou-se da mudança da categoria de “questões sociais” para 

comportamento corporativo. 

Carroll, em seu estudo The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward 

the Moral Management of Organizational Stakeholders de 1991, aborda o ajuste natural do 

relacionamento da Responsabilidade Social Corporativa com os stakeholders da organização. 

O autor traz a ligação existente entre as responsabilidades sociais da empresa e os 

stakeholders, onde descreve o stakeholder como grupo ou pessoas específicas mais urgentes 

para os negócios, e para quem se deve ser responsivo. Deve-se destacar que a abordagem 

sobre o stakeholder ganhou relevância com Freeman (1984), que trouxe o stakeholder como o 

grupo de indivíduos que afeta e poderá ser afetado pelo cumprimento dos objetivos das 

organizações. Têm-se que a sobrevivência da empresa não é somente afetada pelos acionistas, 
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mas por um conjunto de partes interessadas. Dessa forma, verificando-se o valor das partes 

interessadas para a organização, a teoria do stakeholder começou a ter implicações na RSC, 

conforme os estudos de Clarkson (1995) e Jones (1995) (LEE, 2008). 

A Responsabilidade Social Corporativa adquiriu ressonância mundial, se tornado 

assunto de crescente interesse nas agendas corporativas, como nas pesquisas de negócios 

(JAMALI; MIRSHAK, 2007; LIN-HI; MÜLLER, 2013). Após os escândalos corporativos 

ocorridos no início dos anos 2000, a RSC tem sido entendida como uma extensão dos 

esforços das organizações em promover melhores práticas de governança corporativa, através 

do estabelecimento de estratégias sustentáveis que promovam a responsabilidade e a 

transparência (HUSSAIN; RIGONI; ORIJ, 2018; JO; HARJOTO, 2011). Após a crise 

financeira de 2008, uma maior conscientização sobre a ética e Responsabilidade Social 

Corporativa nas ações empresariais tem feito com que o comportamento das empresas tenha 

uma maior atenção por parte dos seus diversos stakeholders (BOUVAIN; BAUMANN; 

LUNDMARK, 2013). As organizações têm tentado se diferenciar nos negócios através do 

engajamento na Responsabilidade Social Corporativa, uma vez que os diversos stakeholders 

têm exigido uma maior conscientização das empresas com relação ao estabelecimento de suas 

estratégias e práticas de RSC, fazendo com que a organização não esteja com vistas somente 

para o lucro, mas também para o bem-estar da comunidade que a cerca. 

2.1.1  Avaliação da responsabilidade social corporativa das organizações 

A RSC está relacionada a diversos fatores, podendo ser de conjuntura financeira, 

econômica, social, ambiental (CRISÓSTOMO; FREIRE; SOARES, 2013). Além disso, os 

stakeholders apresentam uma forte relação com a responsabilidade social corporativa das 

organizações, uma vez que eles podem influenciar no estabelecimento de práticas de RSC da 

corporação, haja vista sua importância para o sucesso corporativo das organizações. Assim, 

levando em consideração a relevância dada à Responsabilidade Social Corporativa tanto no 

meio empresarial, quanto no meio acadêmico, diversas iniciativas têm sido criadas e 

implantadas com o intuito de estimular as práticas de RSC por parte das organizações. Nas 

últimas décadas, as práticas de RSC exercidas pelas empresas vêm sofrendo uma crescente 

avaliação por agências de ratings e rankings que avaliam o desempenho social e ambiental 

das empresas (SCALET; KELLY, 2010). 

As partes interessadas desejam ter um maior conhecimento sobre o compromisso 

e desempenho das organizações com a RSC visando a melhor tomada de decisão (DIENES; 

VELTE, 2016; ZICARI, 2017). Com o aumento da demanda dos consumidores e investidores 
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quanto à mensuração do desempenho das práticas de responsabilidade social corporativa, os 

ratings e rankings começaram a ganhar espaço como meio de avaliação da performance da 

RSC das empresas (FREITAS, 2019; FREITAS; CRISÓSTOMO, 2019). 

As agências de ratings e rankings, voltadas à responsabilidade social corporativa, 

são organizações especializadas que avaliam as empresas conforme um padrão de 

desempenho social e ambiental baseado, normalmente, em dados não financeiros (SCALET; 

KELLY, 2010). Elas são bastante visadas pelas mídias e entre as organizações (SCALET; 

KELLY, 2010), o que impulsiona às empresas a apresentarem um maior interesse em incluir 

os objetivos sociais e ambientais em seus objetivos econômicos. Essas avaliações são, 

frequentemente, usadas pelos diversos investidores como referência na tomada de decisões. 

As agências avaliam as empresas através da elaboração de metodologias próprias, onde 

normalmente são aplicados questionários complexos e são utilizadas fontes públicas de 

informações para a avaliação das empresas (ESCRIG-OLMEDO; MUÑOZ-TORRES; 

FERNÁNDEZ-IZQUIERDO, 2010). 

As classificações de ratings e os rankings relativos às performances de RSC das 

organizações têm impulsionado a contratação de especialistas e equipes internas para analisar 

e avaliar o desempenho social das empresas (MÁRQUEZ; FOMBRUN, 2005), uma vez que 

se sugere que as decisões dos investidores podem ser tomadas com base no portfólio da 

empresa. O investimento socialmente responsável é um processo que necessita das 

considerações quanto ao impacto ambiental, social e de governança das organizações 

(ESCRIG-OLMEDO; MUÑOZ-TORRES; FERNÁNDEZ-IZQUIERDO, 2010). Assim, as 

organizações e as agências de ratings e rankings têm passado a focar, por um lado, em 

critérios não financeiros, sendo verificado o desempenho das organizações através de 

indicadores que analisam as dimensões ambiental, social e de governança (CUCARI; DE 

FALCO; ORLANDO, 2018; LAGASIO; CUCARI, 2019). 

Há evidências da existência de 253 diferentes tipos ratings e rankings de RSC 

(FREITAS, 2019). Com isso, o elevado crescimento das agências de ratings e rankings tem 

feito com que os índices elaborados por elas sejam, também, vistos como benchmarks na 

gestão das carteiras socialmente responsáveis (ESCRIG-OLMEDO; MUÑOZ-TORRES; 

FERNÁNDEZ-IZQUIERDO, 2010), fazendo com que os investidores sejam capazes de 

comparar o desempenho entre as empresas. Para que possa ter maior força o benchmark 

proporcionado por essas agências, os ratings e rankings de RSC têm sido trabalhados em 

diversificados grupos empresariais de diferentes setores. A agência MSCI ESG Ratings 

realiza a cobertura de aproximadamente 7.000 companhias, a Bloomberg cobre dados de mais 
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de 11.500 empresas de diferentes países, enquanto a CSRHub Sustainability management 

toolds cobre mais de 18.000 empresas do mundo. Dessa forma, percebe-se a relevância que as 

avaliações de RSC realizadas pelas agências de ratings e rankings têm ganhado nos últimos 

anos, para as organizações e principalmente para análise e avaliação dos investidores para a 

sua tomada de decisão. 

2.1.1.1  CSRHub Sustainability management tools 

A CSRHub é uma agência de rating com sede nos Estados Unidos, que fornece 

informações sobre a responsabilidade social corporativa das empresas. Foi criada em 2008 

com objetivo de ser fonte de transparência que estimule a divulgação de informações 

consistentes e razoáveis de diferentes tipos de empresas (CSRHUB, 2020). 

O banco de dados da CSRHub fornece abrangentes classificações de RSC, tanto 

em número de organizações, quanto em medidas de sustentabilidade (SOYTAS; DENIZEL; 

USAR, 2019). As classificações e informações sobre RSC e sustentabilidade são realizadas 

pela CSRHub em mais de 17.268 empresas, sendo de 134 diferentes setores e 141 países 

(CSRHUB, 2020). Com isso, a CSRHub é considerada pela Global Initiative for 

Sustainability Ratings como a quinta maior agência de ratings de RSC do mundo (FREITAS, 

2019). 

A estrutura da base de dados da CSRHub agrega 180.000 milhões de pontos de 

dados de 600 fontes de dados. As informações sobre as organizações são geradas pela 

CSRHub através, também, da análise de importantes bancos com indicadores de meio 

ambiente, sustentabilidade e governança (ASG), sendo eles: CDP Driving Sustainable 

Economies, MSCI, Global Reporting Initiative, Thomson Reuters, Newsweek, entre outros 

(CSRHUB, 2020). A avaliação da CSRHub é dividida em 12 subcategorias, as quais 

evidenciam o desempenho de 4 categorias, sendo o desempenho dos empregados, meio 

ambiente, comunidade e governança (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Divisões e subdivisões da CSRHub 

COMUNIDADE EMPREGADOS MEIO AMBIENTE GOVERNANÇA 

Desenvolvimento comunitário e 

Filantropia 
Remuneração e benefícios 

Energia e mudanças 

climáticas 
Conselho 

Produto 
Diversidade e direitos do 

trabalho 

Política ambiental e 

relatórios 
Ética e liderança 

Direitos humanos e cadeia de 

suprimentos 

Treinamento, segurança e 

saúde 

Gerenciamento de 

recursos 

Transparência e 

relatórios 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A CSRHub tem processo bem definido quanto as regras que determinam a 

avaliação de cada categoria de desempenho e a evidenciação de uma classificação geral. 

Questões como número mínimo de fontes, quantidade mínima de dados e a não concordância 

entre as fontes de dados, são fatores para a avaliação de cada subcategoria, categoria e, 

consequentemente, média geral (CSRHUB, 2020). As evidências dos desempenhos das 

empresas quanto as 12 subcategorias, 4 categorias e a média geral de cada empresa, são 

realizadas de forma mensal. Destaca-se que as avaliações podem variar com pontuações de 0 

a 100. 

A CSRHub é um benchmark que auxilia as empresas e investidores a avaliarem o 

desempenho de responsabilidade social corporativa da empresa. Ela pode ser analisada e 

utilizada não somente pelas empresas e stakeholders, como também pela academia. A 

avaliação realizada pela CSRHub torna-se importante a partir do momento em que os 

estudiosos podem utilizar-se dessas avaliações para verificar existência de fatores 

determinantes no desempenho de responsabilidade social corporativa das empresas. Nos 

últimos anos, estudos têm relacionado o desempenho de RSC das corporações às práticas de 

governança corporativa das empresas, e a sua estrutura de propriedade, visto que são 

considerados elementos relevantes no monitoramento e no estabelecimento de estratégias de 

RSC. Assim, sugere-se que o sistema de governança corporativa estabelecida pelas 

organizações e a concentração de propriedade podem ocasionar influência nas estratégias de 

RSC estabelecidas pelas empresas (GIANNARAKIS, 2014a; JIZI, 2017; JIZI et al., 2014). 

2.2  Governança Corporativa 

A separação entre propriedade e controle da empresa, abordagem tratada por 

Berle e Means (1932), Burnham (1941), Dahrendorf (1959), Gzlbraith (1967) e Nichols 

(1969) no início do século XX, ganhou força e é considerada um dos principais fatores que 

fizeram emergir a discussão sobre a governança corporativa. Berle e Means (1932), em sua 

obra The Modern Corporation and Private Property, discutem sobre os benefícios e custos 

potenciais da separação entre propriedade e gestão nas corporações modernas (SAITO; 

SILVEIRA, 2008). Dentre os custos potenciais, Berle e Means (1932) comentam que a 

pulverização da propriedade pode criar condições para o surgimento dos conflitos de 

interesses. 

Apesar da relevância dos estudos elaborados pós Berle e Means (1932), o trabalho 

de Jensen e Meckling (1976) é considerado o seminal das pesquisas que discutem sobre a 

temática da governança corporativa (SAITO; SILVEIRA, 2008). Jensen e Meckling (1976) 
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trouxeram explicações sobre os conflitos de interesses tratados no estudo de Berle e Means 

(1932). A relação de agência é considerada um contrato onde o principal delega a outra 

pessoa, no caso o agente, o poder para executar serviços em seu favor, ou seja, envolve a 

delegação de autoridade pelo principal para a tomada de decisão pelo agente (JENSEN; 

MECKLING, 1976). Enquanto o principal foca na maximização da sua riqueza, o agente 

pode, eventualmente, utilizar o seu poder para benefícios próprios, divergindo dos objetivos 

do principal (BRANDÃO, 2014). Os chamados conflitos de agência são decorrentes desta 

possibilidade de ocorrência de risco moral por parte do agente. Isto requer a elaboração de 

contratos completos que mitiguem a exacerbação dos conflitos de agência (ALCHIAN; 

DEMSETZ, 1972). 

No contexto de agência, o contrato que rege a relação entre o principal e o agente, 

ou seja, que conduz o relacionamento entre o acionista e o gestor é tido como elemento 

principal e unidade de análise da Teoria da Agência. A Teoria da Agência está focada em 

determinar o contrato mais eficiente para a relação principal-agente, considerando as pessoas, 

organizações e informações (EISENHARDT, 1989). Segundo Fama e Jensen (1983), a Teoria 

da Agência procura explicar os conflitos de interesses decorrentes da separação entre 

propriedade e gestão nas corporações modernas, onde se fazem necessários contratos entre os 

stakeholders a fim de que os custos sejam minimizados. Nesse sentido, verificando a 

necessidade de mecanismos mais eficazes que sejam capazes de aprimorar a relação de 

agência, e consequentemente reduzir os conflitos de interesses entre principal-agente, a 

literatura tem aumentado a sua atenção para a Governança Corporativa. 

A Governança Corporativa, de forma específica, tem assumido diversas 

definições ao longo dos anos. A multiplicidade de definições tem evidenciado uma maior 

atenção a visões além das tradicionais relacionadas com a agência (KOLK; PINKSE, 2010). 

Para Shleifer e Vishny (1997), a governança corporativa lida com a forma pela qual os 

investidores de finanças se asseguram de obter um retorno sobre seu investimento. Daily, 

Dalton e Cannella Jr. (2003) definem governança como a determinação do uso amplo dos 

recursos organizacionais que serão implantados pela empresa e a resolução de conflitos entre 

os inúmeros integrantes da corporação. Dessa forma, verifica-se que essas definições 

contrastam com os diversos estudos realizados, ao longo do tempo, sobre governança 

corporativa, onde os pesquisadores concentravam suas ideias principalmente no controle do 

autointeresse executivo e na proteção dos interesses dos acionistas (DAILY; DALTON; 

CANNELLA JR, 2003). 
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O termo Governança Corporativa também tem sido explorado no contexto 

externo. Frente a isso, a governança corporativa pode ser entendida como o sistema pelo qual 

as empresas são dirigidas e controladas (CADBURY, 2000). O IBGC (2015) define a 

governança como o sistema pelo qual organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo o relacionamento da alta administração, órgãos de fiscalização da empresa, com 

os investidores e demais stakeholders. Além disso, visto que a governança está intimamente 

preocupada com a honestidade e transparência (JAMALI; SAFIEDDINE; RABBATH, 2008), 

o IBGC (2015) estabelece 4 (quatro) princípios básicos: 

a) Transparência – Consiste em divulgar às partes interessadas de informações, de 

forma tempestiva e oportuna, que não se restrinjam somente a informações 

impostas por lei e desempenho econômico-financeiro da organização; 

b) Equidade – Trata-se do tratamento igualitário, justo e isonômico de todos os 

sócios e stakeholders; 

c) Prestação de Contas (accountability) – Consiste nos agentes de governança 

prestar contas de seus atos de forma clara, concisa, compreensível e 

tempestiva; 

d) Responsabilidade Corporativa – Consiste em zelar pela viabilidade econômico-

financeira das empresas, reduzindo as externalidades negativas, sendo 

sustentável. 

Com isso, em meio às definições com visões mais amplas, Kolk e Pinkse (2010) 

argumentam, nessa situação, que a evolução da responsabilidade social corporativa pode ser 

um dos fatores responsáveis pelas mudanças da governança corporativa, uma vez que pode 

aumentar a necessidade da organização em lidar com as preocupações do público de interesse 

e dos acionistas. 

2.2.1  Mecanismos e práticas de governança corporativa 

La Porta et al. (2000) argumentam que a governança corporativa pode ser 

entendida como um conjunto de mecanismos pelo qual os investidores se protegem contra a 

expropriação de sua riqueza pelos insiders. Os mecanismos de governança corporativa 

proporcionam aos acionistas alguma garantia que os agentes irão se esforçar para atingir os 

resultados que sejam de interesse do investidor (SHLEIFER; VISHNY, 1997). 

Os mecanismos podem ser externos e internos às organizações. Os mecanismos 

externos estão relacionados aos elementos externos à empresa, como o sistema legal do país 

onde a corporação encontra-se instalada, mercados de aquisições e a mídia (GARAS; 
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ELMASSAH, 2018; JAMALI; SAFIEDDINE; RABBATH, 2008). Os mecanismos internos 

incluem a estrutura de propriedade, o conselho de administração e a divulgação precisa, em 

tempo hábil, das informações organizacionais para a gerência, acionistas e demais 

stakeholders (CUETO, 2013; GARAS; ELMASSAH, 2018; JAMALI; SAFIEDDINE; 

RABBATH, 2008). 

A expansão dos mercados de capitais nos anos de 1990 e a globalização dos 

investidores aumentaram as necessidades da utilização de bons mecanismos de governança 

corporativa pelas corporações (CUERVO, 2002). O estabelecimento de boas práticas de 

governança corporativa pode ser essencial para o sucesso corporativo, para o relacionamento 

da empresa com os seus stakeholders e para o crescimento sustentável, uma vez que envolve 

o fornecimento de orientações estratégicas e éticas para as organizações (AGUILERA et al., 

2015; CRISÓSTOMO; GIRÃO, 2019). A bolsa de valores do Brasil, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão, visando a classificação das empresas em segmentos adequados quanto à governança 

corporativa, criou os segmentos especiais de listagem da B3 S.A.. Nesse contexto, o IBGC 

(2015), visando estimular a reflexão sobre as práticas a serem introduzidas pelas organizações 

através da análise da sua estrutura e estratégia de ciclo de vida, publicou o Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa. Além do IBGC (2015), há outros códigos 

publicados pela CVM (2002) e pela PREVI (2018) com recomendações que visam incentivar 

as empresas a adotarem boas práticas de governança corporativa. 

Os códigos de boa governança podem ser considerados um conjunto de 

recomendações em relação ao sistema de governança corporativa adotado pelas empresas. O 

conteúdo dos códigos pode apresentar recomendações abrangentes relativas ao papel e a 

estrutura da alta administração, aos órgãos de fiscalização e a remuneração dos membros da 

alta administração (AGUILERA; CUERVO-CAZURRA, 2004). O código de melhores 

práticas de governança corporativa do IBGC (2015), trata dos seguintes pontos: sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, e conduta e conflitos 

de interesses. Diante disso, as tentativas de fortalecer a governança corporativa têm se 

concentrado, principalmente, nos mecanismos de governança relativos ao conselho de 

administração, diretoria executiva, órgãos de fiscalização, como também nos aspectos éticos 

relacionados à remuneração e ao comportamento gerencial e dos funcionários (KOLK; 

PINKSE, 2010). 

De modo geral, a governança corporativa assume papel de importância na busca 

por regras e códigos que possam nortear as organizações no estabelecimento de seus planos e 

estratégias. As práticas de governança corporativa adotadas podem ser essenciais para o 
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sucesso empresarial da corporação, uma vez que podem estabelecer um melhor 

relacionamento entre a organização e os seus investidores. Além disso, as práticas podem ser 

importantes ao fazer com que as empresas trabalhem com a transparência de suas ações para 

com as partes interessadas, além de auxiliar no crescimento socialmente responsável. Destaca-

se que para uma abordagem mais ampla dos mecanismos e práticas de governança 

corporativa, há estudos que propõem índices de governança corporativa (AGUILERA; 

DESENDER, 2012). A construção dos índices de governança corporativa incorpora diferentes 

características, que podem estar relacionadas aos direitos de votos, composição dos conselhos, 

da diretoria executiva, dos diferentes comitês, entre outros (BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 

2015). Os índices de governança corporativa podem auxiliar no entendimento conjunto dos 

mecanismos de governança corporativa sobre a gestão da organização. Assim, os índices de 

governança podem apoiar no entendimento mais amplo do relacionamento da governança 

corporativa sobre a responsabilidade social corporativa da empresa. 

2.2.2  Influência do sistema de governança corporativa na RSC 

A Governança Corporativa é entendida como o meio capaz de fazer com que os 

executivos de uma corporação respeitem os direitos dos stakeholders (AGUILERA et al., 

2015). A Teoria do Stakeholder sustenta que as organizações têm um grau de 

responsabilidade em promover o bem-estar social (FREEMAN, 1984). Diante disso, sugere-

se que o relacionamento entre as empresas e a sociedade deve ser considerado indo além da 

interação com os acionistas, mas também com todas as outras partes interessadas da 

organização. 

Segundo Aguilera e Cuervo-Cazurra (2004), a integração do mercado de capitais 

tem exigido práticas de governança corporativa mais eficazes. Estudos informam que as 

diferentes práticas de governança podem ocasionar impactos nas questões sociais das 

organizações, uma vez que podem ser importantes para as tomadas de decisões que afetam o 

desempenho corporativo das empresas (BYRON; POST, 2016). As graves violações 

corporativas e as falhas do sistema de governança, de um lado, e os problemas sociais e 

ambientais do outro, têm feito com que o possível relacionamento da governança corporativa 

e da responsabilidade social corporativa ganhe maior destaque e ressonância global (JAIN; 

JAMALI, 2016). 

Para a B3 (2020), as empresas que adotam os melhores padrões de governança 

corporativa, que estão classificadas no Novo Mercado, devem emitir apenas ações ordinárias 

e ter mais de 25% das ações em circulação. Essas regras podem facilitar a maior participação 
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dos diversos acionistas nas decisões tomadas pela administração da empresa, decisões estas 

que podem estar voltadas as políticas sociais. Além disso, o IBGC (2015) aponta no Código 

de Melhores Práticas de Governança Corporativa que a convocação para a assembleia geral, 

órgão de participação direta pelo qual os sócios tratam dos principais assuntos e decisões da 

empresa, deve ocorrer no mínimo com 30 dias de antecedência, visto a complexidade dos 

temas tratados na assembleia. Essa sugestão estabelecida pelo IBGC (2015) pode fazer com 

que os assuntos relativos à temática da responsabilidade social corporativa sejam melhores 

exploradas no momento da reunião pelos sócios, sendo as decisões tomadas de maneira mais 

prudente. 

No sentido em que as melhores práticas de governança corporativa podem  

auxiliar as empresas na ampliação da preocupação com questões que ultrapassam o contexto 

financeiro, a literatura tem buscado investigar com maior profundidade os possíveis efeitos 

ocasionados pelas práticas de governança corporativa nas questões socioambientais (JAIN; 

JAMALI, 2016; JAMALI; SAFIEDDINE; RABBATH, 2008; JIZI, 2017; JIZI et al., 2014; 

POST; RAHMAN; RUBOW, 2011; ZHUANG; CHANG; LEE, 2018). Tem-se proposto que 

o sistema de governança corporativa das empresas pode auxiliar as corporações no 

desenvolvimento de práticas relacionadas à responsabilidade social corporativa. 

Considerado centro das tomadas de decisões das organizações, o conselho de 

administração surge como o principal meio de relacionamento entre a empresa e as partes 

interessadas, uma vez que representam todos os stakeholders e podem influenciar na 

responsabilidade social estabelecida pela organização (GALBREATH, 2018; JIZI, 2017). O 

conselho de administração está encarregado de monitorar e estabelecer as estratégias 

organizacionais, e consequentemente, implementar um bom sistema de governança 

corporativa. Os códigos de boa governança têm colocado a composição do conselho de 

administração como um dos principais elementos da governança corporativa (AGUILERA; 

CUERVO-CAZURRA, 2004). O código de melhores práticas de governança corporativa do 

IBGC (2015) destaca que a diversidade de perfis na composição do conselho de administração 

é fundamental, uma vez que permite uma maior diversidade de conhecimentos, 

comportamento, gênero, faixa etária e cultura, permitindo assim uma maior exploração de 

assuntos para o estabelecimento das estratégias organizacionais. 

Várias teorias têm sido elaboradas visando explicar como a composição da alta 

administração pode interferir no desempenho gerencial da organização. A Teoria dos Escalões 

Superiores sugere que o quadro cognitivo dos diretores, ou seja, seus diferentes 

conhecimentos e experiências norteiam a sua tomada de decisão estratégica (BYRON; POST, 
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2016). Hambrick e Mason (1984) argumentam que a percepção de um gerente sobre os 

acontecimentos está relacionada com seus valores, sendo base para as escolhas das 

estratégias. O tomador de decisões leva em consideração seus conhecimentos para as 

situações organizacionais. Dessa forma, Byron e Post (2016) sugerem que as decisões 

estabelecidas pelo conselho de administração, relativas à responsabilidade social corporativa 

da empresa, sejam influenciadas pela diversidade de gênero na alta administração das 

corporações. 

A literatura sugere que as mulheres tendem a ter seus valores alinhados com o 

desempenho social corporativo, uma vez que se sentem mais responsáveis pelo bem-estar do 

outro, além de serem mais inclusivas (BYRON; POST, 2016; HAFSI; TURGUT, 2013). 

Tem-se que a mulher está mais voltada às atividades filantrópicas, estando mais ligada à 

comunidade do que os executivos do sexo masculino (IBRAHIM; HANEFAH, 2016; RAO; 

TILT; LESTER, 2012). Além disso, há evidência que a diversidade de gênero da alta 

administração está positivamente associada a uma maior orientação para responsabilidade 

social da organização (BERNARDI; THREADGILL, 2010; HUSSAIN; RIGONI; ORIJ, 

2018). A presença de mulher na composição do conselho de administração pode encorajar a 

corporação no estabelecimento de relatórios sobre políticas ambientais para trazer melhorias 

no bem-estar dos diversos stakeholders e promover, assim, uma boa imagem corporativa 

(JIZI, 2017). 

A diversidade na sala de reuniões pode trazer uma maior dinâmica, uma vez que 

pode ser considerada prática de governança corporativa que auxilia no estabelecimento de 

ações e estratégias pela corporação. No entanto, a composição do conselho de administração 

não se prende somente à diversidade de gênero, como também está relacionada à 

independência do conselho. Tem-se que um conselho com uma maior proporção de 

conselheiros independentes pode fornecer uma melhor mediação entre o conselho e os seus 

principais stakeholders. Têm-se que os conselheiros independentes podem monitorar de 

maneira mais eficiente o gerenciamento e desempenho da empresa, fazendo com que as 

múltiplas necessidades e expectativas das partes interessadas sejam representadas (LIAO; 

LUO; TANG, 2015). Considera-se que os conselheiros independentes tendem a ter uma visão 

de longo prazo, sendo mais sensíveis aos desenvolvimentos sustentáveis (JIZI, 2017). Com 

isso, verifica-se que a forma que o conselho de administração é composto pode ser 

considerada uma prática de governança corporativa capaz de auxiliar e aprimorar as medidas 

estratégicas das organizações, fazer com que o conselho e os interesses dos stakeholders 
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estejam mais próximos e que as estratégias estabelecidas sejam mais responsáveis 

socialmente. 

O estabelecimento das melhores práticas de governança excede a diversidade do 

conselho de administração, e também está ligado à distribuição de funções no conselho de 

administra e na diretoria executiva. O IBGC (2015) sugere que o acumulo de funções de 

presidente do conselho e diretor-presidente, conhecido como dualidade do chief executive 

officer (CEO), poderá inibir a capacidade de monitoramento do conselho sobre a diretoria. O 

CEO tem capacidade de influenciar nas informações fornecidas aos membros não executivos 

do conselho (JIZI et al., 2014). Assim, o CEO pode deixar de fornecer informações cruciais. 

A existência de dualidade do CEO sugere que as empresas com a presença de dualidade 

podem sofrer de má governança corporativa. Nesse sentido, tem-se que a dualidade do CEO 

diminui a probabilidade das empresas se comunicarem de maneira mais extensiva sobre as 

questões de RSC (GIANNARAKIS, 2014b). 

A importância de proteger os interesses das partes interessadas tem ganhado 

preocupação crescente nas organizações, uma vez que eles são essenciais para a sobrevivência 

da empresa. Com isso, as práticas de governança corporativa não têm sido voltadas somente à 

composição do conselho de administração, mas também aos órgãos que estão ligados ao 

conselho. O comitê de remuneração, órgão de assessoramento do conselho de administração, 

pode contribuir com o papel da administração, definindo os mecanismos de remuneração e, 

através disso, alinhando os interesses da alta administração com os dos diversos stakeholders 

(ALLEGRINI; GRECO, 2013). Enquanto isso, os órgãos de fiscalização e controle das 

organizações, como o comitê de auditoria, subordinado ao conselho de administração, que se 

mostra fortemente ligado às informações contábeis (BAIOCO; ALMEIDA, 2017), pode 

agregar, também, no melhor assessoramento ao conselho de administração, uma vez que é 

formado, preferencialmente, por conselheiros independentes (HO; WONG, 2001; 

SWANDARI; SADIKIN, 2016). Além do comitê de auditoria, têm-se que o comitê de 

sustentabilidade, também órgão de assessoramento criado pela organização, pode contribuir 

com o planejamento e implementação de atividades socioambientais. Assim, um conselho de 

administração com comitê de sustentabilidade pode ser mais receptivo e sensível às questões 

socioambientais (LIAO; LUO; TANG, 2015). 

Há evidências empíricas que o CEO é o principal tomador de decisão quanto às 

estratégias voltadas à responsabilidade social corporativa, visto estarem intimamente 

envolvidos na promoção da imagem organizacional por meio da RSC (FABRIZI; MALLIN; 

MICHELON, 2014). Nesse sentido, estudos tem verificado o relacionamento do plano de 
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remuneração dos CEO’s estabelecido pelas empresas com as ações de cunho social e 

ambiental (FABRIZI; MALLIN; MICHELON, 2014; FRYE; NELLING; WEBB, 2006). As 

boas práticas de governança corporativa promovem, também, o alinhamento dos interesses da 

gestão organizacional com os diversos stakeholders. Dessa forma, a pacote de remuneração 

do CEO pode ser elemento relevante na sincronização desses interesses (FRYE; NELLING; 

WEBB, 2006). 

O efeito das práticas de governança corporativa sobre a responsabilidade social 

corporativa das empresas é analisado, em maior frequência, de maneira isolada. Frente ao 

exposto, percebe-se que as diferentes práticas de governança corporativa podem auxiliar as 

organizações no melhor estabelecimento de estratégias de RSC. O sistema de governança 

corporativa é composto pelo conjunto de práticas de governança. As práticas, que variam 

desde a composição do conselho, órgãos de assessoramento, até ao estabelecimento de 

comitês, códigos de conduta, remuneração dos executivos, entre outros, podem ser de 

relevância para a melhor implantação de ações de Responsabilidade Social Corporativa pelas 

corporações. A aplicação do conjunto de melhores práticas de governança corporativa pelas 

corporações sugere uma melhor comunicação entre a empresa e a sociedade, além da 

elaboração e aplicação de estratégias relativas às ações sociais. As estratégias de 

responsabilidade social corporativa podem ser analisadas e avaliadas de modo completo 

quando o sistema de governança corporativa de uma organização é bem estabelecido. Diante 

do analisado, sugere-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: A adoção de boas práticas de Governança Corporativa influencia 

positivamente a Responsabilidade Social Corporativa da empresa 

brasileira. 

2.3  Estrutura de Propriedade 

2.3.1  Aspectos da estrutura de propriedade 

A estrutura de propriedade e os conflitos de agência sempre estiveram presentes 

nas discussões sobre governança corporativa, sendo variáveis-chave para os estudos, uma vez 

que determina quem tem poder de decisão nas empresas (KUMAR; ZATTONI, 2015; 

ZATTONI, 2011). Pode-se entender que a estrutura de propriedade se refere à forma que a 

propriedade das empresas é distribuída entre seus investidores (CRISÓSTOMO; FREIRE, 

2015). A estrutura de propriedade é considerada elemento relevante tendo em vista a sua 



37 

 

multidimensionalidade, que faz com que possa ser analisada distintas dimensões (KUMAR; 

ZATTONI, 2015), como a concentração acionária, a identidade dos acionistas, a divergência 

entre os direitos de voto e os direitos sobre o fluxo de caixa, e a propriedade de gestores e 

conselheiros. 

Sistemas de governança corporativa mais eficientes podem ser relevantes no 

alinhamento dos interesses entre propriedade e controle (BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 

2015). A estrutura de propriedade das empresas varia de acordo com aspectos institucionais, 

sendo o sistema jurídico importante elemento quanto ao desenvolvimento do sistema 

financeiro e proteção dos acionistas (LA PORTA et al., 2000; MARTINS; SCHIEHLL; 

TERRA, 2017). Estudos empíricos evidenciam que a propriedade se apresenta mais 

concentrada em países com baixa proteção legal aos acionistas (BURKART; PANUNZI, 

2006; LA PORTA et al., 2000). Existem mercados, como o Latino Americano e de algumas 

economias emergentes, em que há uma prevalência de propriedade concentrada, ou seja, 

propriedade nas mãos de poucos acionistas, que pode fazer com que ocorra um caso de 

desalinhamento dos interesses entre acionistas controladores e minoritários (YOUNG et al., 

2008). 

A presença de um acionista dominante contribui para o surgimento do conflito de 

agência “principal-principal” (KUMAR; ZATTONI, 2015). Nessa situação, há a existência de 

diferentes objetivos e metas entre os acionistas, mais especificamente entre os acionistas 

controladores e os minoritários (LI; WU; SONG, 2017). Diante disso, observa-se que em 

ambientes com alta concentração de propriedade, os conflitos entre os acionistas mostram-se 

mais acentuados (BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 2015; CUERVO, 2002; SHLEIFER; 

VISHNY, 1997). No entanto, a literatura tem mostrado também que a elevada concentração 

de propriedade pode contribuir para a redução dos conflitos de agência, visto o possível 

alinhamento dos interesses entre propriedade e gestão, com o poder dos acionistas 

controladores sobre os executivos (VIANA JUNIOR; CRISÓSTOMO, 2019). 

Diferente das empresas Latino Americanas ou de economias emergentes, 

empresas localizadas em países de direito consuetudinário são mais voltadas a uma maior 

dispersão da propriedade. Sistema de propriedade disperso não detém acionista ou grupo de 

acionistas dominante (GOLDBERG; DANKO; KESSLER, 2015). O conflito entre 

proprietários de uma empresa e a administração é mais evidente em mercados de baixa 

concentração de propriedade (BURKART; PANUNZI, 2006; CRISÓSTOMO; FREIRE, 

2015). Na estrutura de propriedade dispersa, a natureza do conflito de interesse se direciona 

ao acionista e gerente. 
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No Brasil, a literatura tem apontado um elevado grau de concentração acionária. 

Sousa e Galdi (2016), para o período 1999-2014, identificaram que a estrutura de propriedade 

no Brasil é altamente concentrada. Dalmácio e Corrar (2007), com dados de 1998 a 2005, 

verificaram que, em média, 64,18% do capital das empresas brasileiras está em poder de um 

único acionista. Crisóstomo (2011) verificou que há presente do acionista majoritário em, 

aproximadamente, 79% empresas brasileiras, no período de 1995 e 2006. Em seu estudo, 

Okimura, Silveira e Rocha (2007) verifica que, no período de 1998 a 2002, a média de 

concentração de voto dos acionistas controladores das organizações do Brasil é de 

aproximadamente 76%, sendo considerada elevada. Diante disso, verifica-se uma frequência 

de achados que estejam relacionados com a alta concentração de propriedade existente nas 

empresas do mercado brasileiro em diferentes períodos. 

Em suma, observa-se a relevância da análise da estrutura de propriedade das 

empresas, uma vez que ela pode ser importante na verificação de práticas e estratégias 

utilizadas pelas corporações brasileiras. A pesquisa tem encontrado evidência de que a 

estrutura de propriedade afeta o valor e o desempenho das organizações (CAIXE; 

KRAUTER, 2013; CHEN, 2001; MOLLAH; FAROOQUE; KARIM, 2012; OKIMURA; 

SILVEIRA; ROCHA, 2007). Chen (2001) confirmaram que a concentração acionária 

influencia positivamente do desempenho de mercado da empresa, sugerindo que a 

concentração acionária dispersa possa não ser a maneira de melhorar a eficiência econômica 

no contexto do setor público. 

Verificando-se que a estrutura de propriedade é um elemento importante para o 

estabelecimento de políticas das empresas, tem-se investigado seu efeito sobre as práticas de 

responsabilidade social corporativa das empresas (CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015; DAM; 

SCHOLTENS, 2013; ELGERGENI; KHAN; KAKABADSE, 2018). Tal questionamento 

ganhou espaço quando os proprietários e gerentes das corporações começaram a entender a 

RSC como um meio de obter legitimidade, melhoria de imagem e visibilidade da empresa 

(CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015). 

2.3.2  Influência da concentração de propriedade na RSC 

A estrutura de propriedade é um importante elemento multidimensional que pode 

afetar os negócios empresariais (KUMAR; ZATTONI, 2015). Alchian (1965) e De Alessi 

(1995) argumentam que a estrutura de propriedade ocasiona efeito quando se trata da busca 

por estratégias maximizadoras de resultados (EARNHART; LIZAL, 2006). O Brasil é um 

país caracterizado pela alta concentração de propriedade (DALMÁCIO; CORRAR, 2007; 
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OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2007; SOUSA; GALDI, 2016). A forma em que a 

propriedade se encontra distribuída tem sido considerada relevante para o estabelecimento das 

políticas de divulgação de informações relativas à organização (REVERTE, 2009). Assim, 

além da estrutura de propriedade ser considerada uma importante medida para as diversas 

políticas das organizações, é viável considerar sua possível relevância nas adoções de 

políticas estratégicas de Responsabilidade Social Corporativa por parte das empresas. 

A presença de um acionista majoritário instaura a natureza do problema de 

governança relativo à propriedade e controle (JENSEN; BERG, 2011). O Brasil é considerado 

um país com fraca proteção ao investidor, tendo a alta concentração da propriedade como 

resposta para esse tipo de ambiente (LOURENÇO; BRANCO, 2013). A academia tem 

buscado entender os possíveis efeitos da concentração de propriedade nas práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa das organizações (FENG; CHEN; TANG, 2018; 

GARCIA-TOREA; FERNANDEZ-FEIJOO; CUESTA-GONZÁLEZ, 2017; GHAZALI, 

2007; HU et al., 2018; LOURENÇO; BRANCO, 2013; REVERTE, 2009).  Argumenta-se 

que uma corporação com uma menor concentração acionária pode contribuir para uma maior 

pressão quanto às estratégias da empresa, fazendo com que a organização seja mais 

transparente frente às partes interessadas quanto aos conteúdos e informações de RSC 

(REVERTE, 2009). 

O poder de propriedade dá ao acionista a oportunidade de impor seus critérios 

sobre o comportamento social corporativo da empresa (SÁNCHEZ; SOTORRÍO; DÍEZ, 

2011). Portanto, a elevada concentração de propriedade pode despertar o comportamento dos 

grandes acionistas e fazer com que os interesses dos diversos stakeholders sejam 

minimizados. Além disso, os acionistas controladores podem persistir em seus interesses as 

custas dos acionistas minoritários (JENSEN; BERG, 2011). Feng, Chen e Tang (2018), ao 

analisarem a relação da RSC com o desempenho financeiro sustentável, sendo considerada a 

estrutura de propriedade como elemento moderador desta relação, extraíram que a elevada 

concentração de propriedade pode fazer com que os interesses das partes interessadas não 

sejam priorizados, ocasionando uma redução do efeito positivo da responsabilidade social 

corporativa no desempenho econômico. 

Frente a uma concentração mais pulverizada, tem-se que as demandas das 

diferentes partes interessadas sejam alinhadas, fazendo com que a organização possa 

apresentar medidas mais responsivas, além de trazer benefícios às estratégias de RSC (FENG; 

CHEN; TANG, 2018; LI; ZHANG, 2010). A dispersão de propriedade pode fazer com que as 
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questões relativas à responsabilidade social corporativa ganhem importância, uma vez que há 

maior chance das empresas estarem sendo mantidas pelo público em geral (GHAZALI, 2007). 

Apesar de alguns estudos encontrarem um relacionamento positivo entre a 

dispersão acionária e as práticas de RSC, há literaturas que argumentam o relacionamento 

positivo da concentração de propriedade com a RSC em diferentes contextos. Frente à relação 

de agência, na qual o principal delega autoridade aos agentes, pode surgir conflitos de 

interesse quando os investidores monitoram parcialmente os gerentes, ou seja, em uma 

concentração de propriedade mais dispersa. Além disso, caso a propriedade de uma 

organização esteja dispersa e os acionistas não possuam percentual significativo das ações, 

nenhum dos proprietários terá incentivos significativos para monitorar e avaliar as decisões 

gerenciais (OH; CHANG; MARTYNOV, 2011). Argumenta-se que quando o principal exerce 

um maior controle sobre as atitudes do agente, a maior concentração da propriedade torna-se 

capaz de amenizar os conflitos de agência (FALLAH; MOJARRAD, 2019). Garas e Elmassah 

(2018) argumentam que o investidor com maior concentração acionária possui recursos que 

permitem realizar o monitoramento efetivo das decisões da gestão, principalmente as 

relacionadas com a responsabilidade social corporativa. Assim, a elevada concentração de 

propriedade contribui com o melhor monitoramento gerencial e a redução do problema free-

rider (CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015). 

Uma corporação com alta concentração de propriedade tende a tomar decisões 

voltadas à filantropia corporativa. Os acionistas majoritários têm seus nomes fortemente 

ligados à organização, essa situação colabora para que os acionistas com poder tomem 

decisões voltadas às ações de filantropia corporativa, na tentativa de elevar a imagem e 

reputação da empresa e, consequentemente, a do acionista. Assim, sugere-se que acionistas 

majoritários tendem a estar mais voltados a melhoria da imagem organizacional, as ações e 

práticas de responsabilidade social corporativa e, consequentemente, a legitimação das suas 

ações a longo prazo. Investidores com maior percentual acionário podem visar uma 

perspectiva de propriedade de longo prazo, ao contrário dos acionistas minoritários, que 

tendem a ter possíveis interesses de curto prazo (CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015). 

Fallah e Mojarrad (2019) investigaram a relação da governança corporativa e 

concentração de propriedade com a divulgação de responsabilidade social corporativa. Os 

autores verificaram que a concentração de propriedade influencia positivamente a divulgação 

de RSC, e sugerem que acionistas com maior percentual de ações detém maior controle 

externo sobre os gerentes, resultando assim em um menor conflito de agência e na maior 

evidenciação de informações de cunho socioambiental. Crisóstomo e Freire (2015) 
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verificaram se a política de RSC da empresa brasileira é influenciada pela alta concentração 

de propriedade e constataram que a concentração acionária da empresa brasileira afeta 

positivamente a política de RSC. Os autores argumentam que a propriedade concentrada na 

mão de poucos acionistas contribui com uma gestão mais firme, influenciando assim no 

estabelecimento da RSC. 

Verifica-se que a concentração de propriedade é um fator que pode influenciar nas 

demandas dos acionistas quanto ao estabelecimento de estratégias relativas à responsabilidade 

social corporativa das empresas. Pode-se notar as diferentes argumentações apresentadas pela 

literatura sobre o relacionamento da concentração de propriedade com as políticas de RSC 

estabelecidas pelas corporações. No entanto, percebe-se que a alta concentração pode 

configurar no monitoramento mais firme dos investidores frente às atitudes dos agentes. 

Sugere-se que a elevada concentração acionária na mão de poucos acionistas resulta no maior 

monitoramento das decisões e das atividades da gestão, ocasionando a redução dos conflitos 

de interesse. Essa situação, pode fazer com que as questões relativas às políticas e práticas de 

RSC ganhem espaço e tenham maior efetividade da sua aplicação pelas empresas brasileiras. 

O principal tende a priorizar os retornos a longo prazo relativos à melhoria da imagem 

organizacional, o que resultaria em uma maior atenção às ações filantrópicas corporativas, 

diferentemente de uma sociedade com concentração acionária dispersa, na qual os acionistas 

minoritários estariam voltados aos interesses de curto prazo. Dessa forma, a seguinte hipótese 

é estabelecida: 

Hipótese 2: A concentração de propriedade influencia positivamente a Responsabilidade 

Social Corporativa da empresa brasileira. 

A distribuição de propriedade entre os acionistas pode interferir no conflito de 

interesse entre os investidores e a gestão, sugerindo-se, assim, que a concentração de 

propriedade influencia positivamente o nível de responsabilidade social das empresas 

brasileiras. 
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3  METODOLOGIA 

3.1  Tipologia de pesquisa 

De acordo com Collis e Hussey (2005) e Gray (2012), quanto aos objetivos, a 

pesquisa caracteriza-se como descritiva e explicativa, uma vez que o trabalho pretende 

verificar a existência de relação e influência entre a governança corporativa e a estrutura de 

propriedade das empresas brasileiras com a responsabilidade social corporativa. Quanto à 

abordagem do problema, segundo Roesch (2006), o estudo caracteriza-se como quantitativo, 

uma vez que utiliza instrumentos estatísticos para o tratamento dos dados coletados, além de 

medir a relação entre as variáveis do estudo. Relativo aos procedimentos de pesquisa, o 

estudo classifica-se como documental, realizado por meio de dados secundários. A pesquisa 

documental utiliza-se de métodos de apreensão, compreensão e análise dos documentos de 

variados tipos (MINAYO, 2010), sendo utilizados no trabalho os Formulários de Referência 

das empresas brasileiras listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Destaca-se que os dados 

secundários foram adquiridos pelo CSRHub Sustainability management tools e pela base de 

dados Economática®. 

3.2  População e Amostra 

A população da pesquisa é composta por todas as empresas brasileiras listadas na 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Para a separação da amostra, utilizou-se como critério de 

seleção a participação das empresas no banco de dados da CSRHub, no período 2010-2018. 

Justifica-se o período visto que o Formulário de Referência, relatório base com informações 

de práticas de governança corporativa, passou a ser exigido pela Comissão de Valores 

Mobiliários por meio da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009. Assim, o 

Formulário de Referência das empresas começou a ser elaborado e divulgado a partir do ano 

de 2010. Dessa forma, a amostra final contemplou um painel desbalanceado formado por 81 

empresas e 631 observações, como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição setorial da amostra 
Setor de atividade Empresas Percentual (%) Observações Percentual (%) 

Alimentos e bebidas 5 6,17 41 6,50 

Comércio 9 11,11 71 11,25 

Construção 6 7,42 46 7,29 

Energia Elétrica 14 17,28 110 17,44 

Finanças e Seguros 7 8,64 50 7,92 

Mineração 2 2,47 18 2,85 

Papel e Celulose 4 4,94 34 5,39 

- continua - 
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Tabela 1 – Distribuição setorial da amostra 
Setor de atividade Empresas Percentual (%) Observações Percentual (%) 

Petróleo e Gás 5 6,17 43 6,81 

Siderúrgica e Metalúrgica 4 4,94 36 5,71 

Telecomunicações 4 4,94 33 5,23 

Transportes e Serviços 5 6,17 37 5,86 

Veículos e Peças 2 2,47 15 2,38 

Outros 14 17,28 97 15,37 

Total 81 100,00 631 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 1 apresenta a amostra do estudo detalhada pelo setor, conforme 

estabelecido pelo Economática®. Observa-se uma maior concentração de empresas no setor 

de energia elétrica (17,28%). O setor comércio, o qual representa aproximadamente 11% da 

amostra, concentrou-se como o segundo maior setor da amostra. O setor finanças e seguros 

representa o terceiro setor com o maior número de empresas, que representa 8,64% da 

amostra. Destaca-se que empresas do setor comércio e setor finanças e seguros caracterizam-

se como empresas do Terceiro Setor, o setor que apresenta crescimento acelerado no Brasil e 

no mundo. 

A Tabela 2 mostra as observações do estudo distribuídas pelo segmento de 

listagem da B3 S.A. ao longo do período 2010-2018. 

 

Tabela 2 – Número de observações por segmento de listagem da B3 S.A. 

Ano 
Segmento de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 

Tradicional Nível 1 Nível 2 Novo Mercado Total Total (%) 

2010 5 12 1 20 38 6,02 

2011 7 14 3 35 59 9,35 

2012 8 15 5 40 68 10,78 

2013 8 15 6 46 75 11,89 

2014 8 15 8 48 79 12,52 

2015 6 15 8 50 79 12,52 

2016 8 14 7 50 79 12,52 

2017 8 14 7 49 78 12,36 

2018 5 14 7 50 76 12,04 

Total 63 128 52 388 631 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se verificar que o segmento de listagem com a maior frequência absoluta de 

observações é o Novo Mercado (388), o qual representa 61,49% das observações da amostra. 

O Novo Mercado é o segmento de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão que engloba as 

empresas com elevados padrões de governança corporativa. Em seguida, aparece o Nível 1 

(128). As empresas classificadas no Nível 1 do segmento de listagem devem ser transparentes 

e evidenciar mais do que o exigido em lei, além de se comprometer a manter no mínimo 25% 

- conclusão - 
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das ações em circulação no mercado (B3, 2020). O número de observações presente no 

segmento Tradicional, as quais não se encontram listadas em nenhum nível de governança 

corporativa da B3 S.A., somaram 63. Por fim, tem-se o Nível 2, com 52 empresas. As 

empresas englobadas pelo Nível 2, são organizações similares às empresas do Novo Mercado. 

As empresas do Nível 2 têm o direito de manter ações preferenciais, diferente das empresas 

do Novo Mercado, que só podem emitir ações com direito de voto, sendo as ações ordinárias 

(B3, 2020). 

A Tabela 3 apresenta a distribuição das observações do estudo pelo período de 

análise. 

 

Tabela 3 – Número de observações do estudo por ano 
Ano Observações Total (%) 

2010 38 6,02 

2011 59 9,35 

2012 68 10,78 

2013 75 11,89 

2014 79 12,52 

2015 79 12,52 

2016 79 12,52 

2017 78 12,36 

2018 76 12,04 

Total 631 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

3.3  Variáveis e mensuração 

3.3.1  Variável dependente – Responsabilidade Social Corporativa 

A mensuração da responsabilidade social corporativa seguiu a métrica 

estabelecida pela CSRHub. A CSRHub é dividida em quatro (4) categorias, sendo elas: 

comunidade, empregados, meio ambiente e governança. Cada categoria apresenta três (3) 

subcategorias, conforme Quadro 2. 

A CSRHub expõe uma explicação aprofundada de cada categoria e subcategoria, 

abrangendo a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa (Quadro 2). A 

metodologia da CSRHub segue rigorosos critérios e vários desafios. Ela identifica 

informações de diferentes tópicos em meio a diferentes fontes de rastreios. As fontes de 

rastreio apresentam metodologias de classificação e medição próprias. Cada fonte acompanha 

diferentes tipos de empresa, podendo algumas abrangerem setores específicos (CSRHUB, 

2020). Frente às diferentes classificações e mensurações realizadas pelas fontes de coleta, a 
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CSRHub busca remover o viés das fontes e as suas inconsistências da seguinte forma 

(CSRHUB, 2020): 

• Mapeia para um esquema central – o desempenho da responsabilidade social 

corporativa é dividido em doze subcategorias e quatro categorias. Cada 

elemento das fontes de dados é mapeado em uma ou mais subcategorias; 

• Converte para uma escala numérica – as classificações das fontes de dados são 

convertidas de 0 a 100 (métrica CSRHub); 

• Normaliza – as informações de diferentes fontes sobre uma determinada 

empresa são analisadas. Os vieses são removidos e as pontuações ajustadas; 

• Agrega – cada fonte é ponderada com base na estimativa de credibilidade e 

valor da CSRHub. Para os dados disponíveis de uma empresa são realizadas 

classificações básicas no nível da subcategoria. Por fim, agregam-se essas 

classificações ao nível da categoria; 

• Apara – as classificações sofrem queda quando não há informações suficientes; 

• Determina os setores das empresas – a CSRHub tem o próprio sistema de 

categorias da indústria, baseado na estrutura de código do NAICS. 

A métrica geral da CSRHub é obtida através da divisão por quatro da somatória 

da pontuação das quatro categorias abrangidas pela CSRHub: comunidade, empregados, meio 

ambiente e governança. No entanto, como o estudo visa investigar o efeito da Governança 

Corporativa e da Estrutura de Propriedade sobre o nível da Responsabilidade Social 

Corporativa das empresas brasileiras, em que a RSC é variável dependente e a governança 

corporativa e a estrutura de propriedade são variáveis independentes, optou-se pela retirada da 

categoria governança para a operacionalização da pontuação da responsabilidade social 

corporativa das empresas. Dessa forma, a RSC foi operacionalizada por meio da média 

aritmética da somatória das avaliações das categorias comunidade, empregados e meio 

ambiente da CSRHub.  

Destaca-se que as informações relativas às pontuações aplicadas pela CSRHub, ou 

seja, o acesso à base de dados com informações sobre as avaliações realizadas pela CSRHub, 

para cada empresa, foi obtido através de contato com a CSRHub Sustainability management 

tools. 
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- continua - 

Quadro 2 – Explicativo das categorias e subcategorias do CSRHub   

Comunidade 

Subcategorias 

Desenvolvimento comunitário e 

Filantropia 
Produto 

Direitos humanos e cadeia de 

suprimentos 

• Abrange o compromisso e a 

eficácia da empresa na comunidade 

local, nacional e global em que 

atua; 

 

• Reflete a cidadania de uma 

empresa, doações de caridade e 

voluntariado; 

 

• Abrange o registro de direitos 

humanos da empresa e o 

tratamento de sua cadeia de 

suprimentos; 

 

• Abrange os impactos ambientais e 

sociais dos produtos e serviços da 

empresa; 

 

• Abrange o desenvolvimento de 

produtos, processos e tecnologias 

sustentáveis. 

• Abrange o relacionamento entre 

uma empresa e as comunidades em 

que está inserida; 

 

• Reflete a cidadania comunitária de 

uma empresa por meio de suas 

doações de caridade, doações de 

mercadorias e voluntariado; 

 

• Inclui proteger a saúde pública (por 

exemplo, evitar acidentes 

industriais) e gerenciar os impactos 

sociais de suas operações nas 

comunidades locais; 

 

• Inclui o uso do solo da empresa e o 

impacto do projeto de construção 

na economia e no ecossistema 

local. 

• Abrange a responsabilidade de 

uma empresa pelo 

desenvolvimento, design e 

gerenciamento de seus produtos e 

serviços, e seus impactos nos 

clientes e na sociedade em geral; 

 

• Reflete a capacidade de uma 

empresa de reduzir custos 

ambientais, criar novas 

oportunidades de mercado por 

meio de novas tecnologias, ou 

processos sustentáveis e produzir, 

ou comercializar bens e serviços 

que melhoram a saúde e a 

qualidade de vida dos 

consumidores; 

 

• Abrange a integridade dos 

produtos e práticas de vendas de 

uma empresa, incluindo rotulagem 

e marketing, impactos sociais e 

disposição no final da vida útil; 

 

• Refere-se à segurança e qualidade 

do produto e à resposta da empresa 

a problemas de segurança e 

qualidade. 

• Mede o compromisso de uma 

empresa de respeitar as convenções 

fundamentais de direitos humanos, 

sua capacidade de manter sua 

licença de operação, apoiando a 

liberdade de associação e 

excluindo o trabalho infantil, 

forçado ou obrigatório; 

 

• Abrange a transparência de uma 

empresa na divulgação e 

monitoramento de suprimentos no 

exterior, o relacionamento e o 

respeito de direitos da empresa 

com os direitos humanos dos povos 

indígenas perto de suas operações 

propostas ou atuais. 

Fonte: CSRHUB (2014). 
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- continuação - 

Quadro 2 – Explicativo das categorias e subcategorias do CSRHub 

Empregados 
Subcategorias 

Remuneração e benefícios Diversidade e direitos do trabalho Treinamento, segurança e saúde 

• Inclui a divulgação de políticas, 

programas e desempenho em 

diversidade, relações e direitos 

trabalhistas, remuneração, 

benefícios e treinamento de 

funcionários, saúde e segurança; 

 

• A avaliação se concentra na 

qualidade de políticas e programas, 

conformidade com leis e 

regulamentos nacionais e 

iniciativas de gerenciamento 

proativo; 

 

• Inclui a avaliação de políticas de 

diversidade inclusiva, tratamento 

justo de todos os funcionários, 

programas e treinamento de 

diversidade robusta (EEO-1), 

divulgação de dados sobre 

diversidade da força de trabalho, 

códigos trabalhistas fortes 

(abordando os principais padrões 

da OIT), benefícios abrangentes, 

políticas de saúde e segurança dos 

funcionários, treinamento de 

segurança básico e específico do 

setor, sistemas de gerenciamento 

de segurança e registro positivo do 

desempenho de segurança. 

• Abrange a capacidade de uma 

empresa de aumentar a lealdade e a 

produtividade da força de trabalho 

por meio de benefícios 

recompensadores, justos e iguais, e 

benefícios financeiros; 

 

• Inclui benefícios que envolvem os 

funcionários e melhoram o 

desenvolvimento dos 

trabalhadores; 

 

• Concentra-se no crescimento e 

estabilidade do emprego a longo 

prazo por práticas de promoção, 

práticas de demissão e relações 

com funcionários aposentados. 

• Abrange políticas e práticas no 

local de trabalho que impõem um 

tratamento justo e não 

discriminatório dos funcionários e 

suas políticas de diversidade; 

 

• Abrange as relações de gestão 

trabalhista de uma empresa e a 

participação de funcionários, 

violações ou padrões de práticas 

antissindicais do Conselho 

Nacional de Relações Trabalhistas, 

com os direitos internacionalmente 

reconhecidos dos trabalhadores, 

conforme definido nas convenções 

básicas da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); 

 

• Inclui liberdade de associação e 

proteção do direito de organização; 

direito de negociar coletivamente; 

proibição de trabalho forçado; falta 

de emprego e discriminação 

ocupacional; e compensação igual;  

 

• Mede a capacidade de uma 

empresa de manter a diversidade, 

oferecer oportunidades iguais 

independentemente de sexo, idade, 

etnia, religião ou orientação sexual 

e promover o equilíbrio entre vida 

profissional e pessoal. 

• Mede a eficácia de uma empresa 

em fornecer um local de trabalho 

saudável e seguro; 

 

• Inclui desempenho de acidentes e 

segurança, além de treinamentos 

padrões para o trabalho, 

treinamentos de segurança e 

equipes de segurança para 

gerenciamento de funcionários; 

 

•  Inclui programas para apoiar a 

saúde, o bem-estar e a 

produtividade de todos os 

funcionários; 

 

• Inclui políticas e programas no 

local de trabalho que aumentam a 

moral dos funcionários, a 

produtividade no local de trabalho, 

as políticas e práticas da empresa 

para envolver os funcionários e o 

desenvolvimento do trabalhador. 

Fonte: CSRHUB (2014).  
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- continuação - 

Quadro 2 – Explicativo das categorias e subcategorias do CSRHub 

Meio Ambiente 
Subcategorias 

Energia e mudanças climáticas Política ambiental e relatórios Gerenciamento de recursos 

• Abrange as interações de uma 

empresa com o meio ambiente em 

geral, incluindo o uso de recursos 

naturais e o impacto de uma 

empresa nos ecossistemas da Terra; 

 

• Avalia o desempenho ambiental 

corporativo, conformidade com os 

regulamentos ambientais, 

mitigação da pegada ambiental, 

liderança no tratamento das 

mudanças climáticas por meio de 

políticas e estratégias apropriadas, 

operações com eficiência 

energética, desenvolvimento de 

energias renováveis e outras 

tecnologias ambientais alternativas; 

 

• Avalia a divulgação de fontes de 

recursos ambientais, risco, 

responsabilidade e ações para 

minimizar a exposição a riscos 

futuros, implementação de 

programas de conservação e 

eficiência de recursos naturais, 

programas de prevenção da 

poluição, demonstração de uma 

estratégia para o desenvolvimento 

sustentável, integração da 

sustentabilidade ambiental e 

capacidade de resposta à 

administração e ao conselho. 

• Mede a eficácia de uma empresa 

no tratamento das mudanças 

climáticas por meio de políticas e 

estratégias apropriadas, operações 

com eficiência energética e 

desenvolvimento de energia 

renovável e outras tecnologias 

ambientais alternativas; 

 

• Inclui uso de energia, emissões 

para a atmosfera de CO2 e outras 

Emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE). 

• Inclui as políticas e a intenção de 

uma empresa de reduzir o impacto 

ambiental e seu fluxo de valor para 

níveis saudáveis, para a empresa e 

para o meio ambiente, agora e no 

futuro; 

 

• Inclui o desempenho dos relatórios 

ambientais da empresa, a aderência 

aos padrões de relatórios 

ambientais, como a Global 

Reporting Initiative, e a 

conformidade com as solicitações 

de transparência dos investidores, 

reguladores e partes interessadas. 

• Abrange a eficiência com que os 

recursos são usados na fabricação e 

fornecimento de produtos e 

serviços, incluindo os dos 

fornecedores de uma empresa; 

 

• Inclui a capacidade de uma empresa 

de reduzir o uso de materiais, 

energia ou água e encontrar 

soluções mais eficientes 

melhorando o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos; 

 

• Os materiais de recursos incluem 

matérias-primas e materiais de 

embalagem para produção e 

processos relacionados à 

embalagem de produtos; 

 

• Os dados incluem o desempenho de 

resíduos e reciclagem. Os dados de 

reciclagem estão relacionados à 

proporção de resíduos reciclados do 

total de resíduos; 

 

• Os dados de recursos hídricos 

incluem consumo de água potável, 

água industrial e vapor. 

Fonte: CSRHUB (2014). 
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- conclusão - 

Quadro 2 – Explicativo das categorias e subcategorias do CSRHub 

Governança 
Subcategorias 

Conselho Ética e liderança Transparência e relatórios 

• Abrange a divulgação de políticas, 

independência e diversidade do 

conselho, remuneração de 

executivos, atenção às 

preocupações das partes 

interessadas e avaliação da cultura 

de liderança e conformidade ética 

de uma empresa; 

 

• Refere-se à estrutura de liderança e 

aos valores que determinam a 

direção, a ética e o desempenho da 

empresa; 

 

• Classifica fatores como: políticas e 

práticas corporativas alinhadas às 

metas de sustentabilidade; a gestão 

da corporação é transparente para 

as partes interessadas; são 

funcionários apropriadamente 

envolvidos na administração da 

empresa; são princípios de 

sustentabilidade integrados de cima 

para baixo nas operações diárias da 

empresa; 

 

• Concentra-se em como a 

administração está comprometida 

com a sustentabilidade e a 

responsabilidade corporativa em 

todos os níveis. 

• Abrange a eficácia da empresa em 

seguir as melhores práticas dos 

princípios de governança 

corporativa relacionados à 

participação no conselho, tomada 

de decisão independente por 

membros experientes, diversos e 

independentes do conselho, 

eficácia em seguir as melhores 

práticas relacionadas às atividades 

e funções do conselho, estrutura e 

composição do comitê; 

 

• Inclui como a empresa oferece 

remuneração competitiva e 

proporcional à administração, e sua 

capacidade de incentivar 

executivos e membros do conselho 

a atingir metas financeiras e extra-

financeiras. 

• Mede como uma empresa gerencia 

seus relacionamentos com seus 

diversos stakeholders, incluindo 

investidores, clientes, comunidades 

e órgãos reguladores; 

 

• Mede a eficácia de uma empresa 

em tratar seus acionistas de forma 

equitativa; 

 

• A ética da liderança inclui a cultura 

da empresa de tomada de decisão 

ética; 

 

• Mede o comprometimento e a 

eficácia de uma empresa em 

relação à visão de integrar aspectos 

sociais e ambientais na estratégia 

principal geral e se os princípios de 

sustentabilidade são integrados de 

cima para baixo nas operações 

diárias da empresa. 

• Inclui políticas e práticas 

corporativas alinhadas às metas de 

sustentabilidade, que são: gestão 

transparente da empresa para as 

partes interessadas, funcionários 

apropriadamente engajados na 

gestão da empresa e relatórios de 

sustentabilidade em conformidade 

com padrões como o Global 

Reporting Initiative, 

AccountAbility (AA1000) e outros 

padrões, sendo esses relatórios 

disponibilizados ao público; 

 

• Inclui se a empresa fornece uma 

lista de seus principais interessados 

e como se envolve com eles; 

 

• Abrange se a empresa é signatária 

do Pacto Global e de outras 

entidades globais líderes; 

 

• Avalia a garantia (auditoria de 

terceiros) da precisão, integridade e 

confiabilidade de seus relatórios de 

Sustentabilidade ou 

Responsabilidade Social 

Corporativa. 

Fonte: CSRHUB (2014). 



50 

 

3.3.2  Variável independente – Governança Corporativa 

Estudos que visam investigar o relacionamento entre a governança corporativa e a 

responsabilidade social corporativa têm verificado essa relação através da análise particular de 

certas práticas de governança corporativa, como: tamanho do conselho de administração, 

diversidade do conselho, diversidade da diretoria executiva, independência do conselho, 

dualidade do CEO, existência de comitê de auditoria e comitê de sustentabilidade, 

remuneração dos executivos. No entanto, a fim de se obter uma visão mais extensiva das 

práticas de governança corporativa, o estudo utilizou a métrica de governança corporativa 

estabelecida por Brandão e Crisóstomo (2015). 

O índice de governança corporativa de Brandão e Crisóstomo (2015) foi 

elaborado com base nos principais elementos estudados pela academia, além das 

recomendações de melhores práticas de governança corporativa estabelecidas pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) (2002), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015) 

e Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) (2012). Deve-se destacar a 

consolidação do índice na academia através dos estudos de Crisóstomo e Brandão (2018) e 

Crisóstomo, Brandão e López-Iturriaga (2020). Após a identificação das principais práticas de 

governança corporativa, foram estabelecidas as práticas e as métricas para mensuração, 

conforme Quadro 3. 

Como pode-se observar (Quadro 3), as práticas de governança corporativa foram 

categorizadas em sete grupos, sendo eles: ações e propriedade, assembleia geral ordinária, 

práticas do conselho de administração, composição do conselho de administração, práticas da 

diretoria executiva, fiscalização (conselho fiscal e comitê de auditoria) e transparência. Cada 

grupo apresenta diferentes tipos de práticas de governança corporativa, totalizando 28 

práticas. Observa-se ainda que para cada categoria de governança corporativa foi atribuído um 

determinado valor, que varia de 0 a 1. Assim, o índice de governança corporativa varia de 0 a 

1. 
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Quadro 3 – Práticas de governança corporativa analisadas na pesquisa  - continua - 
Categoria Práticas Operacionalização Métrica Fonte dos dados 

AÇÕES E PROPRIEDADE 

Ações ordinárias 
Percentual de ações ordinárias pela 

companhia 

Ações ordinárias / total de 

ações 

Item 18.1 do 

Formulário de 

Referência 

Direito de voto 
Direito de voto em assembleias gerais 

concedido a cada classe de ações 

- Empresas com ações 

ordinárias: pleno (1,0); 

restrito (0,5); sem direito 

(0,0) 

- Empresas com ações 

ordinárias e preferenciais: 

média da pontuação de cada 

classe de ações 

Item 18.1 do 

Formulário de 

Referência 

Freefloat Percentual de ações em circulação 
Ações em circulação / total 

de ações 

Item 15.3 do 

Formulário de 

Referência 

Tag along 
Tag along concedido a cada classe de 

ações 

- Empresas apenas com ações 

ordinárias: tag along de ações 

ordinárias 

- Empresas com ações 

ordinárias e preferenciais: 

média de tag along de cada 

classe de ações 

Item 18.1 do 

Formulário de 

Referência 

ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA 
Convocação antecipada 

Prazo mínimo de convocação para a 

assembleia geral ordinária de 30 dias 

Sim (0,25) 

Não (0,00) 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 

Disponibilização de meios de 

comunicação entre empresa e acionistas 

sobre as pautas da assembleia geral 

ordinária via internet 

Sim (0,25) 

Não (0,00) 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 

Mecanismos que possibilitem a inclusão 

de propostas de acionistas na pauta do dia 

Sim (0,25) 

Não (0,00) 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 

Transmissão eletrônica da assembleia 

geral ordinária 

Sim (0,25) 

Não (0,00) 

Item 12.2 do 

Formulário de 

Referência 

Fonte: Baseado em Brandão (2014) e Brandão (2019). 
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Quadro 3 – Práticas de governança corporativa analisadas na pesquisa - continuação - 
Categoria Práticas Operacionalização Métrica Fonte dos dados 

PRÁTICAS DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

Avaliação do conselho de 

administração 

Existem mecanismos formais de avaliação do 

conselho de administração e/ou seus 

membros 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Comitês de assessoramento do 

conselho de administração 

Existência de comitê de auditoria ou similar, 

comitê de remuneração ou similar, comitê de 

governança corporativa ou similar 

Presença de comitê de auditoria 

e/ou remuneração e /ou 

governança e/ou similar 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.1/7 do 

Formulário de 

Referência 

Mandato do conselho de 

administração 

Prazo de mandato do conselho de 

administração 

Até dois anos (1,00) 

Superior a dois anos (0,00) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Remuneração variável do conselho 

de administração 

O conselho de administração não percebe 

parte da remuneração atrelada a objetivos de 

curto prazo 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 13.1/2 do 

Formulário de 

Referência 

Tamanho do conselho de 

administração 

Número de membros efetivos do conselho de 

administração 

O CA é composto por 5 a 11 

membros efetivos: 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

COMPOSIÇÃO DO 

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Membros externos do conselho de 

administração 

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 do conselho 

de administração 

Percentual de conselheiros efetivos 

declarados independentes  

Número de conselheiros 

independentes / total de 

conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Membros minoritários do conselho 

de administração 

Percentual de conselheiros efetivos que não 

foram indicados pelo controlador 

Número de conselheiros 

minoritários / total de 

conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Participação feminina no conselho 

de administração 

Percentual de mulheres no conselho de 

administração 

Número de mulheres no 

conselho / total de conselheiros 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Segregação entre CEO e Chairman 

Segregação das funções de presidente do 

conselho de administração e diretor-

presidente 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Suplência do conselho de 

administração 

O membro de administração não tem 

membros suplentes 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 
Fonte: Baseado em Brandão (2014) e Brandão (2019). 
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Quadro 3 – Práticas de governança corporativa analisadas na pesquisa - continuação - 
Categoria Práticas Operacionalização Métrica Fonte dos dados 

PRÁTICAS DA DIRETORIA 

EXECUTIVA 

Avaliação da diretoria executiva 
Existe mecanismos formais de avaliação da 

diretoria executiva e/ou seus membros 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Mandato da diretoria executiva Prazo de mandato da diretoria executiva 
Até dois anos (1,00) 

Superior a dois anos (0,00) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Participação feminina na diretoria 

executiva 
Percentual de mulheres na diretoria executiva 

Número de mulheres na 

diretoria / total de diretores 

executivos 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Remuneração baseada em ações da 

diretoria executiva 

A diretoria executiva percebe parte da 

remuneração baseada em ações 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 13.2 do 

Formulário de 

Referência 

Remuneração variável da diretoria 

executiva 

A diretoria executiva percebe parte da 

remuneração atrelada aos resultados da 

empresa 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 13.2 do 

Formulário de 

Referência 

FISCALIZAÇÃO 

(CONSELHO FISCAL E 

COMITÊ DE AUDITORIA) 

Comitê de auditoria Comitê de auditoria instalado 
Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Indicação de minoritários e 

preferencialistas para o conselho 

fiscal 

Percentual de membros do conselho fiscal 

indicados por minoritários ou preferencialista 

Número de membros 

minoritários do conselho fiscal 

/ total de conselheiros do 

conselho fiscal 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Instalação conselho fiscal Conselho fiscal está instalado 
Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.1 do 

Formulário de 

Referência 

Membros independentes do conselho 

de administração no comitê de 

auditoria 

Percentual de membros no comitê de 

auditoria que são independentes 

Número de membros 

independentes / total de 

membros no comitê de 

auditoria 

Item 12.6/8 do 

Formulário de 

Referência 

Fonte: Baseado em Brandão (2014) e Brandão (2019). 
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Quadro 3 – Práticas de governança corporativa analisadas na pesquisa - conclusão - 
Categoria Práticas Operacionalização Métrica Fonte dos dados 

TRANSPARÊNCIA 

Divulgação de políticas 

A companhia tem e divulga código de 

conduta 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 
Site da CVM 

A companhia tem e divulga política de 

negociação de ações 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 
Site da CVM 

A companhia tem e divulga política de 

gerenciamento de riscos 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 5.2 do 

Formulário de 

Referência 

Divulgação voluntária 

A companhia publica em seu website 

relatório de sustentabilidade ou similar 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 
Site da empresa 

A companhia divulga indicadores de 

desempenho não contábeis 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 3.2 do 

Formulário de 

Referência 

A companhia divulga projeções acerca do seu 

desempenho futuro 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 11 do 

Formulário de 

Referência 

Mediação e arbitragem 

Estatuto da companhia possui cláusula 

compromissória para a resolução dos 

conflitos entre acionistas e entre estes e o 

emissor por meio de arbitragem 

Sim (1,00) 

Não (0,00) 

Item 12.5 do 

Formulário de 

Referência 

Fonte: Baseado em Brandão (2014) e Brandão (2019). 
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3.3.3  Variável independente – Concentração de Propriedade 

Ao investigar a estrutura de propriedade, o estudo aprofunda-se na concentração 

de propriedade (CONC_PROP). No item 15.1/2 do Formulário de Referência, as empresas 

são obrigadas a divulgar informações sobre o seu acionista controlador e o percentual de 

ações que ele detém. Para se verificar o efeito da concentração de propriedade sobre a 

responsabilidade social corporativa da empresa, a pesquisa analisou a concentração acionária 

em poder do principal acionista e principais acionistas. 

Primeiramente, foi verificada a existência de acionista majoritário no controle da 

empresa (MAJOR). Considerou-se acionista majoritário aquele com mais de 50% das ações 

com direito a voto. Nessa situação, quanto à mensuração, utilizou-se variável dummy, em que 

o zero (0) indica que a empresa não apresenta acionista majoritário e um (1) indica que 

empresa tem acionista majoritário. 

A concentração de propriedade foi analisada, ainda, através da concentração 

acionária em poder do maior acionista (CVOTO1), da somatória das ações com direito a voto 

no poder dos dois maiores acionistas (VOTSOM2), três maiores acionistas (VOTSOM3), 

quatro maiores acionistas (VOTSOM4) e cinco maiores acionistas (VOTSOM5). 

Por fim, utilizou-se o Índice de concentração Herfindahl-Hirschman (HHI5), 

sendo à soma dos quadrados das proporções de ações detidas por cada um dos cinco 

principais acionistas (CRISÓSTOMO; OLIVEIRA, 2016). Destaca-se que o Índice de 

Herfindahl-Hirschman é utilizado, normalmente, para medir a concentração de mercado. No 

estudo, o índice é utilizado para medir o nível de concentração de propriedade, sendo que, 

pode variar de zero (0) a um (1). O índice com valor próximo a zero (0), indica um mercado 

mais disperso, enquanto próximo a um (1), indica uma concentração mais monopolizada. 

3.4  Variáveis do estudo 

Para o estudo, foram estabelecidas variáveis que estão presentes no Quadro 4. O 

Quadro 4 sintetiza as variáveis que serão utilizadas na pesquisa, bem como suas 

operacionalizações e fontes de coleta. 

 

Quadro 4 – Variáveis dependentes, independentes e de controle, operacionalização e fontes 

VARIÁVEL DEPENDENTE OPERACIONALIZAÇÃO FONTES 

Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC)  
CSRHub Sustainability 

management tools 

- continua - 
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VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 
OPERACIONALIZAÇÃO FONTES 

Índice de Governança 

Corporativa (IGC) 

 

Formulário de Referência 

Concentração acionária - 

Acionista majoritário (MAJOR) 

Dummy, onde 0 - não há acionista majoritário; e 

1 - há acionista majoritário, ou seja, há um 

acionista com mais de 50% das ações com direito 

de voto. 

Formulário de Referência 

(15.1/2) 

Concentração acionária - 

Concentração proprietária do 

maior acionista (CVOTO1)  

Formulário de Referência 

(15.1/2) 

Concentração acionária - 

Concentração proprietária dos 2 

maiores acionistas 

(VOTSOM2) 

 
Formulário de Referência 

(15.1/2) 

Concentração acionária - 

Concentração proprietária dos 3 

maiores acionistas 

(VOTSOM3) 

 
Formulário de Referência 

(15.1/2) 

Concentração acionária - 

Concentração proprietária dos 4 

maiores acionistas 

(VOTSOM4) 

 
Formulário de Referência 

(15.1/2) 

Concentração acionária - 

Concentração proprietária dos 5 

maiores acionistas 

(VOTSOM5) 

 
Formulário de Referência 

(15.1/2) 

Concentração acionária – Índice 

Herfindahl-Hirschman (HHI5)   
 

Formulário de Referência 

(15.1/2) 

VARIÁVEIS DE 

CONTROLE 
OPERACIONALIZAÇÃO FONTES 

Q de Tobin (TOBINSQ) 
 

Economática® 

Tamanho (TAM)  Economática® 

Retorno sobre ativos (ROA)  Economática® 

Endividamento (END)  Economática® 

Setor de atividade (SETOR) 

Setor de atividade da empresa, conforme 

estabelecido pelo Economática® (Variável 

dummy) 

Economática® 

Período de tempo (ANO) Ano da observação (Variável dummy) - 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

- conclusão - 
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Foi utilizada na pesquisa, em todas as estimações elaboradas, a variável de 

controle Q de Tobin (TOBINSQ), a qual é um indicador de mercado que representa a 

oportunidade de crescimento de uma corporação. Foram utilizadas, ainda, as seguintes 

variáveis de controle: Tamanho (TAM), Endividamento (END), Retorno sobre ativos (ROA), 

Setor de atividade da empresa (SETOR) e Ano da observação (ANO). Esses dados têm 

natureza secundária e as informações para a operacionalização das variáveis foram extraídas 

da base de dados do Economática®. 

3.4.1  Estratégia de análise e Modelos do estudo 

Para se alcançar os objetivos propostos no estudo e verificar o comportamento dos 

dados, foram realizadas estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na pesquisa, sendo 

apresentadas medidas de tendência central e medidas de dispersão. Além disso, realizou-se 

estatística inferencial com o propósito de serem realizadas deduções e descrições sobre a 

amostra. 

O Teorema Central do Limite traz que a distribuição das médias amostrais tende a 

uma distribuição normal à medida que o tamanho da amostra cresce. Ou seja, quando o 

tamanho amostral é suficientemente grande, a distribuição da média é uma distribuição 

aproximadamente normal. Dessa forma, foram realizados testes paramétricos onde a média e 

o desvio padrão são parâmetros que determinam as populações que apresentam distribuição 

normal. 

Realizou-se a análise de variância (ANOVA) para se verificar a rejeição ou não da 

hipótese de igualdade de médias populacionais de diferentes grupos. E, posteriormente, 

realizou-se o Teste Post-Hoc de Tukey-Kramer para se realizar comparações de médias duas a 

duas (pairwise comparison) desses grupos. O Teste t também foi feito a fim de se comparar 

duas amostras independentes. 

Fez-se uma correlação de Pearson entre as variáveis da pesquisa para se analisar a 

associação entre elas. Em seguida, a fim de se testar as hipóteses formuladas e atingir o 

objetivo geral do trabalho, o qual é investigar o efeito da Governança Corporativa e da 

Estrutura de Propriedade sobre o nível da Responsabilidade Social Corporativa das empresas 

brasileiras, foram realizadas estimações por meio de modelos econométricos. As equações de 

1 a 7 apresentam as proposições dos modelos econométricos para o estudo: 

 

 

 
(Equação 1) 
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(Equação 2) 

 

 
(Equação 3) 

 

 
(Equação 4) 

 

 
(Equação 5) 

 

 
(Equação 6) 

 

 
(Equação 7) 

Para a robustez dos resultados, os modelos econométricos foram estimados 

através dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em painel (GLS) e Mínimos 

Quadrados Ordinários (OLS). O método OLS assume que os resíduos são independentes e 

possuem a mesma variância. Enquanto a estimação em GLS é utilizada quando a variância 

dos erros é heteroscedástica, apresentando correlação diferente de zero entre os painéis. 

Assim, o método dos Mínimos Quadrados Generalizados corrige problemas relacionados à 

heteroscedasticidade e autocorrelação. A análise por Mínimos Quadrados Generalizados será 

assintoticamente mais eficiente do que pelos Mínimos Quadrados Ordinários 

(WOOLDRIDGE, 2002). Quanto à estimação GLS, optou-se pelos efeitos aleatórios. 

Considerando que a responsabilidade social corporativa não está precisamente 

relacionada aos principais negócios da empresa, tem-se que quanto maior o endividamento de 

uma empresa, menos flexibilizada ela será no sentido da distribuição de fundos para negócios 

que não estão relacionados como fundamentais para a organização (CRISÓSTOMO; 

FREIRE, 2015). Assim, ponderando-se que a variável endividamento (END) não é adequada 

para as organizações do setor financeiro, os modelos estimados de 1 a 7 com a variável END 

foram considerados apenas para as subamostras de empresas não financeiras. No entanto, 

quando considerada toda a amostra do estudo, a variável END foi retirada do modelo. A 

aplicação de todos os testes estatísticos realizados no estudo foi realizada pela ferramenta 

estatística STATA versão 16. 
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4  RESULTADOS 

4.1  Estatística descritiva 

4.1.1  Responsabilidade Social Corporativa 

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva da variável de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) e das dimensões de RSC utilizadas para a sua mensuração: 

comunidade, empregados e meio ambiente. 
 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva da Responsabilidade Social Corporativa 

Categoria Ano N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

Responsabilidade 

Social 

Corporativa 

(RSC) 

2010 38 51,02 51,00 9,76 0,19 31,66 80,22 

2011 59 58,69 58,77 9,80 0,16 37,55 78,55 

2012 68 54,31 54,66 6,11 0,11 37,44 72,11 

2013 75 56,89 56,66 5,53 0,09 42,88 73,77 

2014 79 58,40 58,11 4,93 0,08 43,11 69,33 

2015 79 57,89 58,33 5,38 0,09 46,44 69,66 

2016 79 59,46 60,00 6,16 0,10 46,22 69,77 

2017 78 55,83 57,00 6,01 0,10 39,88 65,66 

2018 76 53,96 53,88 5,82 0,10 39,66 66,44 

Total 631 56,58 57,00 6,87 0,12 31,66 80,22 

CSRHub - 

Comunidade 

2010 38 50,70 50,66 10,96 0,21 35,00 87,66 

2011 59 59,94 59,00 10,66 0,17 34,66 79,00 

2012 68 56,32 56,00 7,16 0,12 37,00 77,66 

2013 75 55,63 55,00 7,44 0,13 32,00 80,33 

2014 79 56,47 57,00 5,19 0,09 36,00 68,33 

2015 79 56,65 57,00 5,48 0,09 43,33 68,66 

2016 79 57,38 58,00 6,15 0,10 38,66 68,66 

2017 78 51,43 51,16 6,72 0,13 29,66 65,00 

2018 76 51,98 52,00 6,02 0,11 36,00 66,00 

Total 631 55,30 55,33 7,66 0,13 29,66 87,66 

CSRHub – 

Empregados 

2010 38 50,74 52,33 12,21 0,24 28,00 81,00 

2011 59 58,14 59,00 9,72 0,16 36,00 76,00 

2012 68 57,70 57,66 8,28 0,14 39,00 78,33 

2013 75 60,96 61,00 7,93 0,13 44,00 77,33 

2014 79 60,21 60,00 7,42 0,12 38,66 81,00 

2015 79 59,53 60,00 6,60 0,11 43,00 74,33 

2016 79 60,07 60,66 7,18 0,12 42,66 72,00 

2017 78 57,99 59,16 7,47 0,12 34,33 70,00 

2018 76 51,79 53,00 8,07 0,15 33,00 69,00 

Total 631 57,87 58,66 8,69 0,15 28,00 81,00 

CSRHub - Meio 

ambiente 

2010 38 51,64 52,00 10,04 0,19 32,00 72,00 

2011 59 57,98 56,66 11,75 0,20 39,33 82,66 

2012 68 48,91 49,66 6,74 0,13 30,00 64,66 

2013 75 54,09 54,00 6,38 0,11 37,33 70,00 

2014 79 58,54 58,33 5,39 0,09 46,66 71,00 

2015 79 57,51 57,33 6,35 0,11 40,00 69,66 

2016 79 60,94 62,33 7,14 0,11 45,66 73,00 

2017 78 58,09 58,66 7,61 0,13 43,00 72,00 

2018 76 58,10 58,16 6,44 0,11 44,00 70,33 

Total 631 56,57 57,00 8,21 0,14 30,00 82,66 

Nota: Métrica tem escala de 0 a 100. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na categoria “comunidade”, as pontuações médias variaram entre 50,70 e 59,94, 

enquanto as medianas foram entre 50,66 e 59,00 (Tabela 4). Ao se analisar a mediana geral, 

observa-se que pelo menos 50% das observações apresentaram uma pontuação superior a 

55,33. Períodos posteriores ao ano de 2015 começaram a apresentar queda na média dos 

valores da categoria “comunidade”. Essa condição pode ser justificada pelo fato de que em 

novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem do Fundão, da empresa Samarco 

Mineração S.A., joint venture entre a Vale S.A. e a empresa BHP Billiton, na cidade de 

Mariana/MG. Os rejeitos de mineração assolaram o distrito de Bento Rodrigues e desceu para 

o Rio Doce. O evento não ocasionou somente danos ambientais, como danos humanos, à 

saúde, à educação, à cultura e à organização social (SARAIVA; FERREIRA, 2018). Além 

disso, têm-se os vazamentos de óleo ocasionado pela Petrobrás, como o vazamento de óleo no 

ano de 2018 que contaminou o Rio São Paulo, no distrito de Passé, cidade de Candeias/BA. O 

vazamento ocasionou contaminação do manguezal da região e na água, prejudicando a saúde 

e o desenvolvimento da comunidade local. 

A categoria “empregados” apresentou a maior pontuação média geral comparada 

às três categorias. A pontuação média dessa categoria oscilou entre 50,74 e 60,96, enquanto a 

mediana variou de 52,33 a 61,00. Com isso, verificando-se a mediana geral, tem-se que pelo 

menos 50% das observações tiveram pontuação superior a 58,66, a maior mediana entre as 

três categorias. No entanto, destaca-se que no período de 2017 a 2018, a pontuação média 

apresentou uma queda. Esse fator pode ser explicado pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 

2017, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que foi aprovada pelo Senado 

Federal. A Reforma Trabalhista apresenta itens que enfraquecem o poder de barganha de 

trabalhadores e sindicatos, além de apresentar pontos contraditórios que podem ocasionar 

consequências diferentes quando for analisado com outro item (CARVALHO, 2017). 

No que se refere à categoria “meio ambiente”, observa-se a presença de valores 

inferiores ao da categoria “empregados”. A média da categoria atingiu valores entre 48,91 e 

60,94. Destaca que o ano de 2012 apresentou a menor média de todas as categorias. A 

mediana oscilou entre 49,66 e 62,33. Após o ano de 2012, os períodos apresentaram um 

aumento na pontuação da categoria. Esse fator pode ser explicado pelo estabelecimento do 

novo Código Florestal Brasileiro, através da Lei 12.651, de maio de 2012, a qual dispõe sobre 

a proteção da vegetação nativa. Além disso, a evolução na divulgação de relatórios, pelas 

empresas brasileiras, no formato estabelecido pela Global Reporting Initiative 

(CRISÓSTOMO; FORTE; PRUDÊNCIO, 2020), e de relatórios que unificam as informações 

financeiras e não financeiras, mais conhecidos como relatórios integrados. 
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No que tange à variável dependente do estudo, a Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), observa-se que sua pontuação variou entre 51,02, no ano de 2010, e 

59,46, no ano de 2016. A mediana geral foi igual a 57 pontos, o que significa que pelo menos 

50% das observações apresentavam um valor superior a 57 pontos. Apenas o período de 2013 

a 2016 não apresentou observações com pontuações inferiores a 40 pontos. Quanto ao 

máximo geral, o mesmo foi de 80,22. No geral, os dados se apresentaram homogêneos, ou 

seja, as pontuações das observações apresentaram uma baixa variabilidade em torno da média. 

4.1.2  Governança Corporativa e Estrutura de Propriedade 

Para analisar a variável governança corporativa deste trabalho, foi realizado um 

check list de práticas de governança corporativa baseado em Brandão e Crisóstomo (2015). O 

check list foi dividido em sete categorias, as quais são: ações e propriedade, assembleia geral 

ordinária, práticas do conselho de administração, composição do conselho de administração, 

práticas da diretoria executiva, fiscalização (conselho fiscal e comitê de auditoria), e 

transparência. Após o check list dessas categorias, foi estabelecido um índice de governança 

corporativa. 

A Tabela 5 apresenta a análise descritiva do índice de governança corporativa e 

das categorias que compõem o índice. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva do Índice de Governança Corporativa 

Categoria Ano N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

Índice de 

governança 

corporativa 

(IGC) 

2010 38 0,56 0,54 0,09 0,15 0,42 0,73 

2011 59 0,58 0,57 0,09 0,15 0,43 0,77 

2012 68 0,60 0,60 0,09 0,15 0,39 0,82 

2013 75 0,62 0,62 0,09 0,15 0,43 0,83 

2014 79 0,63 0,63 0,08 0,14 0,47 0,83 

2015 79 0,63 0,64 0,08 0,13 0,49 0,84 

2016 79 0,64 0,64 0,08 0,13 0,49 0,84 

2017 78 0,65 0,66 0,08 0,13 0,47 0,86 

2018 76 0,65 0,66 0,09 0,13 0,48 0,86 

Total 631 0,62 0,63 0,09 0,14 0,39 0,86 

Ações e 

Propriedade 

2010 38 0,65 0,59 0,19 0,30 0,36 1,00 

2011 59 0,72 0,81 0,19 0,27 0,36 1,00 

2012 68 0,74 0,82 0,19 0,26 0,34 1,00 

2013 75 0,76 0,84 0,19 0,26 0,34 1,00 

2014 79 0,77 0,83 0,17 0,22 0,34 1,00 

2015 79 0,78 0,83 0,17 0,22 0,32 1,00 

2016 79 0,79 0,83 0,16 0,21 0,40 1,00 

2017 78 0,80 0,83 0,16 0,20 0,41 1,00 

2018 76 0,81 0,84 0,16 0,19 0,44 1,00 

Total 631 0,77 0,83 0,18 0,23 0,32 1,00 

Assembleia 

geral ordinária 

2010 38 0,20 0,13 0,13 0,66 0,13 0,63 

2011 59 0,21 0,13 0,14 0,69 0,13 0,75 

- continua - 
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Tabela 5 – Estatística descritiva do Índice de Governança Corporativa 

Categoria Ano N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

2012 68 0,22 0,13 0,16 0,70 0,13 0,75 

2013 75 0,23 0,13 0,16 0,69 0,13 0,75 

2014 79 0,23 0,13 0,16 0,69 0,13 0,75 

2015 79 0,23 0,13 0,16 0,71 0,13 0,75 

2016 79 0,23 0,13 0,17 0,72 0,13 0,75 

2017 78 0,31 0,25 0,20 0,62 0,13 0,75 

2018 76 0,43 0,38 0,14 0,34 0,00 0,75 

Total 631 0,26 0,13 0,17 0,67 0,00 0,75 

Práticas do 

conselho de 

administração 

2010 38 0,71 0,70 0,19 0,26 0,30 1,00 

2011 59 0,74 0,70 0,18 0,24 0,30 1,00 

2012 68 0,75 0,70 0,17 0,22 0,40 1,00 

2013 75 0,76 0,80 0,17 0,22 0,40 1,00 

2014 79 0,78 0,80 0,16 0,21 0,40 1,00 

2015 79 0,79 0,80 0,16 0,20 0,30 1,00 

2016 79 0,80 0,80 0,16 0,20 0,40 1,00 

2017 78 0,79 0,80 0,16 0,20 0,40 1,00 

2018 76 0,79 0,80 0,18 0,23 0,10 1,00 

Total 631 0,77 0,80 0,17 0,22 0,10 1,00 

Composição do 

conselho de 

administração 

2010 38 0,47 0,50 0,11 0,24 0,31 0,73 

2011 59 0,50 0,50 0,12 0,25 0,29 0,80 

2012 68 0,51 0,53 0,12 0,24 0,31 0,81 

2013 75 0,53 0,54 0,13 0,24 0,32 0,81 

2014 79 0,54 0,56 0,13 0,24 0,22 0,81 

2015 79 0,54 0,55 0,13 0,24 0,23 0,81 

2016 79 0,54 0,54 0,12 0,23 0,31 0,81 

2017 78 0,54 0,55 0,13 0,24 0,33 0,83 

2018 76 0,59 0,59 0,13 0,23 0,33 0,85 

Total 631 0,53 0,54 0,13 0,24 0,22 0,85 

Práticas da 

diretoria 

executiva 

2010 38 0,63 0,60 0,13 0,21 0,40 0,83 

2011 59 0,62 0,60 0,17 0,28 0,20 0,87 

2012 68 0,63 0,61 0,17 0,27 0,20 0,85 

2013 75 0,65 0,62 0,16 0,25 0,22 0,88 

2014 79 0,63 0,60 0,16 0,25 0,20 0,85 

2015 79 0,65 0,63 0,18 0,29 0,00 0,87 

2016 79 0,65 0,63 0,18 0,27 0,20 0,87 

2017 78 0,67 0,64 0,16 0,24 0,23 0,93 

2018 76 0,62 0,60 0,17 0,28 0,20 0,93 

Total 631 0,64 0,62 0,17 0,26 0,00 0,93 

Fiscalização 

(conselho fiscal 

e comitê de 

auditoria) 

2010 38 0,35 0,33 0,15 0,42 0,00 0,75 

2011 59 0,35 0,33 0,18 0,51 0,00 0,79 

2012 68 0,36 0,33 0,21 0,57 0,00 0,77 

2013 75 0,37 0,35 0,20 0,52 0,00 0,77 

2014 79 0,38 0,35 0,19 0,50 0,00 0,88 

2015 79 0,39 0,35 0,20 0,53 0,00 0,88 

2016 79 0,39 0,35 0,21 0,53 0,00 1,00 

2017 78 0,41 0,38 0,21 0,53 0,00 0,94 

2018 76 0,41 0,38 0,20 0,50 0,00 0,88 

Total 631 0,38 0,35 0,20 0,52 0,00 1,00 

Transparência 

2010 38 0,66 0,68 0,22 0,33 0,17 0,93 

2011 59 0,70 0,77 0,20 0,29 0,17 0,93 

2012 68 0,78 0,83 0,20 0,26 0,17 1,00 

2013 75 0,80 0,83 0,19 0,24 0,28 1,00 

2014 79 0,81 0,85 0,19 0,23 0,28 1,00 

2015 79 0,81 0,85 0,18 0,22 0,28 1,00 

2016 79 0,82 0,92 0,17 0,20 0,35 1,00 
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Tabela 5 – Estatística descritiva do Índice de Governança Corporativa 

Categoria Ano N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

2017 78 0,81 0,83 0,16 0,20 0,43 1,00 

2018 76 0,82 0,92 0,19 0,23 0,00 1,00 

Total 631 0,79 0,83 0,19 0,24 0,00 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Primeiramente, deve-se destacar que cada categoria que compõe o índice de 

governança corporativa tem pontuação de 0 a 1. A categoria “ações e propriedade”, a qual 

engloba pontos relacionados às ações ordinárias, direito de voto, freefloat e tag along, teve 

uma média geral de 0,77 e mediana de 0,83. Destaca-se que das 631 observações do estudo, 

61,49% fazem parte do segmento de listagem Novo Mercado. Assim, os valores da média e 

mediana geral podem ser explicados pela existência da regra de que empresas do Novo 

Mercado devem emitir, obrigatoriamente, apenas ações ordinárias e ter mais que 25% das 

ações em circulação. 

A categoria “assembleia geral ordinária”, apresentou médias que variaram entre 

0,20 e 0,43, enquanto as medianas atingiram valores entre 0,13 e 0,38. A categoria apresentou 

uma crescente nos últimos três anos analisados. Esse fator pode ser justificado pela sugestão 

do IBGC (2015), que aponta em seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

que a convocação para a assembleia geral ordinária deve ocorrer no mínimo com 30 dias de 

antecedência, visto a complexidade dos temas tratados na assembleia, além da possibilidade 

de transmissão on-line da assembleia. 

No que tange à categoria “práticas do conselho de administração”, observa-se que 

as médias atingiram valores de 0,71 a 0,80. Ao se analisar a mediana geral, observa-se que 

pelo menos 50% das observações apresentaram pontuação superior a 0,80. Os elevados 

valores dessa categoria podem ser explicados pela adesão das organizações as recomendações 

do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015). Segundo o 

IBGC (2016), 85,2% dos conselheiros das empresas brasileiras exercem mandato de até dois 

anos. Além disso, 74,4% das empresas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão apresentam 

conselhos com número de membros entre cinco e onze (IBGC, 2016), o que demonstra o 

comprometimento das empresas com a boa governança corporativa. 

A categoria “composição do conselho de administração”, que engloba a presença 

de membros externos, membros independentes, membros minoritários, membros do sexo 

feminino, segregação entre o CEO e o chairman, e a suplência do conselho de administração, 

apresentou valores médios entre 0,47 e 0,59. Verificando-se a mediana geral, tem-se que pelo 

menos 50% das observações tiveram pontuação superior a 0,54. Esse valor pode ser explicado 

- conclusão - 
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pela crescente inclusão de membros de diferentes características, sendo sexo, experiência 

profissional e comportamento (IBGC, 2015). 

No que se refere à categoria “práticas da diretoria executiva”, a média mostrou 

valores entre 0,62 e 0,67, enquanto a mediana atingiu valores de 0,60 a 0,64. O mínimo variou 

de 0,00 a 0,40. Somente o ano de 2015 apresentou empresas com pontuação zero. O máximo 

oscilou entre 0,83 e 0,93. No geral, os dados apresentaram baixa variabilidade em torno da 

média. 

A categoria “fiscalização (conselho fiscal e comitê de auditoria)” mostrou valores 

de 0,35 a 0,41, enquanto a mediana atingiu pontuações entre 0,33 e 0,38. A mediana geral foi 

igual a 0,35, o que significa que 50% das observações do estudo apresentaram valores iguais 

ou inferiores a 0,35. O IBGC (2015) e o PREVI (2018) salientam a importância do conselho 

fiscal apontando que ele é o principal agente fiscalizador dos atos da administração. Enquanto 

o comitê de auditoria auxilia no controle sobre a qualidade do controle interno. No entanto, a 

baixa pontuação pode ser explicada pelo fato de que, segundo pesquisa realizada pelo IBGC 

(2016), aproximadamente 50% das empresas brasileiras listadas na B3 S.A. não apresentavam 

nenhum comitê de assessoramento em 2015. Além disso, das empresas que tinham comitê de 

assessoramento, somente 62,8% das empresas apresentavam comitê de auditoria. Assim, 

percebe-se a dificuldade das empresas brasileiras em avançar quanto a aplicação de boas 

práticas relacionadas à fiscalização. 

A Tabela 5 apresenta ainda a estatística descritiva da categoria “transparência”, 

estando ela relacionada ao disclosure de políticas, disclosure voluntário e à mediação e 

arbitragem. A pontuação média geral foi de 0,79 e a mediana 0,83. Esse resultado mostra que 

50% das empresas apresentaram uma pontuação de transparência superior a 0,83, o que 

representa um bom indicativo quanto à transparência de informações e documentos pela 

organização. Observa-se ainda a baixa variabilidade das observações em torno da média. 

No que tange ao Índice de Governança Corporativa (IGC), a média oscilou de 

0,56 a 0,65. A mediana geral apresentou valor de 0,63, o que significa que 50% das 

observações apresentaram um IGC superior a 0,63. Observa-se que o valor das médias e 

medianas, ao longo do tempo, apresentaram-se de forma crescente, o que induz na melhora da 

governança corporativa. O mínimo no período variou entre 0,42 e 0,48. O máximo atingiu 

valores entre 0,73 e 0,86. Quanto ao comportamento dos dados, se apresentaram homogêneos 

em torno da média. 
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A estrutura de propriedade foi analisada no estudo através da concentração de 

propriedade. Primeiramente, na Tabela 6 é apresentada a frequência das observações da 

pesquisa que apresentaram acionista majoritário. 

 

Tabela 6 – Frequência de observações anuais de empresas com presença de acionista 

majoritário 

Presença de Acionista Majoritário Observações Percentual 

Sem acionista majoritário 364 57,69 

Com acionista majoritário 267 42,31 

Total 631 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando as 631 observações da amostra, observa-se que 42,31% das 

observações tem acionista majoritário, ou seja, mais de 50% do capital votante está 

concentrado nas mãos de um único acionista. Verifica-se que 42 empresas tiveram acionistas 

majoritários pelo menos uma vez durante o período de 2010 a 2017. Tem-se observado que a 

proporção de empresas com acionista majoritário tem apresentado uma queda nos últimos 

anos (CRISÓSTOMO; BRANDÃO, 2016). 

A Tabela 7 apresenta a estatística descritiva da concentração acionária nas mãos 

do maior acionista, dos dois maiores acionistas até os cinco maiores acionistas. Além disso, é 

verificado o comportamento dos dados do Índice de concentração Herfindahl-Hirschman. 

 

Tabela 7 – Estatística descritiva relativa à concentração de propriedade 

Variável Ano N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

Maior acionista 

(CVOTO1) 

2010 38 0,47 0,51 0,27 0,58 0,05 1,00 

2011 59 0,41 0,39 0,26 0,63 0,00 1,00 

2012 68 0,40 0,36 0,24 0,62 0,05 1,00 

2013 75 0,40 0,38 0,24 0,60 0,07 1,00 

2014 79 0,41 0,41 0,24 0,58 0,03 1,00 

2015 79 0,41 0,37 0,24 0,58 0,05 1,00 

2016 79 0,42 0,43 0,24 0,58 0,05 1,00 

2017 78 0,41 0,37 0,24 0,59 0,05 1,00 

2018 76 0,40 0,37 0,24 0,61 0,05 1,00 

Total 631 0,41 0,39 0,24 0,59 0,00 1,00 

Dois maiores 

acionistas 

(VOTSOM2) 

2010 38 0,58 0,59 0,27 0,46 0,07 1,00 

2011 59 0,53 0,57 0,26 0,49 0,00 1,00 

2012 68 0,53 0,54 0,26 0,49 0,05 1,00 

2013 75 0,52 0,54 0,25 0,47 0,12 1,00 

2014 79 0,53 0,56 0,24 0,46 0,07 1,00 

2015 79 0,53 0,54 0,24 0,44 0,11 1,00 

2016 79 0,54 0,55 0,24 0,44 0,10 1,00 

2017 78 0,53 0,53 0,24 0,45 0,10 1,00 

2018 76 0,52 0,54 0,25 0,47 0,10 1,00 

Total 631 0,53 0,55 0,25 0,46 0,00 1,00 

- continua - 
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Tabela 7 – Estatística descritiva relativa à concentração de propriedade 

Variável Ano N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

Três maiores 

acionistas 

(VOTSOM3) 

2010 38 0,62 0,64 0,26 0,42 0,07 1,00 

2011 59 0,58 0,60 0,25 0,43 0,00 1,00 

2012 68 0,58 0,61 0,25 0,43 0,05 1,00 

2013 75 0,57 0,62 0,24 0,42 0,12 1,00 

2014 79 0,58 0,62 0,23 0,40 0,07 1,00 

2015 79 0,59 0,62 0,22 0,37 0,13 1,00 

2016 79 0,59 0,61 0,22 0,38 0,15 1,00 

2017 78 0,58 0,60 0,23 0,39 0,15 1,00 

2018 76 0,57 0,58 0,23 0,41 0,15 1,00 

Total 631 0,58 0,61 0,23 0,40 0,00 1,00 

Quatro maiores 

acionistas 

(VOTSOM4) 

2010 38 0,64 0,66 0,25 0,38 0,07 1,00 

2011 59 0,61 0,64 0,24 0,40 0,00 1,00 

2012 68 0,61 0,66 0,24 0,40 0,06 1,00 

2013 75 0,60 0,63 0,22 0,37 0,12 1,00 

2014 79 0,61 0,66 0,23 0,37 0,07 1,00 

2015 79 0,62 0,63 0,21 0,33 0,13 1,00 

2016 79 0,62 0,63 0,22 0,35 0,16 1,00 

2017 78 0,61 0,63 0,21 0,35 0,17 1,00 

2018 76 0,60 0,61 0,23 0,38 0,17 1,00 

Total 631 0,61 0,63 0,22 0,37 0,00 1,00 

Cinco maiores 

acionistas 

(VOTSOM5) 

2010 38 0,66 0,67 0,24 0,36 0,07 1,00 

2011 59 0,62 0,67 0,24 0,38 0,00 1,00 

2012 68 0,62 0,68 0,24 0,39 0,06 1,00 

2013 75 0,62 0,64 0,22 0,36 0,12 1,00 

2014 79 0,63 0,67 0,22 0,35 0,07 1,00 

2015 79 0,64 0,63 0,20 0,31 0,13 1,00 

2016 79 0,63 0,64 0,22 0,34 0,16 1,00 

2017 78 0,62 0,63 0,21 0,34 0,19 1,00 

2018 76 0,61 0,62 0,22 0,36 0,19 1,00 

Total 631 0,63 0,64 0,22 0,35 0,00 1,00 

Índice de 

concentração 

Herfindahl-

Hirschman 

(HHI5) 

2010 38 0,32 0,27 0,27 0,83 0,00 1,00 

2011 59 0,26 0,22 0,24 0,92 0,00 1,00 

2012 68 0,25 0,19 0,23 0,93 0,00 1,00 

2013 75 0,25 0,20 0,23 0,92 0,01 1,00 

2014 79 0,25 0,23 0,22 0,87 0,00 1,00 

2015 79 0,26 0,22 0,23 0,89 0,01 1,00 

2016 79 0,27 0,23 0,23 0,88 0,01 1,00 

2017 78 0,26 0,21 0,23 0,90 0,01 1,00 

2018 76 0,25 0,21 0,23 0,93 0,01 1,00 

Total 631 0,26 0,22 0,23 0,90 0,00 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que a média geral da concentração de propriedade nas “mãos” do 

maior acionista é inferior a 50%. Além disso, verifica-se que a mediana oscilou entre 36% e 

51%. A mediana geral foi de 39%, o que indica que pelo menos 50% da amostra apresentou 

uma concentração acionária nas mãos de mais de um acionista. Destaca-se que somente o ano 

de 2010, observando a mediana, teve uma amostra onde 50% das observações tinham um 

acionista majoritário. 

- conclusão - 
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Na Tabela 7, analisando as variáveis “dois maiores acionistas” até os “cinco 

maiores acionistas” e suas medianas, verifica-se que 53% das observações do estudo 

apresentaram a concentração acionária distribuída na mão do maior acionista ou dos dois 

maiores acionistas. O mínimo das categorias foi 0,00 e o máximo foi 1,00. Isso indica a 

presença de observações dispersas e altamente concentradas, respectivamente. 

Para maior robustez, utilizou-se a variável “índice de concentração de Herfindahl-

Hirschman”. O índice com valor próximo a zero (0%), indica um mercado mais diversificado, 

enquanto próximo a um (100%), indica uma concentração mais monopolizada. Frente aos 

resultados, verifica-se que os valores das médias oscilaram entre 25% e 32%, enquanto a 

mediana atingiu valores entre 21% e 27%. No geral, os dados apresentaram alta variabilidade 

em torno da média. 

4.1.3  Variáveis de controle 

Na Tabela 8 é apresentada a estatística descritiva das variáveis de controle do 

estudo: tamanho (TAM), endividamento (END), retorno sobre ativos (ROA) e Q de Tobin 

(TOBINSQ). Destaca-se que a variável Q de Tobin está relacionada a oportunidade de 

crescimento da empresa. 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva das variáveis controle 

Variável N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo 

Tamanho (TAM) 631 15,19 15,05 1,26 0,08 10,76 19,45 

Endividamento (END) 489 0,23 0,20 0,19 0,81 0,00 1,54 

Retorno sobre ativos (ROA) 631 0,08 0,08 0,20 2,50 -2,03 2,20 

Q de Tobin (TOBINSQ) 631 1,53 1,01 1,36 0,89 0,06 8,72 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A variável “tamanho” apresentou uma média de 15,19, enquanto a mediana foi 

15,05. Isso significa que 50% da amostra do estudo apresentou um tamanho superior a 15,05. 

Ressalta-se que o mínimo foi de 10,76 e o máximo 19,45. Os dados apresentaram-se 

homogêneos em torno da média, ou seja, com baixa variabilidade. 

No que tange à variável “retorno sobre ativos”, apresentou uma média e mediana 

de 0,08. No entanto, a mesma variou de -2,03 a 2,20. Além disso, a variável “retorno sobre 

ativos” mostrou uma elevada heterogeneidade dos dados, visto a dispersão dos mesmos em 

torno da média, o que é característico do mercado brasileiro. 
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A variável “Q de Tobin”, a qual caracteriza-se como um indicador de mercado, 

mostrou uma média 1,53, enquanto a mediana foi de 1,01. A mediana expôs que 50% das 

observações apresentaram Q de Tobin inferior a 1,01. No entanto, deve-se destacar que os 

valores da variável “Q de Tobin” oscilaram entre 0,06 e 8,72. No geral, os dados 

apresentaram-se com razoável dispersão em torno da média. 

No que se refere à variável “endividamento”, variável que é analisada sem a 

presença de empresas financeiras, verifica-se que a média foi de 0,23 e a mediana de 0,20. 

Observa-se que 50% das observações apresentaram um endividamento inferior a 0,20. No 

entanto, destaca-se que há observação com endividamento de 1,54. O coeficiente de variação 

mostrou, também, uma razoável dispersão dos dados em torno da média. 

4.2  Estatística inferencial 

A B3 (2020) criou os segmentos de listagem a partir do momento em que 

verificou a necessidade em desenvolver o mercado brasileiro. Assim, as empresas brasileiras 

listadas na bolsa de valores passaram a ser classificadas em segmentos de listagem específicos 

(Novo Mercado, Nível 2, Nível 1 e Tradicional), adequados as organizações. Tem-se que 

organizações que seguem as regras mais rígidas de governança corporativa estabelecidas pela 

B3 são classificadas em segmentos com elevados padrões de governança corporativa. Dessa 

forma, foi realizada a Análise de Variância (ANOVA) a fim de se verificar se o índice de 

governança corporativa (IGC) é diferente nos diversificados segmentos de listagem. Ao se 

analisar o resultado, com o F-test = 106,9 e o p-value < 0,01, observou-se que pelo menos 

uma das médias do IGC de um grupo é significativamente diferente de outro. 

Posteriormente, fez-se o Teste Post-Hoc de Tukey-Kramer para se realizar uma 

comparação de médias entre os segmentos de listagem da B3 S.A. e a variável índice de 

governança corporativa (IGC). Conforme Tabela 9, os resultados mostraram que as 

observações classificadas no segmento de listagem Novo Mercado apresentaram um nível 

mais elevado do índice de governança corporativa. 

 

Tabela 9 – Teste Post-Hoc de Tukey-Kramer entre o segmento de listagem e o IGC 
Comparação de grupos do segmento de listagem da B3 S.A. IGC 

Nível 1 – Tradicional -0,0104  

Nível 2 – Tradicional 0,0698 *** 

Novo Mercado – Tradicional 0,1088 *** 

Nível 2 - Nível 1 0,0801 *** 

Novo Mercado - Nível 1 0,1193 *** 

Novo Mercado - Nível 2 0,0391 *** 
Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Empresas classificadas no Novo Mercado apresentaram uma melhor média do 

índice de governança corporativa se comparadas com as empresas dos segmentos de listagem 

Nível 1, Nível 2 e Tradicional (Tabela 9). Esse resultado confirma o que é estabelecido pela 

B3 S.A., em que empresas listadas em segmentos com regras mais firmes relacionadas à 

estrutura de governança e direito dos acionistas realmente apresentam um padrão de 

transparência e governança mais elevado. 

Conforme argumentado no estudo, a maior concentração acionária pode incentivar 

no estabelecimento de políticas de Responsabilidade Social Corporativa, visto a capacidade 

de um monitoramento mais efetivo sobre as decisões da gestão (GARAS; ELMASSAH, 

2018). Investidores com elevado nível de propriedade podem ter uma perspectiva de mais 

longo prazo, o que pode favorecer o estabelecimento de ações que favoreçam a imagem da 

empresa. Neste contexto, ações de RSC dirigidas à sociedade em geral, que podem ser 

consubstanciadas em ações filantrópicas com muita visibilidade, por exemplo, podem ser 

priorizadas pela empresa. Assim, a fim de se comparar as médias de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) a partir de duas amostras aleatórias independentes, sendo elas a presença 

de acionista majoritário e a não presença de acionista majoritário, aplicou-se o Teste t (Tabela 

10): 

 

Tabela 10 – Teste t entre a RSC e a presença de acionista majoritário 

Variável Presença de acionista majoritário Sem acionista majoritário 
Estatística 

de teste 

RSC 57,5736 55,8394 -3.1173*** 

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir da Tabela 10, pode-se verificar que a presença de acionista majoritário 

apresentou uma média de responsabilidade social corporativa superior ao grupo sem acionista 

majoritário. Observa-se que a diferença de médias entre os dois grupos foi significante 

estatisticamente a 1%. Este resultado é um indício de que, de fato, a concentração de 

propriedade parece favorecer a RSC. 

Com vistas a verificar a existência de relação entre as variáveis do estudo, foram 

realizadas correlações de Pearson (ρ) entre as variáveis: responsabilidade social corporativa 

(RSC), índice de governança corporativa (IGC), maior acionista (CVOTO1), dois maiores 

acionistas (VOTSOM2), três maiores acionistas (VOTSOM3), quatro maiores acionistas 

(VOTSOM4), cinco maiores acionistas (VOTSOM5), índice de concentração Herfindahl-
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Hirschman (HHI5), tamanho (TAM), endividamento (END), retorno sobre ativos (ROA) e Q 

de Tobin (TOBINSQ) (Tabela 11). 

Ao se observar o resultado das correlações, percebe-se a existência de uma relação 

diretamente proporcional entre a variável dependente do estudo, a RSC, e as variáveis 

independentes, IGC, CVOTO1, VOTSOM2, VOTSOM3, VOTSOM4, VOTSOM5 e HHI5. 

Esse resultado indica que há relação linear entre as variáveis, ou seja, conforme uma variável 

aumenta, a outra variável também aumenta. 

Por outro lado, ao se analisar a relação entre o IGC e as variáveis CVOTO1, 

VOTSOM2, VOTSOM3, VOTSOM4, VOTSOM5 e HHI5, verifica-se a existência de uma 

relação inversamente proporcional entre as variáveis e significante. Dessa forma, conclui-se 

que à medida que a variável IGC aumenta, por exemplo, as variáveis de concentração de 

propriedade e o HHI5 diminuem. Conforme o índice de governança corporativa aumenta, a 

concentração de propriedade diminui. 

No que tange às variáveis de controle, somente a variável ROA mostrou um 

relacionamento positivo com a variável RSC e significante. No entanto, as variáveis 

independentes, todas se apresentaram correlacionadas com a variável TAM, sendo 

inversamente proporcional a relação com a variável de governança corporativa e diretamente 

proporcional com as variáveis de concentração de propriedade. 

 



71 

 

Tabela 11 – Correlação entre as variáveis do estudo  - continua - 
  RSC  IGC  CVOTO1  VOTSOM2  VOTSOM3  VOTSOM4  VOTSOM5  

RSC 1,0000              

IGC 0,1092 *** 1,0000            

CVOTO1 0,0772 * -0,3521 *** 1,0000          

VOTSOM2 0,1117 *** -0,4229 *** 0,9229 *** 1,0000        

VOTSOM3 0,0985 ** -0,4495 *** 0,8736 *** 0,9839 *** 1,0000      

VOTSOM4 0,0987 ** -0,4608 *** 0,8374 *** 0,9596 *** 0,9910 *** 1,0000    

VOTSOM5 0,0989  ** -0,4703 *** 0,8119 *** 0,9378 *** 0,9765 *** 0,9953 *** 1,0000  

HHI5 0,1030 *** -0,3149 *** 0,9632 *** 0,9035 *** 0,8584 *** 0,8261 *** 0,8044 *** 

TOBINSQ -0,0067  0,0790 ** -0,0681 * -0,1277 *** -0,1407 *** -0,1537 *** -0,1650 *** 

ROA 0,0697 * -0,0868 ** 0,0088  0,0093  -0,0034  -0,0079  -0,0098  

END -0,0195  0,0476  0,0695  0,0199  0,0101  0,0126  0,0202  

TAM 0,0295  -0,3109 *** 0,1571 *** 0,2037 *** 0,2004 *** 0,1973 *** 0,2021 *** 

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 11 – Correlação entre as variáveis do estudo - conclusão - 
  HHI5  TOBINSQ  ROA  END  TAM      

HHI5 1,0000              

TOBINSQ -0,0814 ** 1,0000             

ROA -0,0204  -0,3855 *** 1,0000          

END 0,0692  -0,0777 * -0,1970 *** 1,0000        

TAM 0,1338 *** -0,3069 *** -0,0204  -0,1136 ** 1,0000      

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.3  Análise multivariada 

4.3.1  Modelos estimados para empresas financeiras e não financeiras 

Para se investigar a relação da Governança Corporativa e da Estrutura de 

Propriedade sobre o nível da Responsabilidade Social Corporativa das empresas brasileiras, 

foram realizadas estimações de modelos econométricos através dos Mínimos Quadrados 

Generalizados para dados em painel (GLS) e Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). As 

Tabelas 12 e 13 apresentam os resultados obtidos. 

Observa-se a presença da variável de governança corporativa em todas as 

estimações projetadas. No Modelo 1, verifica-se que a variável índice de governança 

corporativa (IGC) influencia positivamente, a 1% de significância, a variável responsabilidade 

social corporativa (RSC). A mesma variável manteve sua influência positiva nos outros 

modelos econométricos elaborados (Modelo 2 ao 7). Destaca-se que essas evidências valem 

tanto para os modelos estimados através do GLS para dados em painel, quanto para os 

estimados por meio do OLS. Assim, os resultados corroboram com a Hipótese 1, que sugere a 

relação positiva entre o sistema de governança corporativa e a responsabilidade social 

corporativa das empresas brasileiras. 

Além da análise geral do sistema de governança corporativa pelo índice de 

governança corporativa, foram realizadas avaliações adicionais com estimações que 

procuravam verificar a influência das categorias do IGC e de práticas específicas de 

governança corporativa sobre a responsabilidade social corporativa. As práticas de 

governança corporativa analisadas são algumas das que compõem o índice de governança 

corporativa do estudo e que são, com maior frequência, estudadas pela literatura, sendo elas: 

comitês de assessoramento do conselho de administração, independência do conselho de 

administração, dualidade do CEO e membros independentes presentes no comitê de auditoria. 

Ao se analisar os resultados, observa-se que todas as práticas de governança corporativa 

analisadas apresentaram significância estatística. Assim, os resultados dessas estimações 

ratificaram a influência da governança corporativa sobre a RSC. Esses achados são reportados 

de forma adicional nos Apêndices. 

No que tange às variáveis de concentração de propriedade, tem-se, primeiramente, 

no Modelo 1 a variável dummy relativa à presença de acionista majoritário (MAJOR). 

Evidencia-se, nesse modelo, uma relação positiva entre a presença de acionista majoritário e a 
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responsabilidade social corporativa. O coeficiente para a variável MAJOR foi significante a 

5%. 

A partir do segundo modelo, verifica-se a presença de variáveis relacionadas às 

concentrações acionárias em poder dos maiores acionistas (Modelo 2 ao 6). O Modelo 2 

evidencia a influência positiva da concentração proprietária do maior acionista (CVOTO1) na 

RSC, sendo significante a 10%. O Modelo 3 mostra o efeito positivo da concentração 

propriedade dos dois (2) maiores acionistas (VOTSOM2) na RSC, significante a 1%. No 

Modelo 4, que contempla a concentração proprietária dos três (3) maiores acionistas 

(VOTSOM3), observa-se que a VOTSOM3 se mostrou significante a 5% e positivo. De 

forma semelhante ao Modelo 4, a variável concentração proprietária dos quatro (4) maiores 

acionistas (VOTSOM4), presente no Modelo 5, apresenta-se significante a 5% e 

positivamente. Por fim, o Modelo 6 mostra a variável concentração proprietária dos cinco (5) 

maiores acionistas (VOTSOM5) influenciando positivamente a RSC a um nível de 5% 

significância. 

No modelo 7, para uma maior robustez da análise relativa à concentração de 

propriedade, estimou-se um modelo com a presença do índice de concentração Herfindahl-

Hirschman (HHI5). Ao se observar os resultados, percebe-se que a variável influencia 

positivamente a RSC ao nível de 1% de significância. Dessa forma, com todas as evidências 

obtidas através da análise dos modelos com as variáveis de concentração de propriedade, 

tanto das estimações em GLS, quanto das estimações em OLS, verifica-se que o estudo não 

rejeita a Hipótese 2, em que se prevê a influência positiva da concentração de propriedade na 

responsabilidade social corporativa das empresas brasileiras. 

Deve-se, ainda, se refletir os resultados encontrados nas estimações no que tange 

às variáveis de controle do estudo. Primeiramente, verifica-se que a variável Q de Tobin, a 

qual é um indicador de mercado, não apresentou significância estatística em nenhum dos 

modelos estimados (Modelo 1 ao 7). Posteriormente, observa-se que tanto a variável retorno 

sobre ativos (ROA), quanto a variável tamanho (TAM) apresentaram significância estatística 

em todos os modelos estabelecidos (Modelo 1 ao 7). Com os resultados obtidos, pode-se 

inferir que o ROA das empresas brasileiras e o TAM influenciam positivamente a 

responsabilidade social corporativa. 

Por fim, deve-se destacar que os modelos econométricos estimados por meio dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), apresentaram R² superiores a 25% (Modelo 1 ao 7). 

Esses resultados mostram que as capacidades explicativas das variáveis dos modelos são 

superiores a 25% (Tabela 13). 



74 

 

Tabela 12 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por Mínimos Quadrados Generalizados para Painel (GLS) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

IGC 13,9875 *** 13,0713 *** 14,7823 *** 14,7957 *** 14,8424 *** 14,9590 *** 13,5295 *** 
 (3,1930)  (3,2212)  (3,3028)  (3,3705)  (3,4026)  (3,4285)  (3,1842)  

MAJOR 1,6595 ***             

 (0,5565)              

CVOTO1   2,0724 *           

   (1,1104)            

VOTSOM2     3,3787 ***         

     (1,1904)          

VOTSOM3       3,2245 **       

       (1,2797)        

VOTSOM4         3,2833 **     

         (1,3534)      

VOTSOM5           3,3600 **   

           (1,3945)    

HHI5             3,0287 *** 
             (1,1567)  

TOBINSQ 0,1269  0,1565  0,2060  0,2068  0,2122  0,2171  0,1856  

 (0,2203)  (0,2216)  (0,2219)  (0,2227)  (0,2233)  (0,2236)  (0,2216)  

ROA 2,7203 ** 2,7573 ** 2,6761 * 2,7318 ** 2,7399 ** 2,7326 ** 2,8125 ** 
 (1,3758)  (1,3816)  (1,3770)  (1,3786)  (1,3790)  (1,3792)  (1,3781)  

TAM 0,6512 *** 0,7938 *** 0,7936 *** 0,8066 *** 0,8127 *** 0,8093 *** 0,7940 *** 
 (0,2416)  (0,2368)  (0,2359)  (0,2361)  (0,2362)  (0,2362)  (0,2361)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 28,6771 *** 26,6649 *** 24,5775 *** 24,2473 *** 24,0258 *** 23,9266 *** 26,4090 *** 
 (4,9598)  (5,0676)  (5,1431)  (5,2369)  (5,2897)  (5,3085)  (5,0256)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

Wald (χ²) 221,03  213,82  219,91  217,64  217,02  216,91  218,31  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 13 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

IGC 13,9875 *** 13,0713 *** 14,7823 *** 14,7957 *** 14,8424 *** 14,9590 *** 13,5295 *** 
 (3,2609)  (3,2897)  (3,3730)  (3,4422)  (3,4750)  (3,5014)  (3,2519)  

MAJOR 1,6595 ***        
 

 
 

 
 

 (0,5683)         
 

 
 

 
 

CVOTO1   2,0724 *     
      

   (1,1340)      
      

VOTSOM2     3,3787 ***   
      

     (1,2157)    
      

VOTSOM3       3,2245 **       
       (1,3069)        
VOTSOM4         3,2833 **     

         (1,3822)      

VOTSOM5           3,3600 **   

           (1,4242)    

HHI5             3,0287 ** 
             (1,1813)  

TOBINSQ 0,1269  0,1565  0,2060  0,2068  0,2122  0,2171  0,1856  

 (0,2249)  (0,2263)  (0,2267)  (0,2274)  (0,2280)  (0,2284)  (0,2263)  

ROA 2,7203 * 2,7573 * 2,6761 * 2,7318 * 2,7399 * 2,7326 * 2,8125 ** 
 (1,4051)  (1,4110)  (1,4063)  (1,4079)  (1,4084)  (1,4085)  (1,4074)  

TAM 0,6512 *** 0,7938 *** 0,7936 *** 0,8066 *** 0,8127 *** 0,8093 *** 0,7940 *** 
 (0,2467)  (0,2419)  (0,2409)  (0,2412)  (0,2412)  (0,2413)  (0,2411)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 28,6771 *** 26,6649 *** 24,5775 *** 24,2473 *** 24,0258 *** 23,9266 *** 26,4090 *** 
 (5,0653)  (5,1753)  (5,2524)  (5,3482)  (5,4021)  (5,4214)  (5,1325)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

F 8,48  8,2  8,43  8,35  8,32  8,32  8,37  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2594   0,2531   0,2584   0,2565   0,2559   0,2558   0,2570   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.3.2 Modelos estimados para empresas não financeiras 

Para análises mais robustas quanto à relação da Governança Corporativa e da 

Estrutura de Propriedade com o nível da Responsabilidade Social Corporativa das empresas 

brasileiras, foram estimados modelos econométricos específicos para empresas não 

financeiras. Nestes modelos insere-se a variável endividamento (END) (Modelo 1 ao 7). 

Destaca-se que os modelos econométricos foram estimados através de distintas técnicas, 

sendo elas GLS e OLS. As Tabelas 14 e 15 são mostram os resultados. 

Primeiramente, observa-se que a variável índice de governança corporativa (IGC), 

presente em todos os modelos estimados (Modelo 1 ao 7), apresenta influência positiva sobre 

a responsabilidade social corporativa (RSC) a 1% de significância. Verifica-se que essa 

significância é constante em todos os modelos econométricos, tanto na técnica GLS, quanto 

na OLS. Esses resultados podem ser um indicativo de que um sistema de governança 

corporativa, em que predominam boas práticas de governança corporativa, podem reforçar e 

auxiliar as organizações no melhor estabelecimento de estratégias de RSC, de acordo com o 

proposto na Hipótese 1. 

Visando reforçar os resultados obtidos quanto à influência do IGC sobre a RSC, 

foram estimados, novamente, modelos adicionais com o objetivo de investigar a influência de 

cada dimensão do índice de governança corporativa e de determinadas práticas de governança 

corporativa sobre o nível de RSC. De maneira semelhante aos achados das estimações para 

empresas financeiras e não financeiras, verificou-se a influência positiva das práticas 

específicas de governança corporativa sobre a RSC. Dessa forma, esses resultados fortalecem 

a importância da governança corporativa sobre a RSC das empresas brasileiras. Os achados 

podem ser melhor visualizados nos Apêndices. 

No que se refere as variáveis de concentração de propriedade, inicialmente pela 

variável dummy presença de acionista majoritário (MAJOR), que se encontra no Modelo 1, 

verifica-se uma influência positiva da variável sobre a RSC, a um nível de significância de 

1%. Essa evidência é observada tanto na técnica GLS, quanto na OLS. 

Ainda relacionado às variáveis de concentração de propriedade, têm-se as 

variáveis relacionadas à concentração proprietária nas “mãos” dos principais acionistas, as 

quais são: concentração proprietária do maior acionista (CVOTO1) (Modelo 2), concentração 

proprietária dos dois maiores acionistas (VOTSOM2) (Modelo 3), concentração proprietária 

dos três maiores acionistas (VOTSOM3) (Modelo 4), concentração proprietária dos quatro 

maiores acionistas (VOTSOM4) (Modelo 5) e concentração proprietária dos cinco maiores 
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acionistas (VOTSOM5) (Modelo 6). Os resultados indicam que a concentração acionária do 

principal acionista, dos dois principais, dos três principais, dos quatro principais e dos cinco 

principais está positivamente relacionada à extensão da RSC das empresas brasileiras. Os 

resultados mostraram-se significantes a 5% para as variáveis CVOTO1, VOTSOM3, 

VOTSOM4 e VOTSOM5 e significante a 1% para a variável VOTSOM2. 

Por fim, quanto ao indicador de concentração Herfindahl-Hirschman, variável 

presente no Modelo 7, o mesmo mostrou afetar positivamente a responsabilidade social 

corporativa (RSC) das empresas brasileiras a um nível de significância de 1%. Dessa forma, 

após análises dos resultados e verificando que eles são consistentes com os obtidos nos 

modelos estimados para empresas financeiras e não financeiras, pode-se sugerir que as 

questões relativas às estratégias de RSC ganhem espaço e maior efetividade quando a 

propriedade está concentrada nas mãos de poucos acionistas, conforme proposto na Hipótese 

2. 

No que tange às variáveis de controle, observa-se que a variável Q de Tobin 

(TOBINSQ) mostrou afetar a variável responsabilidade social corporativa (RSC) em todos os 

modelos estimados (Modelo 1 ao 7) a 5% de significância. Deve-se salientar que esse 

resultado diverge com os achados dos modelos estimados para empresas financeiras e não 

financeiras, os quais não apresentaram significância estatística. Além da variável TOBINSQ, 

a variável tamanho (TAM), apresentou significância estatística em todos os modelos 

estimados. No Modelo 1, a variável TAM mostrou relação positiva a 10% de significância e 

nos demais modelos (Modelo 2 ao 7), apresentou relação positiva a 1% de significância tanto 

no método GLS, quanto no OLS. 

Pode-se extrair ainda, das variáveis de controle, a não significância da variável 

retorno sobre ativos (ROA). Esse resultado mostra-se diferente dos achados encontrados nos 

modelos estimados para empresas financeiras e não financeiras, em que o ROA apresentou 

relação positiva com a RSC em todos os modelos. E, por fim, tem-se a variável de controle 

endividamento (END). A variável END mostrou afetar negativamente a responsabilidade 

social corporativa (RSC) a 10% de significância apenas no Modelo 1. Nos demais modelos 

(Modelo 2 ao 7), a variável END não apresentou significância estatística. 

Deve-se destacar que os modelos econométricos estimados para empresas não 

financeiras, através do método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), apresentaram R² 

superiores a 26% (Modelo 1 ao 7). Destaca-se que o Modelo 1 apresentou a maior capacidade 

explicativa, sendo de 28,06% (Tabela 15). 
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Tabela 14 – Resultados das estimações de modelos por Mínimos Quadrados Generalizados para Painel (GLS) para empresas não financeiras 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

IGC 17,9874 *** 16,3094 *** 18,3524 *** 17,7078 *** 17,1906 *** 17,2354 *** 16,8361 *** 
 (3,6039)  (3,6460)  (3,7664)  (3,8357)  (3,8520)  (3,8675)  (3,5809)  

MAJOR 2,5374 ***       
      

 (0,6749)        
      

CVOTO1  
 3,0029 **     

      
   (1,3181)      

      
VOTSOM2  

 
 
 4,3702 ***   

      
   

 
 (1,4274)    

      
VOTSOM3       3,7038 **       
       (1,5142)        
VOTSOM4  

       3,3684 **     

 
 
       (1,5935)      

VOTSOM5  
         3,4465 **   

 
 
         (1,6419)    

HHI5  
           4,0476 *** 

             (1,3037)  

TOBINSQ 0,5567 ** 0,5895 ** 0,6604 ** 0,6271 ** 0,6114 ** 0,6140 ** 0,6279 ** 
 (0,2678)  (0,2720)  (0,2731)  (0,2737)  (0,2741)  (0,2744)  (0,2713)  

ROA 1,2972  1,3003  1,2689  1,3529  1,3601  1,3547  1,4166  

 (1,4892)  (1,5027)  (1,4963)  (1,5019)  (1,5045)  (1,5045)  (1,4968)  

END -2,7328 * -2,5765  -2,5699  -2,4028  -2,3598  -2,3636  -2,5812  
 (1,5941)  (1,6118)  (1,6000)  (1,6029)  (1,6051)  (1,6054)  (1,5997)  
TAM 0,5167 * 0,7950 *** 0,8166 *** 0,8436 *** 0,8542 *** 0,8544 *** 0,8176 *** 
 (0,2705)  (0,2589)  (0,2568)  (0,2574)  (0,2578)  (0,2578)  (0,2567)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 28,2576 *** 24,4553 *** 21,6065 *** 21,7523 *** 22,0714 *** 21,9611 *** 23,8995 *** 
 (5,4559)  (5,5705)  (5,7061)  (5,8354)  (5,9009)  (5,9263)  (5,5338)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 190,69  178,61  184,26  179,68  177,63  177,55  184,62  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 15 – Resultados das estimações de modelos por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) para empresas não financeiras 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

IGC 17,9874 *** 16,3094 *** 18,3524 *** 17,7078 *** 17,1906 *** 17,2354 *** 16,8361 *** 
 (3,7037)  (3,7470)  (3,8707)  (3,9419)  (3,9587)  (3,9746)  (3,6800)  
MAJOR 2,5374 ***       

      
 (0,6936)        

      
CVOTO1   3,0029 **     

      
   (1,3546)      

      
VOTSOM2     4,3702 ***   

      
     (1,4669)    

      
VOTSOM3       3,7038 **       
       (1,5561)        
VOTSOM4         3,3684 **     

         (1,6377)      

VOTSOM5           3,4465 **   

           (1,6874)    

HHI5             4,0476 *** 
             (1,3398)  

TOBINSQ 0,5567 ** 0,5895 ** 0,6604 ** 0,6271 ** 0,6114 ** 0,6140 ** 0,6279 ** 
 (0,2752)  (0,2795)  (0,2806)  (0,2813)  (0,2817)  (0,2820)  (0,2788)  

ROA 1,2972  1,3003  1,2689  1,3529  1,3601  1,3547  1,4166  

 (1,5304)  (1,5443)  (1,5377)  (1,5435)  (1,5462)  (1,5462)  (1,5382)  

END -2,7328 * -2,5765  -2,5699  -2,4028  -2,3598  -2,3636  -2,5812  

 (1,6383)  (1,6565)  (1,6443)  (1,6473)  (1,6496)  (1,6498)  (1,6441)  

TAM 0,5167 * 0,7950 *** 0,8166 *** 0,8436 *** 0,8542 *** 0,8544 *** 0,8176 *** 
 (0,2780)  (0,2660)  (0,2639)  (0,2646)  (0,2650)  (0,2650)  (0,2638)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 28,2576 *** 24,4553 *** 21,6065 *** 21,7523 *** 22,0714 *** 21,9611 *** 23,8995 *** 
 (5,6070)  (5,7248)  (5,8642)  (5,9970)  (6,0643)  (6,0904)  (5,6871)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 7,22  6,76  6,98  6,81  6,73  6,72  6,99  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2806   0,2675   0,2737   0,2687   0,2665   0,2664   0,2741   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com base nos modelos estimados através de distintas técnicas, sendo Mínimos 

Quadrados Generalizados para dados em painel (GLS) e Mínimos Quadrados Ordinários 

(OLS), tanto para empresas financeiras e não financeiras, quanto somente para empresas não 

financeiras (Tabela 12, 13, 14 e 15), foi elaborado o Quadro 5. O Quadro 5 apresenta uma 

síntese dos achados da pesquisa relacionados com suas respectivas hipóteses: 

 

Quadro 5 – Síntese dos resultados obtidos. 
Relacionamento Hipótese - Descrição Resultado 

IGC → RSC 

Hipótese 1: A adoção de boas práticas de 

Governança Corporativa influencia 

positivamente a Responsabilidade Social 

Corporativa da empresa brasileira. 

Confirmada 

 

CONC_PROP → RSC 

 

Hipótese 2: A concentração de 

propriedade influencia positivamente a 

Responsabilidade Social Corporativa da 

empresa brasileira. 

Confirmada 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

De modo geral, os achados indicam fortemente a relação positiva da governança 

corporativa (IGC) sobre o nível de responsabilidade social corporativa. Assim, os resultados 

corroboram com a Hipótese 1 do estudo, em que a adoção de boas práticas de governança 

corporativa influencia positivamente a Responsabilidade Social Corporativa da empresa 

brasileira. Ressalta-se que além dos modelos estimados para o IGC, estimaram-se modelos 

considerando-se as dimensões da GC (Tabela 16 a 43 – Apêndices A e B) e também práticas 

específicas de GC (Tabela 44 a 59 – Apêndices C e D). Os resultados indicaram que, de fato, 

há dimensões com um maior potencial para interferir positivamente nas políticas de RSC, 

sendo: Assembleia Geral Ordinária (Tabelas 18, 19, 32 e 33), Práticas do Conselho de 

Administração (Tabelas 20, 21, 34 e 35), Fiscalização (Tabela 26, 27, 40 e 41) e 

Transparência (Tabela 28, 29, 42 e 43). Quanto às práticas específicas, merece menção as que 

são capazes de influenciar na RSC: Comitês de assessoramento do conselho de administração 

(Tabelas 44, 45, 52 e 53), Membros independentes do conselho de administração (Tabelas 46, 

47, 54 e 55), Segregação entre CEO e Chairman (Tabelas 48, 49, 56 e 57) e Membros 

independentes do conselho de administração no Comitê de auditoria (50, 51, 58 e 59). 

No que tange à concentração de propriedade (CONC_PROP), os achados 

corroboram com a Hipótese 2 que argumenta a relação positiva entre a concentração de 

propriedade e a responsabilidade social corporativa da empresa brasileira. Esses resultados 

coincidem com o estudo de Crisóstomo e Freire (2015), que encontraram uma relação positiva 

entre a concentração acionária e política de RSC na empresa brasileira. 
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5  DISCUSSÃO 

O trabalho confirma a influência da adoção de boas práticas de governança 

corporativa sobre a responsabilidade social corporativa da empresa brasileira. Os achados 

sugerem que organizações com melhor padrão de governança corporativa apresentam um 

maior engajamento na extensão da responsabilidade social corporativa. Conforme a pesquisa, 

o período de 2010 a 2018 apresentou uma crescente quanto ao índice de governança 

corporativa. 

A relação entre a governança corporativa e a responsabilidade social corporativa 

torna-se mais evidente quando a governança é explorada em um contexto mais amplo, indo 

além da transparência e prestação de contas aos acionistas, sendo responsável com as diversas 

partes interessadas (JAMALI; SAFIEDDINE; RABBATH, 2008; NTIM; SOOBAROYEN, 

2013). Os mecanismos de governança auxiliam no melhor envolvimento da corporação com 

as práticas de RSC, que, consequentemente, tendem a reduzir os conflitos de interesse entre a 

gestão e os stakeholders. A boa governança corporativa estimula o maior envolvimento da 

empresa com os diversos stakeholders, estabelecendo, assim, uma maior responsabilidade da 

organização sobre as partes interessadas (JAMALI; SAFIEDDINE; RABBATH, 2008).  

Empresas que promovem o estabelecimento de práticas de governança corporativa 

apresentam uma responsabilidade socioambiental mais elevada (CHAN; WATSON; 

WOODLIFF, 2014). As práticas de governança corporativa visam proteger os interesses das 

partes interessadas, visto que elas são essenciais para a sobrevivência da empresa. A 

governança corporativa de uma empresa mostra-se eficaz ao estabelecer atividades 

sincronizadas com a ética, justiça e sociedade, visto a crescente busca em atender as 

necessidades dos diversos stakeholders para continuar sendo lucrativa e criando valor aos 

acionistas (JAMALI; SAFIEDDINE; RABBATH, 2008). 

O estabelecimento de boas práticas de governança corporativa aprimora o 

monitoramento das corporações sobre o desempenho operacional, além de ampliar o foco para 

as demais partes interessadas. Este aprimoramento parece ser capaz de levar a empresa a dar 

uma maior atenção à RSC em seu processo estratégico, e assim, atingindo-se um estado de 

mais respeito ao interesse legítimo do conjunto de stakeholders (IBGC, 2015; SÁNCHEZ; 

SOTORRÍO; DÍEZ, 2011). Assim, as melhores práticas de governança parecem ser capazes 

de ampliar a visão estratégica das organizações, podendo ter reflexo no estabelecimento de 

estratégias voltadas às políticas de responsabilidade social corporativa. 
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A boa governança corporativa, atingida através da pluralidade/diversidade da alta 

administração, pode ser capaz de aumentar a sensibilidade a políticas ou práticas sociais 

específicas, e melhorar, consequentemente, a responsabilidade social da corporação, visto a 

necessidade de responder aos interesses dos diversos stakeholders (SÁNCHEZ; SOTORRÍO; 

DÍEZ, 2011). De acordo com Stuebs e Sun (2015), a boa governança corporativa estabelece 

um melhor e maior monitoramento sobre as ações gerenciais, reduzindo os problemas de 

agência e, consequentemente, aumentando a atenção da empresa sobre as dimensões do 

desempenho social corporativo.  

Os resultados da pesquisa estão alinhados aos achados de Ntim e Soobaroyen 

(2013) na medida em que mostra que empresas com governança corporativa melhor 

estruturada são mais propensas a seguir uma agenda socialmente responsável. Os autores 

detectam resultados que indicam que certas características do conselho, como o tamanho, a 

independência e a diversidade, impulsionam o maior monitoramento gerencial, a melhora da 

legitimidade das decisões administrativas e a maior diversidade de opiniões e ideias na 

discussão do conselho, respectivamente. Tais fatores podem aumentar o engajamento da 

corporação em práticas de responsabilidade social corporativa. 

Em suma, os resultados do estudo sugerem que a governança corporativa e a 

responsabilidade social corporativa são elementos corporativos que não devem ser analisados 

de maneira independente. As boas práticas de governança corporativa impulsionam a melhor 

comunicação da organização com as partes interessadas, por exemplo, sociedade, funcionários 

e clientes, o que faz com que as necessidades dos diversos stakeholders sejam atendidas. 

Além disso, a melhor governança corporativa estabelece um monitoramento mais efetivo das 

atividades corporativas. Essas situações contribuem para que a empresa eleve a extensão do 

seu engajamento em práticas de responsabilidade social corporativa. 

A pesquisa confirma, também, a hipótese de que a concentração de propriedade 

influencia positivamente o nível de responsabilidade social corporativa da empresa brasileira. 

Os achados indicam que corporações com mais elevada concentração de propriedade 

apresentam um maior engajamento em questões relativas à responsabilidade social 

corporativa. Conforme a pesquisa, durante o período de 2010 a 2018, pode-se verificar que, 

em média, 63% da propriedade da empresa brasileira está em poder de até cinco maiores 

acionistas. Assim, espera-se que a corporação, com a propriedade concentrada nas mãos de 

poucos acionistas, esteja mais propensa a estabelecer estratégias que estejam voltadas às ações 

sustentáveis de RSC. Por outro lado, inferior concentração acionária pode ocasionar uma 
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maior pressão por ganhos de curto prazo, normalmente mais associados a interesse de 

acionistas minoritários (CALZA; PROFUMO; TUTORE, 2014). 

Empresas com propriedade dispersa, acionistas sem percentual acionário 

relevante, têm menos incentivos para arcar com custos de monitoramento das atitudes dos 

gerentes (OH; CHANG; MARTYNOV, 2011). Essa situação pode limitar as possibilidades 

das corporações em investir em atividades socioambientais. Por outro lado, acionistas 

controladores com alta concentração acionária têm incentivos e recursos que favorecem o 

monitoramento mais efetivo sobre as práticas dos agentes quanto as decisões de 

gerenciamento, incluindo decisões relacionadas às questões de RSC (GARAS; ELMASSAH, 

2018). Estes grandes acionistas podem influenciar, eventualmente, a gestão da empresa para 

impulsar o empreendimento de ações de RSC que lhes proporcione visibilidade positiva 

(CALZA; PROFUMO; TUTORE, 2014). 

A propriedade concentrada está, usualmente, associada à presença de acionistas 

majoritários que tendem a ter uma perspectiva de longo prazo na propriedade da empresa. 

Nestes casos, o acionista com elevada concentração acionária tem sua imagem voltada à da 

empresa. Dessa forma, grandes acionistas controladores podem favorecer ações de RSC que 

propiciem ganho na construção de reputação, como pode ser o caso de ações que geram 

visibilidade junto à sociedade, como as atividades de filantropia. Os resultados deste estudo 

vão na direção deste favorecimento de grandes acionistas à RSC que está alinhada ao 

resultado anterior também no Brasil (CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015). 

Os resultados das Tabelas 12, 13 14 e 15 também apresentam resultados que 

indicam a influência positiva do tamanho da empresa sobre a extensão da responsabilidade 

social corporativa no Brasil. Empresas maiores tendem a ter condições para arcar com custos 

extras associados ao engajamento em práticas de responsabilidade social corporativa como 

também de infraestrutura de suporte (GIANNARAKIS, 2014a, 2014b). 
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6  CONCLUSÃO 

O trabalho investigou como a Governança Corporativa e a Estrutura de 

Propriedade influenciam o nível de Responsabilidade Social Corporativa das empresas 

brasileiras. 

Os constantes problemas corporativos e as falhas de governança de um lado, e as 

reivindicações sociais e ambientais do outro, fizeram com que a governança corporativa, os 

aspectos da estrutura de propriedade e a responsabilidade social corporativa ganhassem 

espaço na literatura. Apoiando-se na Teoria da Agência, sugere-se que a governança 

corporativa e a estrutura de propriedade são elementos importantes quanto ao monitoramento 

das atividades gerencias e ao estabelecimento de estratégias ligadas à responsabilidade social 

corporativa. 

Para o alcance do objetivo geral, primeiramente, a pesquisa utilizou a metodologia 

da CSRHub Sustainability management tools, a qual avalia a responsabilidade social 

corporativa das empresas. A CSRHub fornece classificações de RSC, tanto em número de 

organizações, quanto em medidas de sustentabilidade. A avaliação da CSRHUB é dividida em 

12 subcategorias, as quais evidenciam o desempenho de 4 principais categorias: comunidade, 

empregados, meio ambiente e governança. Para o estudo, as categorias comunidade, 

empregado e meio ambiente, foram as dimensões utilizadas para a avaliação da RSC das 

empresas brasileiras.  

Para a governança corporativa, foi utilizada a metodologia de Brandão e 

Crisóstomo (2015), a qual avalia a governança corporativa das empresas brasileiras através de 

um Índice de Governança Corporativa, o qual é dividido em 7 categorias de práticas de 

governança: ações e propriedade, assembleia geral ordinária, práticas do conselho de 

administração, composição do conselho de administração, práticas da diretoria executiva, 

fiscalização e transparência. O Índice de Governança Corporativa de Brandão e Crisóstomo 

(2015) foi elaborado com base nas principais recomendações de melhores práticas de 

governança corporativa estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (2002), Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (2015) e Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil (2012). 

A estrutura de propriedade foi analisada através da concentração de propriedade 

das empresas. A concentração de propriedade, primeiramente, foi verificada através da 

concentração acionária em poder dos principais acionistas, sendo do primeiro ao quinto maior 

acionista. Além da concentração acionária, foi utilizado o Índice de concentração Herfindahl-
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Hirschman que, normalmente, é utilizado para medir a concentração de mercado. Na 

pesquisa, o índice foi estabelecido para medir o nível de concentração de propriedade. 

Ao se analisar a extensão da responsabilidade social corporativa das empresas 

brasileiras através da metodologia da CSRHub Sustainability management tools, pela 

estatística descritiva, constatou-se que as organizações apresentaram uma queda na extensão 

da responsabilidade social corporativa nos últimos três anos do período em análise. 

Considerou-se que a queda da extensão em RSC pode ter sido afetada, principalmente, pela 

diminuição das categorias comunidade e empregados. Sugeriu-se que essas diminuições 

podem estar relacionadas a acontecimentos pontuais no Brasil, que podem ter influenciado no 

envolvimento das empresas com a comunidade e empregados. No entanto, destacou-se que a 

dimensão meio ambiente veio apresentando um aumento no período analisado. 

Na análise da governança corporativa das empresas, por meio do Índice de 

Governança Corporativa de Brandão e Crisóstomo (2015), verificou-se que a governança 

corporativa apresentou uma crescente melhora durante o período em análise. Observou-se que 

há cinco principais categorias de práticas de governança corporativa com maior adesão pelas 

empresas: ações e propriedade, práticas do conselho de administração, composição do 

conselho de administração, práticas da diretoria executiva e transparência. Ao se realizar uma 

análise de variância e teste de comparações múltiplas, constatou-se que as empresas que estão 

classificadas no segmento de listagem da B3 S.A. “novo mercado” apresentam uma melhor 

média do índice de governança corporativa se comparadas com as empresas dos segmentos de 

listagem Nível 1, Nível 2 e Tradicional. 

Ao se descrever a estrutura de propriedade das empresas brasileiras, 

primeiramente, foi observado que mais de 50% das empresas do estudo tiveram acionista 

majoritário durante o período de análise. Além disso, verificou-se que 63% das observações 

do estudo apresentaram a concentração acionária distribuída nas mãos, no máximo, dos cinco 

maiores acionistas. Após a realização de comparação de médias, constatou-se que as empresas 

com presença de acionistas majoritários apresentaram uma maior média de preocupação com 

responsabilidade social corporativa, se comparadas com organizações sem a presença de 

acionistas majoritários.  

No que tange aos principais resultados da pesquisa, através de modelos 

econométricos estimados, constatou-se que a governança corporativa influencia positivamente 

a responsabilidade social corporativa das empresas brasileiras. Os resultados sinalizam que 

corporações que adotam melhores práticas de governança corporativa tendem a ter um maior 

engajamento em práticas de responsabilidade social corporativa. As boas práticas de 
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governança corporativa podem ampliar o monitoramento sobre o desempenho operacional, 

além de ampliar o foco para os diversos stakeholders. Assim, a adesão às boas práticas de 

governança corporativa pode ser capaz de ampliar a visão estratégica da gestão levando a uma 

melhor sensibilidade da empresa às práticas de responsabilidade social corporativa como 

sugerido no trabalho (Hipótese 1).  

A pesquisa ainda confirmou a influência da concentração de propriedade sobre a 

extensão da responsabilidade social corporativa das empresas brasileiras. Os resultados dos 

modelos estimados sugerem que empresas com a propriedade mais concentrada tendem a 

apresentar um maior engajamento em ações de responsabilidade social corporativa. O fato da 

imagem do acionista majoritário tender a estar diretamente relacionada com a imagem e 

reputação da empresa pode estar contribuindo para que grandes acionistas controladores, com 

perspectiva de longo prazo na propriedade da empresa, favoreçam o empreendimento de 

ações com potencial de contribuir positivamente para a imagem e reputação da empresa, com 

reflexo positivo para a imagem e reputação de acionistas controladores, como é o caso de 

ações de RSC, como sugerido no trabalho (Hipótese 2). 

O estudo permite ampliar o conhecimento sobre a dinâmica do relacionamento da 

governança corporativa e da estrutura de propriedade com a responsabilidade social 

corporativa das empresas. A pesquisa viabiliza aprofundar o entendimento sobre a 

importância do melhor conjunto de práticas de governança corporativa no relacionamento da 

organização com os diversos stakeholders. O desenvolvimento de práticas de governança 

corporativa pode auxiliar as organizações no maior engajamento à responsabilidade social 

corporativa. Ainda, o estudo busca contribuir com a discussão sobre a relação principal-

agente através da concentração de propriedade. A concentração de propriedade pode trazer 

respostas quanto ao nível de engajamento à responsabilidade social corporativa. O 

desenvolvimento do estudo, no geral, busca contribuir com a ampliação da discussão das 

temáticas tratadas na pesquisa no contexto dos países em desenvolvimento. 

A pesquisa apresenta limitações que devem ser reconhecidas. A amostra do estudo 

pode ser considerada uma limitação, uma vez que foram selecionadas empresas apenas do 

contexto brasileiro que tiveram suas informações disponibilizadas pela CSRHub e que 

divulgaram Formulário de Referência, no período 2010-2018. No entanto, destaca-se a 

relevância da amostra, uma vez que são empresas que divulgaram informações no mesmo 

padrão, além de representarem um mercado em desenvolvimento. 

Para pesquisas futuras, sugere-se a ampliação da amostra, considerando países em 

diferentes contextos, se comparado ao brasileiro. Recomenda-se o aprofundamento do 
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relacionamento da estrutura de propriedade com a responsabilidade social corporativa, 

analisando a associação da natureza, ou identidade, dos acionistas controladores com a 

extensão da RSC das corporações. Além disso, sugere-se uma análise da possível moderação 

da variável de estrutura de propriedade sobre o relacionamento da governança corporativa 

com a responsabilidade social corporativa.  
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APÊNDICE A – ESTIMAÇÕES: CATEGORIAS DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA (IGC) (MODELOS ESTIMADOS PARA AMOSTRA COMPLETA) 

 

 

Ações e propriedade (ACOES_PROP) Tabela 16 a 17 

Assembleia geral ordinária (AGO) Tabela 18 a 19 

Práticas do conselho de administração (PRAT_CADM) Tabela 20 a 21 

Composição do conselho de administração (COMP_CADM) Tabela 22 a 23 

Práticas da diretoria executiva (PRAT_DIR) Tabela 24 a 25 

Fiscalização (conselho fiscal e comitê de auditoria) (FISCAL) Tabela 26 a 27 

Transparência (TRANSP) Tabela 28 a 29 
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Tabela 16 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Ações e propriedade) 

Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

ACOES_PROP 0,4331  -0,4208  0,6250  -0,0881  -0,4102  -0,5854  0,7045  

 (1,8536)  (1,9759)  (2,1434)  (2,2626)  (2,3201)  (2,3573)  (2,0153)  

MAJOR 1,0219 *             

 (0,5961)              

CVOTO1   0,5824            
   (1,2569)            
VOTSOM2     1,6390          
     (1,4256)          
VOTSOM3       0,8509        
       (1,5853)        
VOTSOM4         0,5211      

         (1,7030)      

VOTSOM5           0,3355    

           (1,7693)    

HHI5             1,9558  

             (1,3510)  

TOBINSQ 0,1432  0,1524  0,1821  0,1655  0,1583  0,1539  0,1805  

 (0,2235)  (0,2246)  (0,2261)  (0,2272)  (0,2281)  (0,2287)  (0,2250)  

ROA 2,2423  2,3076 * 2,2264  2,2865  2,3034 * 2,3108 * 2,3102 * 

 (1,3923)  (1,3950)  (1,3959)  (1,3963)  (1,3966)  (1,3970)  (1,3924)  

TAM 0,5206 ** 0,5786 ** 0,6223 ** 0,5965 ** 0,5833 ** 0,5749 ** 0,6292 ** 

 (0,2584)  (0,2607)  (0,2631)  (0,2662)  (0,2679)  (0,2680)  (0,2618)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,9954 *** 38,8734 *** 36,6521 *** 38,0319 *** 38,7020 *** 39,0949 *** 36,8630 *** 

 (5,2500)  (5,6001)  (5,9041)  (6,1779)  (6,3297)  (6,3899)  (5,6096)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

Wald (χ²) 195,95  192,4  193,84  192,49  192,24  192,16  194,85  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01.           

Fonte: Dados da pesquisa.              
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Tabela 17 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Ações e propriedade) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
ACOES_PROP 0,4331  -0,4208  0,6250  -0,0881  -0,4102  -0,5854  0,7045  

 (1,8930)  (2,0179)  (2,1890)  (2,3107)  (2,3695)  (2,4074)  (2,0582)  

MAJOR 1,0219 *             

 (0,6088)              

CVOTO1   0,5824            
   (1,2836)            
VOTSOM2     1,6390          
     (1,4559)          
VOTSOM3       0,8509        
       (1,6190)        
VOTSOM4         0,5211      

         (1,7392)      

VOTSOM5           0,3355    

           (1,8070)    

HHI5             1,9558  

             (1,3797)  

TOBINSQ 0,1432  0,1524  0,1821  0,1655  0,1583  0,1539  0,1805  

 (0,2283)  (0,2293)  (0,2309)  (0,2320)  (0,2329)  (0,2336)  (0,2298)  

ROA 2,2423  2,3076  2,2264  2,2865  2,3034  2,3108  2,3102  

 (1,4219)  (1,4246)  (1,4256)  (1,4260)  (1,4262)  (1,4267)  (1,4220)  

TAM 0,5206 ** 0,5786 ** 0,6223 ** 0,5965 ** 0,5833 ** 0,5749 ** 0,6292 ** 

 (0,2639)  (0,2662)  (0,2687)  (0,2719)  (0,2736)  (0,2737)  (0,2673)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,9954 *** 38,8734 *** 36,6521 *** 38,0319 *** 38,7020 *** 39,0949 *** 36,8630 *** 

 (5,3617)  (5,7191)  (6,0296)  (6,3093)  (6,4643)  (6,5258)  (5,7288)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

F 7,52  7,38  7,43  7,38  7,37  7,37  7,47  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,237  0,2337  0,235  0,2338  0,2335  0,2334  0,2359  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01.          

Fonte: Dados da pesquisa.             
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Tabela 18 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Assembleia geral ordinária) 

Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
AGO 6,2053 *** 6,1367 *** 6,0634 *** 6,1066 *** 6,1286 *** 6,1447 *** 6,0951 *** 

 (1,5720)  (1,5764)  (1,5780)  (1,5805)  (1,5827)  (1,5845)  (1,5744)  

MAJOR 0,9942 *             

 (0,5348)              

CVOTO1   0,6003            
   (1,0609)            
VOTSOM2     1,1138          
     (1,1103)          
VOTSOM3       0,5447        
       (1,1715)        
VOTSOM4         0,2904      

         (1,2290)      

VOTSOM5           0,1413    

           (1,2582)    

HHI5             1,5632  

             (1,1165)  

TOBINSQ 0,1656  0,1742  0,1919  0,1797  0,1739  0,1702  0,1954  

 (0,2209)  (0,2219)  (0,2228)  (0,2233)  (0,2237)  (0,2239)  (0,2221)  

ROA 2,5237 * 2,5872 * 2,5324 * 2,5795 * 2,5945 * 2,6022 * 2,5876 * 

 (1,3772)  (1,3804)  (1,3812)  (1,3815)  (1,3817)  (1,3820)  (1,3781)  

TAM 0,5302 ** 0,6390 *** 0,6271 *** 0,6417 *** 0,6474 *** 0,6500 *** 0,6242 *** 

 (0,2399)  (0,2325)  (0,2325)  (0,2325)  (0,2324)  (0,2326)  (0,2318)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 37,8437 *** 36,2429 *** 36,0576 *** 36,1187 *** 36,1857 *** 36,2410 *** 36,2852 *** 

 (4,3133)  (4,2428)  (4,2460)  (4,2583)  (4,2657)  (4,2653)  (4,2365)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

Wald (χ²) 216,3  212,11  213,03  211,97  211,76  211,70  214,3  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01.          

Fonte: Dados da pesquisa.        
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Tabela 19 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Assembleia geral ordinária) 

Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
AGO 6,2053 *** 6,1367 *** 6,0634 *** 6,1066 *** 6,1286 *** 6,1447 *** 6,0951 *** 

 (1,6054)  (1,6099)  (1,6115)  (1,6141)  (1,6164)  (1,6182)  (1,6079)  

MAJOR 0,9942 *             

 (0,5462)              

CVOTO1   0,6003            
   (1,0834)            
VOTSOM2     1,1138          
     (1,1339)          
VOTSOM3       0,5447        
       (1,1964)        
VOTSOM4         0,2904      

         (1,2552)      

VOTSOM5           0,1413    

           (1,2849)    

HHI5             1,5632  

             (1,1403)  

TOBINSQ 0,1656  0,1742  0,1919  0,1797  0,1739  0,1702  0,1954  

 (0,2256)  (0,2266)  (0,2275)  (0,2280)  (0,2284)  (0,2287)  (0,2269)  

ROA 2,5237 * 2,5872 * 2,5324 * 2,5795 * 2,5945 * 2,6022 * 2,5876 * 

 (1,4065)  (1,4098)  (1,4106)  (1,4109)  (1,4111)  (1,4114)  (1,4074)  

TAM 0,5302 ** 0,6390 *** 0,6271 *** 0,6417 *** 0,6474 *** 0,6500 *** 0,6242 *** 

 (0,2450)  (0,2375)  (0,2375)  (0,2374)  (0,2373)  (0,2376)  (0,2368)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 37,8437 *** 36,2429 *** 36,0576 *** 36,1187 *** 36,1857 *** 36,2410 *** 36,2852 *** 

 (4,4050)  (4,3330)  (4,3363)  (4,3488)  (4,3564)  (4,3560)  (4,3266)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

F 8,3  8,13  8,17  8,13  8,12  8,12  8,22  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2553  0,2516  0,2524  0,2515  0,2513  0,2512  0,2535  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 20 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Práticas do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
PRAT_CADM 7,0763 *** 6,4905 *** 6,5419 *** 6,4325 *** 6,3675 *** 6,3498 *** 6,6682 *** 

 (1,5127)  (1,5035)  (1,4958)  (1,4976)  (1,4961)  (1,4963)  (1,4977)  

MAJOR 1,5339 ***             

 (0,5460)              

CVOTO1   1,5148            
   (1,0734)            
VOTSOM2     2,1011 *         
     (1,1165)          
VOTSOM3       1,6344        
       (1,1776)        
VOTSOM4         1,4454      

         (1,2325)      

VOTSOM5           1,3724    

           (1,2604)    

HHI5             2,5096 ** 

             (1,1267)  

TOBINSQ 0,1294  0,1518  0,1807  0,1723  0,1696  0,1690  0,1785  

 (0,2198)  (0,2212)  (0,2220)  (0,2227)  (0,2231)  (0,2234)  (0,2212)  

ROA 2,2980 * 2,3708 * 2,2884 * 2,3404 * 2,3533 * 2,3534 * 2,3971 * 

 (1,3688)  (1,3749)  (1,3746)  (1,3757)  (1,3763)  (1,3767)  (1,3713)  

TAM 0,4702 ** 0,6220 *** 0,6092 *** 0,6239 *** 0,6300 *** 0,6296 *** 0,6121 *** 

 (0,2387)  (0,2317)  (0,2316)  (0,2317)  (0,2317)  (0,2319)  (0,2309)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 35,0570 *** 32,9585 *** 32,5617 *** 32,5773 *** 32,6227 *** 32,6784 *** 32,9177 *** 

 (4,3804)  (4,3701)  (4,3762)  (4,3983)  (4,4096)  (4,4100)  (4,3546)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

Wald (χ²) 224,56  216,65  218,73  216,57  215,83  215,57  220,63  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 21 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Práticas do conselho de administração) 

Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
PRAT_CADM 7,0763 *** 6,4905 *** 6,5419 *** 6,4325 *** 6,3675 *** 6,3498 *** 6,6682 *** 

 (1,5448)  (1,5355)  (1,5276)  (1,5295)  (1,5279)  (1,5281)  (1,5295)  

MAJOR 1,5339 ***             

 (0,5576)              

CVOTO1   1,5148            
   (1,0962)            
VOTSOM2     2,1011 *         
     (1,1403)          
VOTSOM3       1,6344        
       (1,2027)        
VOTSOM4         1,4454      

         (1,2587)      

VOTSOM5           1,3724    

           (1,2873)    

HHI5             2,5096 ** 

             (1,1507)  

TOBINSQ 0,1294  0,1518  0,1807  0,1723  0,1696  0,1690  0,1785  

 (0,2245)  (0,2259)  (0,2267)  (0,2274)  (0,2279)  (0,2282)  (0,2260)  

ROA 2,2980 * 2,3708 * 2,2884 * 2,3404 * 2,3533 * 2,3534 * 2,3971 * 

 (1,3979)  (1,4041)  (1,4038)  (1,4050)  (1,4056)  (1,4060)  (1,4004)  

TAM 0,4702 ** 0,6220 *** 0,6092 *** 0,6239 *** 0,6300 *** 0,6296 *** 0,6121 *** 

 (0,2438)  (0,2367)  (0,2365)  (0,2366)  (0,2366)  (0,2368)  (0,2358)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 35,0570 *** 32,9585 *** 32,5617 *** 32,5773 *** 32,6227 *** 32,6784 *** 32,9177 *** 

 (4,4736)  (4,4630)  (4,4692)  (4,4918)  (4,5033)  (4,5038)  (4,4472)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

F 8,61  8,31  8,39  8,31  8,28  8,27  8,46  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2625  0,2556  0,2574  0,2555  0,2549  0,2546  0,2591  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 22 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Composição do conselho de administração) 

Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
COMP_CADM 0,0437  -0,2293  0,0815  -0,0724  -0,1243  -0,1502  -0,1914  

 (2,2270)  (2,2359)  (2,2526)  (2,2673)  (2,2800)  (2,2900)  (2,2183)  

MAJOR 0,9649 *             

 (0,5452)              

CVOTO1   0,7070            
   (1,0827)            
VOTSOM2     1,3897          
     (1,1405)          
VOTSOM3       0,8838        
       (1,2092)        
VOTSOM4         0,7115      

         (1,2740)      

VOTSOM5           0,6208    

           (1,3084)    

HHI5             1,6896  

             (1,1319)  

TOBINSQ 0,1440  0,1516  0,1775  0,1656  0,1618  0,1597  0,1743  

 (0,2245)  (0,2256)  (0,2268)  (0,2275)  (0,2282)  (0,2286)  (0,2258)  

ROA 2,2482  2,2890  2,2453  2,2801  2,2874  2,2885  2,2963  

 (1,4005)  (1,4033)  (1,4027)  (1,4033)  (1,4035)  (1,4036)  (1,4012)  

TAM 0,5010 ** 0,5963 ** 0,5900 ** 0,5995 ** 0,6027 ** 0,6029 ** 0,5830 ** 

 (0,2493)  (0,2431)  (0,2427)  (0,2427)  (0,2427)  (0,2427)  (0,2427)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,6446 *** 38,3274 *** 37,7594 *** 37,9325 *** 38,0082 *** 38,0754 *** 38,3276 *** 

 (4,8156)  (4,8043)  (4,8318)  (4,8699)  (4,8981)  (4,9071)  (4,7846)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

Wald (χ²) 195,88  192,35  193,73  192,49  192,2  192,09  194,7  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 23 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Composição do conselho de administração) 

Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
COMP_CADM 0,0437  -0,2293  0,0815  -0,0724  -0,1243  -0,1502  -0,1914  

 (2,2743)  (2,2834)  (2,3005)  (2,3155)  (2,3285)  (2,3387)  (2,2655)  

MAJOR 0,9649 *             

 (0,5568)              

CVOTO1   0,7070            
   (1,1057)            
VOTSOM2     1,3897          
     (1,1647)          
VOTSOM3       0,8838        
       (1,2350)        
VOTSOM4         0,7115      

         (1,3010)      

VOTSOM5           0,6208    

           (1,3362)    

HHI5             1,6896  

             (1,1560)  

TOBINSQ 0,1440  0,1516  0,1775  0,1656  0,1618  0,1597  0,1743  

 (0,2293)  (0,2304)  (0,2316)  (0,2324)  (0,2330)  (0,2334)  (0,2306)  

ROA 2,2482  2,2890  2,2453  2,2801  2,2874  2,2885  2,2963  

 (1,4303)  (1,4331)  (1,4326)  (1,4332)  (1,4334)  (1,4335)  (1,4310)  

TAM 0,5010 ** 0,5963 ** 0,5900 ** 0,5995 ** 0,6027 ** 0,6029 ** 0,5830 ** 

 (0,2546)  (0,2482)  (0,2479)  (0,2479)  (0,2478)  (0,2479)  (0,2479)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,6446 *** 38,3274 *** 37,7594 *** 37,9325 *** 38,0082 *** 38,0754 *** 38,3276 *** 

 (4,9180)  (4,9064)  (4,9346)  (4,9735)  (5,0022)  (5,0115)  (4,8863)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

F 7,51  7,38  7,43  7,38  7,37  7,37  7,47  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2369  0,2336  0,2349  0,2338  0,2335  0,2334  0,2358  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 24 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Práticas da diretoria executiva) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
PRAT_DIR 2,4328  2,2296  2,5204  2,4236  2,3943  2,3797  2,2240  

 (1,7381)  (1,7396)  (1,7536)  (1,7596)  (1,7634)  (1,7656)  (1,7337)  

MAJOR 1,0318 *             

 (0,5427)              

CVOTO1   0,8189            
   (1,0743)            
VOTSOM2     1,6299          
     (1,1324)          
VOTSOM3       1,1680        
       (1,1969)        
VOTSOM4         1,0320      

         (1,2566)      

VOTSOM5           0,9622    

           (1,2866)    

HHI5             1,7439  

             (1,1283)  

TOBINSQ 0,0931  0,1090  0,1301  0,1230  0,1215  0,1209  0,1310  

 (0,2261)  (0,2269)  (0,2273)  (0,2277)  (0,2281)  (0,2283)  (0,2272)  

ROA 2,4328 * 2,4786 * 2,4243 * 2,4634 * 2,4710 * 2,4710 * 2,4862 * 

 (1,3965)  (1,3997)  (1,3988)  (1,3996)  (1,3998)  (1,4000)  (1,3975)  

TAM 0,5177 ** 0,6245 *** 0,6094 *** 0,6222 *** 0,6265 *** 0,6265 *** 0,6116 *** 

 (0,2427)  (0,2354)  (0,2351)  (0,2351)  (0,2350)  (0,2352)  (0,2348)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,0489 *** 36,4935 *** 35,9759 *** 36,0255 *** 36,0430 *** 36,0902 *** 36,5442 *** 

 (4,4889)  (4,4414)  (4,4559)  (4,4800)  (4,4954)  (4,4971)  (4,4315)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

Wald (χ²) 198,45  194,48  196,43  194,97  194,6  194,45  196,84  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 25 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Práticas da diretoria executiva) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
PRAT_DIR 2,4328  2,2296  2,5204  2,4236  2,3943  2,3797  2,2240  

 (1,7751)  (1,7766)  (1,7909)  (1,7970)  (1,8009)  (1,8031)  (1,7706)  

MAJOR 1,0318 *             

 (0,5542)              

CVOTO1   0,8189            
   (1,0972)            
VOTSOM2     1,6299          
     (1,1564)          
VOTSOM3       1,1680        
       (1,2224)        
VOTSOM4         1,0320      

         (1,2833)      

VOTSOM5           0,9622    

           (1,3140)    

HHI5             1,7439  

             (1,1523)  

TOBINSQ 0,0931  0,1090  0,1301  0,1230  0,1215  0,1209  0,1310  

 (0,2309)  (0,2317)  (0,2321)  (0,2326)  (0,2329)  (0,2331)  (0,2320)  

ROA 2,4328 * 2,4786 * 2,4243 * 2,4634 * 2,4710 * 2,4710 * 2,4862 * 

 (1,4262)  (1,4295)  (1,4285)  (1,4293)  (1,4296)  (1,4298)  (1,4272)  

TAM 0,5177 ** 0,6245 *** 0,6094 ** 0,6222 *** 0,6265 *** 0,6265 *** 0,6116 ** 

 (0,2479)  (0,2404)  (0,2401)  (0,2401)  (0,2400)  (0,2402)  (0,2398)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,0489 *** 36,4935 *** 35,9759 *** 36,0255 *** 36,0430 *** 36,0902 *** 36,5442 *** 

 (4,5843)  (4,5358)  (4,5506)  (4,5753)  (4,5910)  (4,5927)  (4,5258)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

F 7,61  7,46  7,53  7,48  7,46  7,46  7,55  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2393  0,2356  0,2374  0,236  0,2357  0,2356  0,2378  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Tabela 26 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Fiscalização) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
FISCAL 3,3612 *** 3,4806 *** 3,4680 *** 3,4902 *** 3,5022 *** 3,5086 *** 3,4388 *** 

 (1,3059)  (1,3058)  (1,3047)  (1,3054)  (1,3056)  (1,3058)  (1,3045)  

MAJOR 0,8743              

 (0,5397)              

CVOTO1   0,6637            
   (1,0673)            
VOTSOM2     1,3265          
     (1,1150)          
VOTSOM3       0,8691        
       (1,1752)        
VOTSOM4         0,7485      

         (1,2313)      

VOTSOM5           0,6961    

           (1,2593)    

HHI5             1,6035  

             (1,1236)  

TOBINSQ 0,1391  0,1485  0,1706  0,1612  0,1591  0,1584  0,1698  

 (0,2224)  (0,2232)  (0,2241)  (0,2246)  (0,2250)  (0,2253)  (0,2235)  

ROA 2,4810 * 2,5427 * 2,4787 * 2,5225 * 2,5317 * 2,5331 * 2,5440 * 

 (1,3880)  (1,3900)  (1,3903)  (1,3906)  (1,3908)  (1,3910)  (1,3877)  

TAM 0,4217 * 0,5115 ** 0,4970 ** 0,5092 ** 0,5128 ** 0,5127 ** 0,4988 ** 

 (0,2434)  (0,2363)  (0,2362)  (0,2362)  (0,2361)  (0,2364)  (0,2356)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,4095 *** 37,9661 *** 37,7146 *** 37,7259 *** 37,7305 *** 37,7576 *** 38,0025 *** 

 (4,3193)  (4,2427)  (4,2462)  (4,2604)  (4,2694)  (4,2696)  (4,2361)  

N 631  631  631  631  631  631  631  

Wald (χ²) 204,56  201,61  202,96  201,82  201,58  201,50  203,78  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 27 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Fiscalização) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
FISCAL 3,3612 ** 3,4806 *** 3,4680 *** 3,4902 *** 3,5022 *** 3,5086 *** 3,4388 *** 
 (1,3337)  (1,3336)  (1,3324)  (1,3332)  (1,3333)  (1,3336)  (1,3322)  

MAJOR 0,8743              

 (0,5511)              

CVOTO1   0,6637            

   (1,0900)            

VOTSOM2     1,3265          

     (1,1387)          

VOTSOM3       0,8691        

       (1,2002)        

VOTSOM4         0,7485      

         (1,2575)      

VOTSOM5           0,6961    

           (1,2861)    

HHI5             1,6035  

             (1,1474)  

TOBINSQ 0,1391  0,1485  0,1706  0,1612  0,1591  0,1584  0,1698  

 (0,2271)  (0,2280)  (0,2289)  (0,2294)  (0,2298)  (0,2301)  (0,2282)  

ROA 2,4810 * 2,5427 * 2,4787 * 2,5225 * 2,5317 * 2,5331 * 2,5440 * 
 (1,4175)  (1,4196)  (1,4199)  (1,4202)  (1,4203)  (1,4206)  (1,4172)  

TAM 0,4217 * 0,5115 ** 0,4970 ** 0,5092 ** 0,5128 ** 0,5127 ** 0,4988 ** 
 (0,2486)  (0,2413)  (0,2412)  (0,2412)  (0,2412)  (0,2414)  (0,2406)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,4095 *** 37,9661 *** 37,7146 *** 37,7259 *** 37,7305 *** 37,7576 *** 38,0025 *** 
 (4,4111)  (4,3329)  (4,3365)  (4,3510)  (4,3602)  (4,3604)  (4,3262)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

F 7,85  7,73  7,78  7,74  7,73  7,73  7,82  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2448   0,2421   0,2434   0,2423   0,2421   0,242   0,2441   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 28 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Transparência) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
TRANSP 5,3461 *** 4,9556 *** 5,4773 *** 5,5108 *** 5,4688 *** 5,4534 *** 5,2344 *** 
 (1,4454)  (1,4464)  (1,4717)  (1,4976)  (1,5032)  (1,5067)  (1,4454)  

MAJOR 1,3883 **             

 (0,5478)              

CVOTO1   1,4479            

   (1,0841)            

VOTSOM2     2,5626 **         

     (1,1534)          

VOTSOM3       2,3702 **       

       (1,2364)        

VOTSOM4         2,3072 **     

         (1,3001)      

VOTSOM5           2,2801 *   

           (1,3326)    

HHI5             2,5403 ** 
             (1,1416)  

TOBINSQ 0,1967  0,2130  0,2588  0,2580  0,2588  0,2600  0,2444  

 (0,2216)  (0,2231)  (0,2240)  (0,2249)  (0,2255)  (0,2259)  (0,2232)  

ROA 1,9271  2,0184  1,8752  1,9192  1,9312  1,9279  2,0248  

 (1,3801)  (1,3847)  (1,3836)  (1,3845)  (1,3851)  (1,3857)  (1,3805)  

TAM 0,5558 ** 0,6867 *** 0,6722 *** 0,6841 *** 0,6980 *** 0,6865 *** 0,6793 *** 
 (0,2406)  (0,2342)  (0,2336)  (0,2336)  (0,2336)  (0,2337)  (0,2333)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 34,7239 *** 32,8146 *** 31,7936 *** 31,5427 *** 31,4958 *** 31,5445 *** 32,6123 *** 
 (4,4990)  (4,4998)  (4,5254)  (4,5733)  (4,5971)  (4,6002)  (4,4832)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

Wald (χ²) 213,8  207,65  211,83  210,16  209,46  209,17  211,85  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 29 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Transparência) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)   
TRANSP 5,3461 *** 4,9556 *** 5,4773 *** 5,5108 *** 5,4688 *** 5,4534 *** 5,2344 *** 
 (1,4762)  (1,4771)  (1,5030)  (1,5295)  (1,5352)  (1,5388)  (1,4761)  

MAJOR 1,3883 **             

 (0,5594)              

CVOTO1   1,4479            

   (1,1072)            

VOTSOM2     2,5626 **         

     (1,1779)          

VOTSOM3       2,3702 **       

       (1,2627)        

VOTSOM4         2,3072 *     

         (1,3278)      

VOTSOM5           2,2801 *   

           (1,3609)    

HHI5             2,5403 ** 
             (1,1659)  

TOBINSQ 0,1967  0,2130  0,2588  0,2580  0,2588  0,2600  0,2444  

 (0,2263)  (0,2278)  (0,2288)  (0,2297)  (0,2303)  (0,2307)  (0,2279)  

ROA 1,9271  2,0184  1,8752  1,9192  1,9312  1,9279  2,0248  

 (1,4094)  (1,4141)  (1,4130)  (1,4139)  (1,4145)  (1,4151)  (1,4098)  

TAM 0,5558 ** 0,6867 *** 0,6722 *** 0,6841 *** 0,6980 *** 0,6865 *** 0,6793 *** 
 (0,2457)  (0,2392)  (0,2385)  (0,2385)  (0,2385)  (0,2387)  (0,2383)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 34,7239 *** 32,8146 *** 31,7936 *** 31,5427 *** 31,4958 *** 31,5445 *** 32,6123 *** 
 (4,5946)  (4,5955)  (4,6216)  (4,6705)  (4,6949)  (4,6980)  (4,5785)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

F 8,2  7,96  8,12  8,06  8,03  8,02  8,12  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2531   0,2476   0,2513   0,2498   0,2492   0,249   0,2514   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE B – ESTIMAÇÕES: CATEGORIAS DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA (IGC) (MODELOS ESTIMADOS PARA EMPRESAS NÃO 

FINANCEIRAS) 

 

 

Ações e propriedade (ACOES_PROP) Tabela 30 a 31 

Assembleia geral ordinária (AGO) Tabela 32 a 33 

Práticas do conselho de administração (PRAT_CADM) Tabela 34 a 35 

Composição do conselho de administração (COMP_CADM) Tabela 36 a 37 

Práticas da diretoria executiva (PRAT_DIR) Tabela 38 a 39 

Fiscalização (conselho fiscal e comitê de auditoria) (FISCAL) Tabela 40 a 41 

Transparência (TRANSP) Tabela 42 a 43 
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Tabela 30 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Ações e propriedade) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
ACOES_PROP 1,0602  -0,3106  0,5326  -1,0034  -1,8604  -2,0105  1,3401  

 (2,1540)  (2,3183)  (2,5473)  (2,6771)  (2,7174)  (2,7346)  (2,3663)  

MAJOR 1,5872 **       
      

 (0,7338)        
      

CVOTO1  
 0,8953      

      
   (1,5248)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,6847    

      
   

 
 (1,7563)    

      
VOTSOM3       0,0686        
       (1,9227)        
VOTSOM4  

       -0,8429      

 
 
       (2,0452)      

VOTSOM5  
         -1,0226    

 
 
         (2,1121)    

HHI5  
           2,7280 * 

             (1,5673)  

TOBINSQ 0,5071 * 0,5008 * 0,5364 * 0,4787 * 0,4504  0,4448  0,5599 ** 
 (0,2746)  (0,2786)  (0,2823)  (0,2826)  (0,2827)  (0,2832)  (0,2789)  

ROA 0,8001  0,8739  0,8174  0,8993  0,9190  0,9243  0,8918  

 (1,5245)  (1,5312)  (1,5321)  (1,5319)  (1,5314)  (1,5314)  (1,5263)  

END -2,6483  -2,4677  -2,4651  -2,3766  -2,3576  -2,3532  -2,5511  
 (1,6343)  (1,6443)  (1,6384)  (1,6379)  (1,6375)  (1,6374)  (1,6353)  
TAM 0,4429  0,5794 ** 0,6203 ** 0,5640 * 0,5247 * 0,5179 * 0,6567 ** 
 (0,2890)  (0,2868)  (0,2915)  (0,2962)  (0,2985)  (0,2988)  (0,28954)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,8639 *** 38,9920 *** 37,0609 *** 40,1567 *** 42,0843 *** 42,4427 *** 36,0099 *** 
 (5,8472)  (6,2785)  (6,7689)  (7,1244)  (7,2934)  (7,3505)  (6,3514)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 158,07  152,39  153,14  151,94  152,16  152,24  155,91  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 31 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Ações e propriedade) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

ACOES_PROP 1,0602  -0,3106  0,5326  -1,0034  -1,8604  -2,0105  1,3401  

 (2,2137)  (2,3824)  (2,6179)  (2,7512)  (2,7926)  (2,8103)  (2,4318)  

MAJOR 1,5872 **       
      

 (0,7542)        
      

CVOTO1  
 0,8953      

      
   (1,5670)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,6847    

      
   

 
 (1,8050)    

      
VOTSOM3       0,0686        
       (1,9759)        
VOTSOM4  

       -0,8429      

 
 
       (2,1018)      

VOTSOM5  
         -1,0226    

 
 
         (2,1706)    

HHI5  
           2,7280 * 

             (1,6108)  

TOBINSQ 0,5071 * 0,5008 * 0,5364 * 0,4787 * 0,4504  0,4448  0,5599 * 
 (0,2822)  (0,2863)  (0,2901)  (0,2904)  (0,2905)  (0,2910)  (0,2866)  

ROA 0,8001  0,8739  0,8174  0,8993  0,9190  0,9243  0,8918  

 (1,5666)  (1,5735)  (1,5745)  (1,5744)  (1,5738)  (1,5738)  (1,5686)  

END -2,6483  -2,4677  -2,4651  -2,3766  -2,3576  -2,3532  -2,5511  
 (1,6796)  (1,6898)  (1,6837)  (1,6833)  (1,6828)  (1,6828)  (1,6806)  
TAM 0,4429  0,5794 ** 0,6203 ** 0,5640 * 0,5247 * 0,5179 * 0,6567 ** 
 (0,2970)  (0,2947)  (0,2995)  (0,3044)  (0,3068)  (0,3070)  (0,2976)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,8639 *** 38,9920 *** 37,0609 *** 40,1567 *** 42,0843 *** 42,4427 *** 36,0099 *** 
 (6,0091)  (6,4523)  (6,9564)  (7,3217)  (7,4954)  (7,5540)  (6,5273)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 5,99  5,77  5,80  5,75  5,76  5,77  5,9  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2443   0,2376   0,2385   0,2371   0,2373   0,2374   0,2417   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 32 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Assembleia geral ordinária) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
AGO 7,4646 *** 7,2059 *** 7,1455 *** 7,1254 *** 7,1236 *** 7,1239 *** 7,2650 *** 
 (1,8433)  (1,8501)  (1,8477)  (1,8498)  (1,8501)  (1,8501)  (1,8446)  

MAJOR 1,6143 **       
      

 (0,6439)        
      

CVOTO1  
 1,2280      

      
   (1,2477)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,4954    

      
   

 
 (1,3062)    

      
VOTSOM3       0,5793        
       (1,3621)        
VOTSOM4  

       0,1359      

 
 
       (1,4277)      

VOTSOM5  
         0,0797    

 
 
         (1,4651)    

HHI5  
           2,4053 * 

             (1,2527)  

TOBINSQ 0,4700 * 0,4789 * 0,4972 * 0,4672 * 0,4547 * 0,4532 * 0,5134 * 
 (0,2699)  (0,2727)  (0,2741)  (0,2741)  (0,2741)  (0,2743)  (0,2724)  

ROA 1,2511  1,2757  1,2441  1,2815  1,2846  1,2844  1,3333  

 (1,5023)  (1,5104)  (1,5103)  (1,5116)  (1,5119)  (1,5119)  (1,5064)  

END -1,8737  -1,6854  -1,6676  -1,5531  -1,5158  -1,5114  -1,7710  
 (1,6194)  (1,6317)  (1,6271)  (1,6266)  (1,6267)  (1,6269)  (1,6229)  
TAM 0,4030  0,6200 *** 0,6225 ** 0,6498 ** 0,6596 *** 0,6606 *** 0,6093 ** 
 (0,2717)  (0,2563)  (0,2550)  (0,2545)  (0,2542)  (0,2542)  (0,2535)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,6389 *** 36,3120 *** 35,9445 *** 36,0379 *** 36,1763 *** 36,1980 *** 36,2834 *** 
 (4,8345)  (4,6653)  (4,6697)  (4,6904)  (4,7046)  (4,7088)  (4,6518)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 179,43  172,26  172,72  171,2  170,96  170,96  175,93  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 33 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Assembleia geral ordinária) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

AGO 7,4646 *** 7,2059 *** 7,1455 *** 7,1254 *** 7,1236 *** 7,1239 *** 7,2650 *** 
 (1,8944)  (1,9014)  (1,8989)   (1,9010)  (1,9013)  (1,9013)  (1,8957)  

MAJOR 1,6143 **       
      

 (0,6617)        
      

CVOTO1  
 1,2280      

      
   (1,2822)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,4954    

      
   

 
 (1,3424)    

      
VOTSOM3       0,5793        
        (1,3998)        
VOTSOM4  

       0,1359      

 
 
       (1,4672)      

VOTSOM5  
         0,0797    

 
 
         (1,5057)    

HHI5  
           2,4053 * 

             (1,2874)  

TOBINSQ 0,4700 * 0,4789 * 0,4972 * 0,4672 * 0,4547  0,4532  0,5134 * 
 (0,2774)  (0,2803)  (0,2817)  (0,2817)  (0,2817)  (0,2819)  (0,2800)  

ROA 1,2511  1,2757  1,2441  1,2815  1,2846  1,2844  1,3333  

 (1,5439)  (1,5522)  (1,5521)  (1,5535)   (1,5537)  (1,5537)  (1,5481)  

END -1,8737  -1,6854  -1,6676  -1,5531  -1,5158  -1,5114  -1,7710  
 (1,6643)  (1,6769)  (1,6721)  (1,6717)  (1,6718)  (1,6719)  (1,6678)  
TAM 0,4030  0,6200 ** 0,6225 ** 0,6498 ** 0,6596 ** 0,6606 ** 0,6093 ** 
 (0,2793)  (0,2634)  (0,2620)  (0,2616)  (0,2612)  (0,2613)  (0,2605)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,6389 *** 36,3120 *** 35,9445 *** 36,0379 *** 36,1763 *** 36,1980 *** 36,2834 *** 
 (4,9684)  (4,7945)  (4,7990)  (4,8203)  (4,8348)  (4,8392)  (4,7806)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,80  6,52  6,54  6,48  6,47  6,47  6,66  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2684   0,2605   0,2610   0,2593   0,2590   0,2590     0,2646   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 34 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Práticas do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)   
PRAT_CADM 7,3712 *** 6,3552 *** 6,3883 *** 6,1269 *** 5,9790 *** 5,9579 *** 6,6109 *** 
 (1,6671)  (1,6564)  (1,6472)  (1,6522)  (1,6507)  (1,6505)  (1,6398)  

MAJOR 2,3216 ***       
      

 (0,6717)        
      

CVOTO1  
 2,2533 *     

      
   (1,2884)      

      
VOTSOM2  

 
 
 2,6606 **   

      
   

 
 (1,3432)    

      
VOTSOM3       1,7993        
       (1,4033)        
VOTSOM4  

       1,3675      

 
 
       (1,4693)      

VOTSOM5  
         1,3249    

 
 
         (1,5077)    

HHI5  
           3,3877 *** 

             (1,2846)  

TOBINSQ 0,4638 * 0,4926 * 0,5229 * 0,4926 * 0,4795 * 0,4786 * 0,5281 * 
 (0,2691)  (0,2728)  (0,2740)  (0,2743)  (0,2745)  (0,2747)  (0,2722)  

ROA 0,8932  0,9317  0,8828  0,9441  0,9526  0,9497  1,0170  

 (1,4941)  (1,5075)  (1,5065)  (1,5096)  (1,5109)  (1,5110)  (1,5018)  

END -3,1303 * -2,8603 * -2,8069 * -2,6544  -2,6053  -2,6008  -2,9177 * 
 (1,6058)  (1,6233)  (1,6160)  (1,6169)  (1,6178)  (1,6181)  (1,6113)  
TAM 0,2754  0,5696 ** 0,5770 ** 0,6088 ** 0,6223 ** 0,6234 ** 0,5729 ** 
 (0,2724)  (0,2564)  (0,2548)  (0,2547)  (0,2545)  (0,2545)  (0,2532)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,1512 *** 34,0207 *** 33,3056 *** 33,3914 *** 33,5424 *** 33,5593 *** 33,7785 *** 
 (4,8563)  (4,7761)  (4,7971)  (4,8370)  (4,8605)  (4,8667)  (4,7585)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 183,6  171,67  172,83  169,77  168,73  168,60  176,9  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 35 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Práticas do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

PRAT_CADM 7,3712 *** 6,3552 *** 6,3883 *** 6,1269 *** 5,9790 *** 5,9579 *** 6,6109 *** 
 (1,7132)  (1,7022)  (1,6928)  (1,6979)  (1,6964)  (1,6962)  (1,6852)  

MAJOR 2,3216 ***       
      

 (0,6903)        
      

CVOTO1  
 2,2533 *     

      
   (1,3241)      

      
VOTSOM2  

 
 
 2,6606 *   

      
   

 
 (1,3804)    

      
VOTSOM3       1,7993        
       (1,4422)        
VOTSOM4  

       1,3675      

 
 
       (1,5100)      

VOTSOM5  
         1,3249    

 
 
         (1,5494)    

HHI5  
           3,3877 ** 

             (1,3201)  

TOBINSQ 0,4638 * 0,4926 * 0,5229 * 0,4926 * 0,4795 * 0,4786 * 0,5281 * 
 (0,2765)  (0,2803)  (0,2816)  (0,2819)  (0,2821)  (0,2823)  (0,2797)  

ROA 0,8932  0,9317  0,8828  0,9441  0,9526  0,9497  1,0170  

 (1,5355)  (1,5493)  (1,5482)  (1,5515)  (1,5527)  (1,5528)  (1,5434)  

END -3,1303 * -2,8603 * -2,8069 * -2,6544  -2,6053  -2,6008  -2,9177 * 
 (1,6503)  (1,6683)  (1,6607)  (1,6616)  (1,6626)  (1,6629)  (1,6559)  
TAM 0,2754  0,5696 ** 0,5770 ** 0,6088 ** 0,6223 ** 0,6234 ** 0,5729 ** 
 (0,2799)  (0,2635)  (0,2619)  (0,2617)  (0,2615)  (0,2616)  (0,2602)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,1512 *** 34,0207 *** 33,3056 *** 33,3914 *** 33,5424 *** 33,5593 *** 33,7785 *** 
 (4,9908)  (4,9083)  (4,9300)  (4,9709)  (4,9951)  (5,0014)  (4,8903)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,95  6,50  6,55  6,43  6,39  6,39  6,70  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2730   0,2598   0,2611   0,2577   0,2565   0,2564   0,2657   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 36 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Composição do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
COMP_CADM 1,6674  1,5134  1,7631  1,5848  1,4730  1,4635  1,4301  

 (2,6032)  (2,6154)  (2,6289)  (2,6411)  (2,6473)  (2,6547)  (2,6052)  

MAJOR 1,4421 **       
      

 (0,6533)        
      

CVOTO1  
 1,0500      

      
   (1,2671)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,5523    

      
   

 
 (1,3352)    

      
VOTSOM3       0,6923        
       (1,3972)        
VOTSOM4  

       0,2765      

 
 
       (1,4677)      

VOTSOM5  
         0,2274    

 
 
         (1,5104)    

HHI5  
           2,2144 * 

             (1,2711)  

TOBINSQ 0,5156 * 0,5201 * 0,5463 * 0,5160 * 0,5029 * 0,5016 * 0,5532 ** 
 (0,2753)  (0,2780)  (0,2796)  (0,2797)  (0,2798)  (0,2800)  (0,2777)  

ROA 0,9267  0,9534  0,9363  0,9654  0,9627  0,9617  0,9975  

 (1,53050  (1,5369)  (1,5360)  (1,5377)  (1,5382)  (1,5382)  (1,5334)  

END -2,6325  -2,4348  -2,4375  -2,3284  -2,2951  -2,2915  -2,5343  
 (1,6345)  (1,6447)  (1,6382)  (1,6376)  (1,6377)  (1,6378)  (1,6363)  
TAM 0,4591  0,6500 ** 0,6543 ** 0,6742 ** 0,6798 ** 0,6804 ** 0,6340 ** 
 (0,2907)  (0,2765)  (0,2747)  (0,2744)  (0,2742)  (0,2742)  (0,2746)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,6305 *** 36,7569 *** 36,0987 *** 36,3572 *** 36,6001 *** 36,6278 *** 36,8463 *** 
 (5,6489)  (5,5253)  (5,5542)  (5,5995)  (5,6303)  (5,6468)  (5,5119)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 158,29  152,8  153,67  152,22  151,95  151,93  155,88  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 37 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Composição do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

COMP_CADM 1,6674  1,5134  1,7631  1,5848  1,4730  1,4635  1,4301  

 (2,6753)  (2,6878)  (2,7017)  (2,7142)  (2,7206)  (2,7283)  (2,6774)  

MAJOR 1,4421 **      
       

 (0,6714)       
       

CVOTO1  
 1,0500     

       
   (1,3022)     

       
VOTSOM2  

 
 
 1,5523   

       
   

 
 (1,3722)   

       
VOTSOM3       0,6923        
       (1,4359)        
VOTSOM4  

       0,2765      

 
 
       (1,5083)      

VOTSOM5  
         0,2274    

 
 
         (1,5522)    

HHI5  
           2,2144 * 

             (1,3063)  

TOBINSQ 0,5156 * 0,5201 * 0,5463 * 0,5160 * 0,5029 * 0,5016 * 0,5532 * 
 (0,2829)  (0,2857)  (0,2874)  (0,2874)  (0,2875)  (0,2879)  (0,2854)  

ROA 0,9267  0,9534  0,9363  0,9654  0,9627  0,9617  0,9975  

 (1,5728)  (1,5795)  (1,5785)  (1,5802)  (1,5808)  (1,5808)  (1,5759)  

END -2,6325  -2,4348  -2,4375  -2,3284  -2,2951  -2,2915  -2,5343  
 (1,6798)  (1,6902)  (1,6836)  (1,6830)  (1,6830)  (1,6831)  (1,6816)  
TAM 0,4591  0,6500 ** 0,6543 ** 0,6742 ** 0,6798 ** 0,6804 ** 0,6340 ** 
 (0,2988)  (0,2842)  (0,2823)  (0,2820)  (0,2818)  (0,2818)  (0,2822)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,6305 *** 36,7569 *** 36,0987 *** 36,3572 *** 36,6001 *** 36,6278 *** 36,8463 *** 
 (5,8054)  (5,6783)  (5,7080)  (5,7546)  (5,7862)  (5,8032)  (5,6645)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 5,99  5,79  5,82  5,77  5,75  5,75  5,90  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2445   0,2381   0,2391   0,2374   0,2371   0,2370   0,2417   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 38 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Práticas da diretoria executiva) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
PRAT_DIR 3,2860 * 2,9936  3,2644 * 3,0711  2,9840  2,9715  2,9172  

 (1,8978)  (1,9024)  (1,9174)  (1,9192)  (1,9192)  (1,9192)  (1,8951)  

MAJOR 1,5208 **       
      

 (0,6533)        
      

CVOTO1  
 1,1189      

      
   (1,2643)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,7695    

      
   

 
 (1,3358)    

      
VOTSOM3       0,8818        
       (1,3927)        
VOTSOM4  

       0,4587      

 
 
       (1,4595)      

VOTSOM5  
         0,4002    

 
 
         (1,4978)    

HHI5  
           2,2183 * 

             (1,2684)  

TOBINSQ 0,4547 * 0,4653  0,4905 * 0,4631 * 0,4519  0,4506  0,4988 * 
 (0,2747)  (0,2773)  (0,2782)  (0,2782)  (0,2783)  (0,2784)  (0,2773)  

ROA 1,0674  1,0835  1,0664  1,0968  1,0954  1,0936  1,1277  

 (1,5252)  (1,5323)  (1,5309)  (1,5330)  (1,5335)  (1,5335)  (1,5289)  

END -2,5686  -2,3690  -2,3809  -2,2664  -2,2319  -2,2277  -2,4592  
 (1,6302)  (1,6413)  (1,6343)  (1,6342)  (1,6345)  (1,6346)  (1,6331)  
TAM 0,4038  0,6089 ** 0,6023 ** 0,6294 ** 0,6394 ** 0,6405 ** 0,5979 ** 
 (0,2754)  (0,2596)  (0,2580)  (0,2576)  (0,2573)  (0,2574)  (0,2570)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,4539 *** 36,4399 *** 35,8313 *** 35,9988 *** 36,1651 *** 36,1925 *** 36,4821 *** 
 (5,0121)  (4,8611)  (4,8755)  (4,9052)  (4,9245)  (4,9298)  (4,8498)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 161,71  155,61  156,89  155,11  154,71  154,67  158,61  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 39 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Práticas da diretoria executiva) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

PRAT_DIR 3,2860 * 2,9936  3,2644 * 3,0711  2,9840  2,9715  2,9172  

 (1,9504)  (1,9551)  (1,9705)  (1,9723)  (1,9723)  (1,9723)  (1,9476)  

MAJOR 1,5208 **       
      

 (0,6714)        
      

CVOTO1  
 1,1189      

      
   (1,2994)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,7695    

      
   

 
 (1,3728)    

      
VOTSOM3       0,8818        
       (1,4313)        
VOTSOM4  

       0,4587      

 
 
       (1,5000)      

VOTSOM5  
         0,4002    

 
 
         (1,5393)    

HHI5  
           2,2183 * 

             (1,3035)  

TOBINSQ 0,4547  0,4653  0,4905 * 0,4631  0,4519  0,4506  0,4988 * 
 (0,2823)  (0,2850)  (0,2859)  (0,2859)  (0,2859)  (0,2861)  (0,2849)  

ROA 1,0674  1,0835  1,0664  1,0968  1,0954  1,0936  1,1277  

 (1,5674)  (1,5748)  (1,5733)  (1,5754)  (1,5760)  (1,5760)  (1,5713)  

END -2,5686  -2,3690  -2,3809  -2,2664  -2,2319  -2,2277  -2,4592  
 (1,6754)  (1,6868)  (1,6795)  (1,6794)  (1,6797)  (1,6799)  (1,6784)  
TAM 0,4038  0,6089 ** 0,6023 ** 0,6294 ** 0,6394 ** 0,6405 ** 0,5979 ** 
 (0,2831)  (0,2668)  (0,2652)  (0,2648)  (0,2645)  (0,2645)  (0,2641)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,4539 *** 36,4399 *** 35,8313 *** 35,9988 *** 36,1651 *** 36,1925 *** 36,4821 *** 
 (5,1509)  (4,9957)  (5,0105)  (5,0410)  (5,0608)  (5,0663)  (4,9842)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,12  5,89  5,94  5,87  5,86  5,86  6,01  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2485   0,2414   0,2429   0,2408   0,2403   0,2403   0,2449   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 40 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Fiscalização) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
FISCAL 4,7897 *** 4,9321 *** 4,9335 *** 4,9254 *** 4,9227 *** 4,9227 *** 4,8926 *** 
 (1,4219)  (1,4256)  (1,4248)  (1,4264)  (1,4267)  (1,4268)  (1,4224)  

MAJOR 1,3250 **       
      

 (0,6460)        
      

CVOTO1  
 1,0534      

      
   (1,2505)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,4824    

      
   

 
 (1,3101)    

      
VOTSOM3       0,6109        
       (1,3661)        
VOTSOM4  

       0,2124      

 
 
       (1,4320)      

VOTSOM5  
         0,1704    

 
 
         (1,4696)    

HHI5  
           2,1607 * 

             (1,2564)  

TOBINSQ 0,5741 ** 0,5837 ** 0,6054 ** 0,5765 ** 0,5651 ** 0,5640 ** 0,6155 ** 
 (0,2721)  (0,2745)  (0,2758)  (0,2757)  (0,2758)  (0,2759)  (0,2743)  

ROA 1,0614  1,1000  1,0704  1,1080  1,1112  1,1109  1,1462  

 (1,5078)  (1,5131)  (1,5125)  (1,5138)  (1,5141)  (1,5141)  (1,5097)  

END -2,8602 * -2,6950 * -2,6959 * -2,5829  -2,5485  -2,5452  -2,7839 * 
 (1,6165)  (1,6259)  (1,6199)  (1,6191)  (1,6192)  (1,6194)  (1,6173)  
TAM 0,2617  0,4345 * 0,4316 * 0,4582 * 0,4674 * 0,4682 * 0,4243  

 (0,2762)  (0,2612)  (0,2598)  (0,2593)  (0,2590)  (0,2590)  (0,2584)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 41,3217 *** 38,5346 *** 38,1666 *** 38,2410 *** 38,3583 *** 38,3733 *** 38,5282 *** 
 (4,8384)  (4,6482)  (4,6508)  (4,6716)  (4,6861)  (4,6902)  (4,6366)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 172,75  168,06  168,83  167,38  167,14  167,13  171,08  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 41 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Fiscalização) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

FISCAL 4,7897 *** 4,9321 *** 4,9335 *** 4,9254 *** 4,9227 *** 4,9227 *** 4,8926 *** 
 (1,4613)  (1,4651)  (2,7017)  (1,4659)  (1,4662)  (1,4663)  (1,4618)  

MAJOR 1,3250 **       
      

 -0,6639        
      

CVOTO1  
 1,0534      

      
   -1,2851      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,4824    

      
   

 
 (1,3722)    

      
VOTSOM3       0,6109        
       (1,4039)        
VOTSOM4  

       0,2124      

 
 
       (1,4716)      

VOTSOM5  
         0,1704    

 
 
         (1,5103)    

HHI5  
           2,1607 * 

             (1,2912)  

TOBINSQ 0,5741 ** 0,5837 ** 0,6054 ** 0,5765 ** 0,5651 ** 0,5640 ** 0,6155 ** 
 (0,2796)  (0,2821)  (0,2874)  (0,2834)  (0,2834)  (0,2836)  (0,2819)  

ROA 1,0614  1,1000  1,0704  1,1080  1,1112  1,1109  1,1462  

 -1,5496   (1,5550)  (1,5785)  (1,5557)  (1,5560)  (1,5560)  (1,5514)  

END -2,8602 * -2,6950  -2,6959  -2,5829  -2,5485  -2,5452  -2,7839 * 
 -1,6613  (1,6709)  (1,6836)  (1,6640)  (1,6640)  (1,6642)  (1,6621)  
TAM 0,2617  0,4345  0,4316  0,4582 * 0,4674 * 0,4682 * 0,4243  

 -0,2839  (0,2684)  (0,2823)  (0,2665)  (0,2662)  (0,2662)  (0,2656)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 41,3217 *** 38,5346 *** 38,1666 *** 38,2410 *** 38,3583 *** 38,3733 *** 38,5282 *** 
 (4,9724)  (4,7770)  (4,7796)  (4,8009)  (4,8159)   (4,8201)  (4,7650)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,54  6,36  6,39  6,34  6,33  6,33  6,48  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2611   0,2558   0,2566   0,2550   0,2547   0,2547   0,2592   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 42 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Transparência) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   
TRANSP 5,3995 *** 4,6032 *** 5,1282 *** 4,9420 *** 4,7275 *** 4,6942 *** 5,0282 *** 
 (1,6480)  (1,6436)  (1,6823)  (1,7157)  (1,7170)  (1,7169)  (1,6403)  

MAJOR 2,0275 ***       
      

 (0,6717)        
      

CVOTO1  
 1,8776      

      
   (1,2933)      

      
VOTSOM2  

 
 
 2,8074 **   

      
   

 
 (1,3876)    

      
VOTSOM3       2,1297        
       (1,4742)        
VOTSOM4  

       1,7081      

 
 
       (1,5460)      

VOTSOM5  
         1,6709    

 
 
         (1,5864)    

HHI5  
           3,1942 ** 

             (1,2998)  

TOBINSQ 0,5689 ** 0,5773 ** 0,6269 ** 0,5974 ** 0,5806 ** 0,5795 ** 0,6227 ** 
 (0,2721)  (0,2759)  (0,2775)  (0,2780)  (0,2781)  (0,2784)  (0,2754)  

ROA 0,5388  0,6246  0,5407  0,6170  0,6400  0,6384  0,6779  

 (1,5098)  (1,5202)  (1,5182)  (1,5204)  (1,5215)  (1,5218)  (1,5138)  

END -2,8525 * -2,6265  -2,6490  -2,5149  -2,4680  -2,4642  -2,7134 * 
 (1,6175)  (1,6323)  (1,6240)  (1,6246)  (1,6258)  (1,6261)  (1,6207)  
TAM 0,4177  0,6633 ** 0,6649 *** 0,6904 *** 0,7007 *** 0,7011 *** 0,6662 *** 
 (0,2733)  (0,2592)  (0,2574)  (0,2573)  (0,2573)  (0,2573)  (0,2564)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 36,9897 *** 33,5939 *** 32,3464 *** 32,3626 *** 32,6096 *** 32,6409 *** 33,1043 *** 
 (5,0281)  (4,9772)  (5,0280)  (5,1021)  (5,1387)  (5,1479)  (4,9625)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 171,94  162,65  165,28  162,62  161,47  161,33  167,87  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 43 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Transparência) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

TRANSP 5,3995 *** 4,6032 *** 5,1282 *** 4,9420 *** 4,7275 *** 4,6942 *** 5,0282 *** 
 (1,6936)  1,6891  1,7288  1,7633  1,7645  1,7644  1,6857  

MAJOR 2,0275 ***       
      

 (0,6903)        
      

CVOTO1  
 1,8776      

      
   (1,3291)      

      
VOTSOM2  

 
 
 2,8074 **   

      
   

 
 (1,4261)    

      
VOTSOM3       2,1297        
       (1,5150)        
VOTSOM4  

       1,7081      

 
 
       (1,5888)      

VOTSOM5  
         1,6709    

 
 
         (1,6303)    

HHI5  
           3,1942 ** 

             (1,3358)  

TOBINSQ 0,5689 ** 0,5773 ** 0,6269 ** 0,5974 ** 0,5806 ** 0,5795 ** 0,6227 ** 
 (0,2797)  (0,2835)  (0,2852)  (0,2857)  (0,2858)  (0,2861)  (0,2830)  

ROA 0,5388  0,6246  0,5407  0,6170  0,6400  0,6384  0,6779  

 (1,5516)  (1,5623)  (1,5603)  (1,5625)  (1,5637)  (1,5639)  (1,5557)  

END -2,8525 * -2,6265  -2,6490  -2,5149  -2,4680  -2,4642  -2,7134  
 (1,6623)  (1,6775)  (1,6690)  (1,6696)  (1,6708)  (1,6712)  (1,6656)  
TAM 0,4177  0,6633 ** 0,6649 ** 0,6904 *** 0,7007 *** 0,7011 *** 0,6662 ** 
 (0,2809)  (0,2664)  (0,2645)  (0,2644)  (0,2644)  (0,2644)  (0,2635)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 36,9897 *** 33,5939 *** 32,3464 *** 32,3626 *** 32,6096 *** 32,6409 *** 33,1043 *** 
 (5,1674)  (5,1150)  (5,1673)  (5,2434)  (5,2810)  (5,2905)  (5,1000)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,51  6,16  6,26  6,16  6,12  6,11  6,36  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2601   0,2496   0,2526   0,2496   0,2482   0,2481   0,2556   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 



129 

 

APÊNDICE C – ESTIMAÇÕES: PRÁTICAS DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA (IGC) (MODELOS ESTIMADOS PARA AMOSTRA COMPLETA) 

 

 

Comitês de assessoramento do conselho de administração - Existência de 

comitê de auditoria ou similar, comitê de remuneração ou similar, comitê 

de governança corporativa ou similar (COMITE) 

Tabela 44 a 45 

Membros independentes do conselho de administração (INDEP) Tabela 46 a 47 

Segregação entre CEO e Chairman (SEGREG_CEO_CHAIRMAN) Tabela 48 a 49 

Membros independentes do conselho de administração no Comitê de 

auditoria (INDEP_CAUD) 
Tabela 50 a 51 
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Tabela 44 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Comitês de assessoramento do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

COMITE 3,0442 *** 2,9119 *** 2,8813 *** 2,8600 *** 2,8487 *** 2,8455 *** 2,9109 *** 
 (0,6172)  (0,6173)  (0,6140)  (0,6144)  (0,6143)  (0,6144)  (0,6140)  

MAJOR 1,3383 **             

 (0,5366)  
            

CVOTO1   1,2927      
      

   (1,0616)      
      

VOTSOM2     1,6865    
      

     (1,1038)    
      

VOTSOM3       1,1848        
       (1,1637)        
VOTSOM4         0,9845      

         (1,2190)      

VOTSOM5           0,8951    

           (1,2466)    

HHI5             2,0847 * 
             (1,1126)  

TOBINSQ 0,0239  0,0472  0,0707  0,0616  0,0583  0,0569  0,0693  

 (0,2207)  (0,2218)  (0,2227)  (0,2232)  (0,2237)  (0,2240)  (0,2219)  

ROA 2,3202 * 2,3875 * 2,3226 * 2,3714 * 2,3842 * 2,3863 * 2,4085 * 
 (1,3663)  (1,3711)  (1,3716)  (1,3724)  (1,3728)  (1,3731)  (1,3685)  

TAM 0,3100  0,4523 * 0,4450 * 0,4608 ** 0,4671 ** 0,4678 ** 0,4441 * 
 (0,2413)  (0,2332)  (0,2330)  (0,2330)  (0,2329)  (0,2331)  (0,2323)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 40,6834 *** 38,4382 *** 38,1550 *** 38,1399 *** 38,1595 *** 38,2029 *** 38,5226 *** 
 (4,2641)  (4,1935)  (4,1976)  (4,2129)  (4,2225)  (4,2228)  (4,1859)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

Wald (χ²) 227,75  221,37  222,52  220,77  220,25  220,06  224,1  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 45 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Comitês de assessoramento do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

COMITE 3,0442 *** 2,9119 *** 2,8813 *** 2,8600 *** 2,8487 *** 2,8455 *** 2,9109 *** 
 (0.6304)  (0.6305)  (0.6270)  (0.6275)  (0.6274)  (0.6274)  (0.6270)  

MAJOR 1,3383 **             

 (0.5480)  
            

CVOTO1   1,2927      
     

 

   (1.0841)      
     

 

VOTSOM2     1,6865    
     

 

     (1.1273)    
     

 

VOTSOM3       1,1848       
 

       (1.1885)       
 

VOTSOM4         0,9845      

         (1.2449)      

VOTSOM5           0,8951    

           (1.2730)    

HHI5             2,0847 * 
             (1.1363)  

TOBINSQ 0,0239  0,0472  0,0707  0,0616  0,0583  0,0569  0,0693  

 (0.2254)  (0.2265)  (0.2274)  (0.2280)  (0.2285)  (0.2287)  (0.2267)  

ROA 2,3202 * 2,3875 * 2,3226 * 2,3714 * 2,3842 * 2,3863 * 2,4085 * 
 (1.3953)  (1.4003)  (1.4007)  (1.4016)  (1.4020)  (1.4023)  (1.3976)  

TAM 0,3100  0,4523 * 0,4450 * 0,4608 * 0,4671 ** 0,4678 ** 0,4441 * 
 (0.2464)  (0.2382)  (0.2380)  (0.2380)  (0.2379)  (0.2381)  (0.2373)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 40,6834 *** 38,4382 *** 38,1550 *** 38,1399 *** 38,1595 *** 38,2029 *** 38,5226 *** 
 (4.3547)  (4.2827)  (4.2868)  (4.3025)  (4.3122)  (4.3126)  (4.2749)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

F 8,73  8,49  8,53  8,47  8,45  8,44  8,59  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2652   0,2597   0,2607   0,2592   0,2587   0,2586   0,2621   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 46 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Membros independentes do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

INDEP 2,6491 ** 2,6306 ** 2,9567 ** 2,9100 ** 2,8830 ** 2,8649 ** 2,7900 ** 
 (1,3164)  (1,3348)  (1,3516)  (1,3698)  (1,3771)  (1,3804)  (1,3288)  

MAJOR 1,0753 **             

 (0,5425)  
            

CVOTO1   1,1124      
      

   (1,0880)      
      

VOTSOM2     1,9994 *   
      

     (1,1519)    
      

VOTSOM3       1,6449        
       (1,2298)        
VOTSOM4         1,5513      

         (1,2952)      

VOTSOM5           1,4971    

           (1,3276)    

HHI5             2,0970 * 
             (1,1413)  

TOBINSQ 0,1518  0,1673  0,2002  0,1941  0,1936  0,1935  0,1925  

 (0,2229)  (0,2239)  (0,2247)  (0,2255)  (0,2260)  (0,2263)  (0,2240)  

ROA 2,4338 * 2,4877 * 2,4210 * 2,4639 * 2,4711 * 2,4688 * 2,5139 * 
 (1,3910)  (1,3938)  (1,3924)  (1,3932)  (1,3936)  (1,3938)  (1,3911)  

TAM 0,6864 *** 0,7927 *** 0,7974 *** 0,8066 *** 0,8095 *** 0,8073 *** 0,7921 *** 
 (0,2591)  (0,2534)  (0,2530)  (0,2533)  (0,2534)  (0,2534)  (0,2529)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 35,9009 *** 34,1320 *** 33,2749 *** 33,2472 *** 33,2441 *** 33,3068 *** 33,9615 *** 
 (4,7178)  (4,7058)  (4,7381)  (4,7892)  (4,8176)  (4,8217)  (4,6875)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

Wald (χ²) 201,18  197,4  199,98  198,38  197,91  197,70  200,46  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 47 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Membros independentes do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

INDEP 2,6491 ** 2,6306 * 2,9567 ** 2,9100 ** 2,8830 ** 2,8649 ** 2,7900 ** 
 (1,3444)  (1,3632)  (1.3804)  (1.3990)  (1.4064)  (1.4097)  (1.3570)  

MAJOR 1,0753 *            
 

 (0,5540)  
           

 
CVOTO1   1,1124      

      
   (1,1111)      

      
VOTSOM2     1,9994 *   

      
     (1.1764)    

      
VOTSOM3       1,6449        
       (1.2559)        
VOTSOM4         1,5513      

         (1.3227)      

VOTSOM5           1,4971    

           (1.3558)    

HHI5             2,0970 * 
             (1.1656)  

TOBINSQ 0,1518  0,1673  0,2002  0,1941  0,1936  0,1935  0,1925  

 (0,2276)  (0,2286)  (0.2295)  (0.2302)  (0.2308)  (0.2312)  (0.2288)  

ROA 2,4338 * 2,4877 * 2,4210 * 2,4639 * 2,4711 * 2,4688 * 2,5139 * 
 (1,4206)  (1,4234)  (1.4220)  (1.4228)  (1.4232)  (1.4235)  (1.4206)  

TAM 0,6864 *** 0,7927 *** 0,7974 *** 0,8066 *** 0,8095 *** 0,8073 *** 0,7921 *** 
 (0,2646)  (0,2588)  (0.2584)  (0.2587)  (0.2588)  (0.2588)  (0.2583)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 35,9009 *** 34,1320 *** 33,2749 *** 33,2472 *** 33,2441 *** 33,3068 *** 33,9615 *** 
 (4,8181)  (4,8059)  (4.8389)  (4.8910)  (4.9200)  (4.9242)  (4.7872)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

F 7,72  7,57  7,67  7,61  7,59  7,58  7,69  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2418   0,2383   0,2407   0,2392   0,2388   0,2386   0,2411   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 48 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Segregação entre CEO e Chairman) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

SEGREG_CEO_CHAIRMAN 2,1713 ** 2,2005 ** 2,1655 ** 2,1865 ** 2,1906 ** 2,1948 ** 2,1373 ** 
 (1,0188)  (1,0209)  (1,0208)  (1,0215)  (1,0222)  (1,0223)  (1,0209)  

MAJOR 0,9338 *             

 (0,5396)  
            

CVOTO1   0,6615      
      

   (1,0695)      
      

VOTSOM2     1,2774    
      

     (1,1181)    
      

VOTSOM3       0,7780        
       (1,1787)        
VOTSOM4         0,5827      

         (1,2357)      

VOTSOM5           0,4906    

           (1,2637)    

HHI5             1,5637  

             (1,1271)  

TOBINSQ 0,1178  0,1270  0,1484  0,1377  0,1335  0,1316  0,1483  

 (0,2231)  (0,2240)  (0,2249)  (0,2255)  (0,2259)  (0,2262)  (0,2243)  

ROA 2,4023 * 2,4635 * 2,4010 * 2,4463 * 2,4583 * 2,4620 * 2,4635 * 
 (1,3892)  (1,3918)  (1,3923)  (1,3926)  (1,3929)  (1,3932)  (1,3896)  

TAM 0,4805 ** 0,5805 ** 0,5671 ** 0,5804 ** 0,5853 ** 0,5863 ** 0,5680 ** 
 (0,2420)  (0,2345)  (0,2344)  (0,2343)  (0,2342)  (0,2344)  (0,2338)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,3890 *** 36,8400 *** 36,6196 *** 36,6395 *** 36,6762 *** 36,7149 *** 36,9116 *** 
 (4,3676)  (4,2907)  (4,2933)  (4,3066)  (4,3145)  (4,3146)  (4,2847)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

Wald (χ²) 201,83  198,4  199,61  198,47  198,19  198,09  200,42  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 49 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Segregação entre CEO e Chairman) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

SEGREG_CEO_CHAIRMAN 2,1713 ** 2,2005 ** 2,1655 ** 2,1865 ** 2,1906 ** 2,1948 ** 2,1373 ** 
 (1,0404)  (1,0426)  (1,0425)  (1,0433)  (1,0439)  (1,0441)  (1,0426)  

MAJOR 0,9338 *            
 

 (0,5511)  
           

 
CVOTO1   0,6615      

      
   (1,0922)      

      
VOTSOM2     1,2774    

      
     (1,1419)    

      
VOTSOM3       0,7780        
       (1,2038)        
VOTSOM4         0,5827      

         (1,2619)      

VOTSOM5           0,4906    

           (1,2906)    

HHI5             1,5637  

             (1,1510)  

TOBINSQ 0,1178  0,1270  0,1484  0,1377  0,1335  0,1316  0,1483  

 (0,2278)  (0,2288)  (0,2297)  (0,2303)  (0,2307)  (0,2310)  (0,2291)  

ROA 2,4023 * 2,4635 * 2,4010 * 2,4463 * 2,4583 * 2,4620 * 2,4635 * 
 (1,4188)  (1,4214)  (1,4219)  (1,4222)  (1,4225)  (1,4227)  (1,4192)  

TAM 0,4805 * 0,5805 ** 0,5671 ** 0,5804 ** 0,5853 ** 0,5863 ** 0,5680 ** 
 (0,2472)  (0,2394)  (0,2394)  (0,2393)  (0,2392)  (0,2394)  (0,2388)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,3890 *** 36,8400 *** 36,6196 *** 36,6395 *** 36,6762 *** 36,7149 *** 36,9116 *** 
 (4,4605)  (4,3819)  (4,3846)  (4,3981)  (4,4063)  (4,4063)  (4,3757)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

F 7,74  7,61  7,66  7,61  7,60  7,60  7,69  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2423   0,2392   0,2403   0,2393   0,2390   0,2389   0,2411   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 50 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por GLS (Membros independentes do CA no Comitê de 

auditoria) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

INDEP_CAUD 3,1591 *** 3,1729 *** 3,1727 *** 3,2024 *** 3,2141 *** 3,2220 *** 3,1333 *** 
 (1,1237)  (1,1267)  (1,1251)  (1,1257)  (1,1261)  (1,1266)  (1,1254)  

MAJOR 0,9342 *             

 (0,5381)  
            

CVOTO1   0,6094      
      

   (1,0671)      
      

VOTSOM2     1,3252    
      

     (1,1142)    
      

VOTSOM3       0,9128        
       (1,1743)        
VOTSOM4         0,8089      

         (1,2307)      

VOTSOM5           0,7726    

           (1,2591)    

HHI5             1,5698  

             (1,1232)  

TOBINSQ 0,1493  0,1581  0,1809  0,1727  0,1712  0,1709  0,1794  

 (0,2222)  (0,2231)  (0,2239)  (0,2245)  (0,2249)  (0,2252)  (0,2233)  

ROA 2,5689 * 2,6313 * 2,5662 * 2,6092 * 2,6180 * 2,6188 * 2,6298 * 
 (1,3884)  (1,3911)  (1,3913)  (1,3914)  (1,3915)  (1,3917)  (1,3888)  

TAM 0,6235 ** 0,7257 *** 0,7096 *** 0,7226 *** 0,7267 *** 0,7267 *** 0,7097 *** 
 (0,2452)  (0,2377)  (0,2375)  (0,2373)  (0,2372)  (0,2373)  (0,2370)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 37,5376 *** 36,0003 *** 35,7438 *** 35,7208 *** 35,7094 *** 35,7258 *** 36,0570 *** 
 (4,3808)  (4,3048)  (4,3077)  (4,3228)  (4,3331)  (4,3344)  (4,2987)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

Wald (χ²) 206,23  202,69  204,12  203,05  202,83  202,75  204,83  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 51 – Resultados das estimações de modelos para a amostra completa por OLS (Membros independentes do CA no Comitê de auditoria) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

INDEP_CAUD 3,1591 *** 3,1729 *** 3,1727 *** 3,2024 *** 3,2141 *** 3,2220 *** 3,1333 *** 
 (1,1476)  (1,1506)  (1,1490)  (1,1496)  (1,1500)  (1,1505)  (1,1493)  

MAJOR 0,9342 *            
 

 (0,5495)  
           

 
CVOTO1   0,6094      

      
   (1,0898)      

      
VOTSOM2     1,3252    

      
     (1,1379)    

      
VOTSOM3       0,9128        
       (1,1993)        
VOTSOM4         0,8089      

         (1,2569)      

VOTSOM5           0,7726    

           (1,2858)    

HHI5             1,5698  

             (1,1471)  

TOBINSQ 0,1493  0,1581  0,1809  0,1727  0,1712  0,1709  0,1794  

 (0,2269)  (0,2278)  (0,2287)  (0,2292)  (0,2297)  (0,2299)  (0,2281)  

ROA 2,5689 * 2,6313 * 2,5662 * 2,6092 * 2,6180 * 2,6188 * 2,6298 * 
 (1,4179)  (1,4207)  (1,4209)  (1,4210)  (1,4211)  -1,4213  (1,4183)  

TAM 0,6235 ** 0,7257 *** 0,7096 *** 0,7226 *** 0,7267 *** 0,7267 *** 0,7097 *** 
 (0,2504)  (0,2427)  (0,2426)  (0,2424)  (0,2422)  (0,2424)  (0,2420)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 37,5376 *** 36,0003 *** 35,7438 *** 35,7208 *** 35,7094 *** 35,7258 *** 36,0570 *** 
 (4,4740)  (4,3963)  (4,3993)  (4,4147)  (4,4252)  (4,4265)  (4,3901)  

N 631   631   631   631   631   631   631   

F 7,91  7,77  7,83  7,79  7,78  7,78  7,86  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2463   0,2431   0,2444   0,2435   0,2432   0,2432   0,2451   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE D – ESTIMAÇÕES: PRÁTICAS DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA (IGC) (MODELOS ESTIMADOS PARA EMPRESAS NÃO 

FINANCEIRAS) 

 

 

Comitês de assessoramento do conselho de administração - Existência de 

comitê de auditoria ou similar, comitê de remuneração ou similar, comitê 

de governança corporativa ou similar (COMITE) 

Tabela 52 a 53 

Membros independentes do conselho de administração (INDEP) Tabela 54 a 55 

Segregação entre CEO e Chairman (SEGREG_CEO_CHAIRMAN) Tabela 56 a 57 

Membros independentes do conselho de administração no Comitê de 

auditoria (INDEP_CAUD) 
Tabela 58 a 59 
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Tabela 52 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Comitês de assessoramento do conselho de  

administração) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

COMITE 2,6788 *** 2,4288 *** 2,3943 *** 2,3575 *** 2,3407 *** 2,3372 *** 2,4348 *** 
 (0,7440)  (0,7428)  (0,7395)  (0,7402)  (0,7399)  (0,7396)  (0,7382)  

MAJOR 1,8147 ***       
      

 (0,6535)        
      

CVOTO1  
 1,4618      

      
   (1,2596)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,7105    

      
   

 
 (1,3146)    

      
VOTSOM3       0,8053        
       (1,3705)        
VOTSOM4  

       0,3250      

 
 
       (1,4357)      

VOTSOM5  
         0,2158    

 
 
         (1,4728)    

HHI5  
           2,4952 ** 

             (1,2605)  

TOBINSQ 0,3296  0,3565  0,3781  0,3501  0,3374  0,3348  0,3879  

 (0,2748)  (0,2776)  (0,2790)  (0,2791)  (0,2793)  (0,2795)  (0,2775)  

ROA 1,0573  1,0782  1,0436  1,0837  1,0866  1,0858  1,1371  

 (1,5052)  (1,5149)  (1,5147)  (1,5164)  (1,5169)  (1,5169)  (1,5111)  

END -2,6708 * -2,4479  -2,4121  -2,2917  -2,2506  -2,2423  -2,5145  
 (1,6129)  (1,6266)  (1,6211)  (1,6209)  (1,6211)  (1,6213)  (1,6177)  
TAM 0,1486  0,4087  0,4163  0,4471 * 0,4596 * 0,4618 * 0,4034  

 (0,2815)  (0,2636)  (0,2617)  (0,2612)  (0,2608)  (0,2607)  (0,2602)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 43,8527 *** 39,8879 *** 39,4221 *** 39,4532 *** 39,5799 *** 39,6196 *** 39,8638 *** 
 (4,8767)  (4,6753)  (4,6762)  (4,6974)  (4,7127)  (4,7173)  (4,6611)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 174,89  166,38  166,85  165,05  164,65  164,61  169,82  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 53 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Comitês de assessoramento do conselho de  

administração) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

COMITE 2,6788 *** 2,4288 *** 2,3943 *** 2,3575 *** 2,3407 *** 2,3372 *** 2,4348 *** 
 (0,7646)  (0,7634)  (0,7600)  (0,7607)  (0,7604)  (0,7601)  (0,7586)  
MAJOR 1,8147 ***       

      
 (0,6716)        

      
CVOTO1  

 1,4618      
      

   (1,2945)      
      

VOTSOM2  
 

 
 1,7105    

      
   

 
 (1,3510)    

      
VOTSOM3       0,8053        
       (1,4084)        
VOTSOM4  

       0,3250      

 
 
       (1,4754)      

VOTSOM5  
         0,2158    

 
 
         (1,5136)    

HHI5  
           2,4952 * 

             (1,2954)  

TOBINSQ 0,3296  0,3565  0,3781  0,3501  0,3374  0,3348  0,3879  

 (0,2824)  (0,2853)  (0,2868)  (0,2869)  (0,2870)  (0,2872)  (0,2851)  

ROA 1,0573  1,0782  1,0436  1,0837  1,0866  1,0858  1,1371  

 (1,5468)  (1,5568)  (1,5566)  (1,5584)  (1,5589)  (1,5589)  (1,5530)  

END -2,6708  -2,4479  -2,4121  -2,2917  -2,2506  -2,2423  -2,5145  

 (1,6576)  (1,6717)  (1,6660)  (1,6657)  (1,6660)  (1,6662)  (1,6625)  

TAM 0,1486  0,4087  0,4163  0,4471 * 0,4596 * 0,4618 * 0,4034  

 (0,2893)  (0,2709)  (0,2689)  (0,2684)  (0,2680)  (0,2680)  (0,2674)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 43,8527 *** 39,8879 *** 39,4221 *** 39,4532 *** 39,5799 *** 39,6196 *** 39,8638 *** 
 (5,0118)  (4,8047)  (4,8057)  (4,8275)  (4,8432)  (4,8480)  (4,7902)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,62  6,3  6,32  6,25  6,24  6,23  6,43  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2634   0,2539   0,2544   0,2523   0,2519   0,2519   0,2578   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 54 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Membros independentes do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

INDEP 2,9489 ** 2,9710 ** 3,2998 ** 3,1905 ** 3,0855 ** 3,0911 ** 3,1280 ** 
 (1,4660)  (1,4854)  (1,5104)  (1,5380)  (1,5489)  (1,5561)  (1,4781)  

MAJOR 1,5055 **       
      

 (0,6515)        
      

CVOTO1  
 1,3848      

      
   (1,2744)      

      
VOTSOM2  

 
 
 2,1479    

      
   

 
 (1,3583)    

      
VOTSOM3       1,4515        
       (1,4407)        
VOTSOM4  

       1,0990      

 
 
       (1,5206)      

VOTSOM5  
         1,1008    

 
 
         (1,5677)    

HHI5  
           2,5676 ** 

             (1,2770)  

TOBINSQ 0,4927 * 0,5054 * 0,5390 * 0,5135 * 0,5023 * 0,5024 * 0,5404 ** 
 (0,2732)  (0,2757)  (0,2769)  (0,2770)  (0,2771)  (0,2773)  (0,2754)  

ROA 0,9916  1,0269  1,0007  1,0467  1,0492  1,0474  1,0943  

 (1,5195)  (1,5258)  (1,5239)  (1,5262)  (1,5271)  (1,5271)  (1,5218)  

END -2,4058  -2,2377  -2,2289  -2,1229  -2,0969  -2,0960  -2,3097  
 (1,6327)  (1,6416)  (1,6341)  (1,6342)  (1,6348)  (1,6348)  (1,6327)  
TAM 0,6378 ** 0,8348 *** 0,8537 *** 0,8706 *** 0,8731 *** 0,8738 *** 0,8390 *** 
 (0,2993)  (0,2854)  (0,2839)  (0,2844)  (0,2848)  (0,2849)  (0,2837)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 36,8010 *** 33,6109 *** 32,5524 *** 32,6507 *** 32,8608 *** 32,8381 *** 33,3363 *** 
 (5,3920)  (5,2699)  (5,3237)  (5,4047)  (5,4534)  (5,4731)  (5,2557)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 163,1  157,61  159,35  157,39  156,74  156,70  161,39  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 55 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Membros independentes do conselho de administração) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

INDEP 2,9489 * 2,9710 * 3,2998 ** 3,1905 ** 3,0855 * 3,0911 * 3,1280 ** 
 (1,5066)  (1,5266)  (1,5522)  (1,5806)  (1,5918)  (1,5992)  (1,5190)  
MAJOR 1,5055 **       

      
 (0,6695)        

      
CVOTO1  

 1,3848      
      

   (1,3097)      
      

VOTSOM2  
 

 
 2,1479    

      
   

 
 (1,3960)    

      
VOTSOM3       1,4515        
       (1,4806)        
VOTSOM4  

       1,0990      

 
 
       (1,5627)      

VOTSOM5  
         1,1008    

 
 
         (1,6111)    

HHI5  
           2,5676 * 

             (1,3124)  

TOBINSQ 0,4927 * 0,5054 * 0,5390 * 0,5135 * 0,5023 * 0,5024 * 0,5404 * 
 (0,2808)  (0,2833)  (0,2846)  (0,2847)  (0,2848)  (0,2850)  (0,2830)  

ROA 0,9916  1,0269  1,0007  1,0467  1,0492  1,0474  1,0943  

 (1,5616)  (1,5681)  (1,5661)  (1,5685)  (1,5694)  (1,5694)  (1,5639)  

END -2,4058  -2,2377  -2,2289  -2,1229  -2,0969  -2,0960  -2,3097  

 (1,6779)  (1,6871)  (1,6793)  (1,6795)  (1,6800)  (1,6801)  (1,6779)  

TAM 0,6378 ** 0,8348 *** 0,8537 *** 0,8706 *** 0,8731 *** 0,8738 *** 0,8390 *** 
 (0,3075)  (0,2933)  (0,2918)  (0,2923)  (0,2927)  (0,2928)  (0,2915)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 36,8010 *** 33,6109 *** 32,5524 *** 32,6507 *** 32,8608 *** 32,8381 *** 33,3363 *** 
 (5,5413)  (5,4158)  (5,4711)  (5,5544)  (5,6045)  (5,6247)  (5,4013)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,18  5,97  6,04  5,96  5,94  5,93  6,11  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2501   0,2437   0,2458   0,2435   0,2427   0,2427   0,2481   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 56 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Segregação entre CEO e Chairman) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

SEGREG_CEO_CHAIRMAN 1,8868 * 1,9538 * 1,9204 * 1,9673 * 1,9926 * 1,9969 * 1,8548 * 
 (1,1087)  (1,1132)  (1,1138)  (1,1151)  (1,1161)  (1,1162)  (1,1129)  

MAJOR 1,3735 **       
      

 (0,6515)        
      

CVOTO1  
 0,9113      

      
   (1,2629)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,2999    

      
   

 
 (1,3246)    

      
VOTSOM3       0,4062        
       (1,3813)        
VOTSOM4  

       -0,0553      

 
 
       (1,4488)      

VOTSOM5  
         -0,1296    

 
 
         (1,4870)    

HHI5  
           2,0499  

             (1,2714)  

TOBINSQ 0,5088 * 0,5127 * 0,5317 * 0,5032 * 0,4906 * 0,4886 * 0,5449 ** 
 (0,2735)  (0,2760)  (0,2774)  (0,2773)  (0,2772)  (0,2774)  (0,2759)  

ROA 1,0709  1,1144  1,0840  1,1240  1,1293  1,1300  1,1465  

 (1,5257)  (1,5317)  (1,5316)  (1,5323)  (1,5324)  (1,5324)  (1,5284)  

END -2,0387  -1,8110  -1,8246  -1,6997  -1,6536  -1,6466  -1,9430  
 (1,6710)  (1,6812)  (1,6757)  (1,6744)  (1,6746)  (1,6748)  (1,6737)  
TAM 0,4013  0,5912 ** 0,5884 ** 0,6140 ** 0,6234 ** 0,6246 ** 0,5776 ** 
 (0,2754)  (0,2593)  (0,2579)  (0,2574)  (0,2571)  (0,2571)  (0,2567)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,8307 *** 36,8699 *** 36,5748 *** 36,6458 *** 36,7832 *** 36,8113 *** 36,9509 *** 
 (4,9704)  (4,7740)  (4,7734)  (4,7905)  (4,8021)  (4,8056)  (4,7630)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 161,58  156,4  156,99  155,83  155,72  155,73  159,14  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 57 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Segregação entre CEO e Chairman) 
Variáveis independentes (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   

SEGREG_CEO_CHAIRMAN 1,8868 * 1,9538 * 1,9204 * 1,9673 * 1,9926 * 1,9969 * 1,8548  
 (1,1395)  (1,1440)  (1,1445)  (1,1460)  (1,1470)  (1,1471)  (1,1437)  
MAJOR 1,3735 **       

      
 (0,6696)        

      
CVOTO1  

 0,9113      
      

   (1,2979)      
      

VOTSOM2  
 

 
 1,2999    

      
   

 
 (1,3613)    

      
VOTSOM3       0,4062        
       (1,4196)        
VOTSOM4  

       -0,0553      

 
 
       (1,4890)      

VOTSOM5  
         -0,1296    

 
 
         (1,5281)    

HHI5  
           2,0499  

             (1,3066)  

TOBINSQ 0,5088 * 0,5127 * 0,5317 * 0,5032 * 0,4906 * 0,4886 * 0,5449 * 
 (0,2811)  (0,2836)  (0,2850)  (0,2849)  (0,2849)  (0,2851)  (0,2835)  

ROA 1,0709  1,1144  1,0840  1,1240  1,1293  1,1300  1,1465  

 (1,5680)  (1,5741)  (1,5740)  (1,5748)  (1,5749)  (1,5749)  (1,5707)  

END -2,0387  -1,8110  -1,8246  -1,6997  -1,6536  -1,6466  -1,9430  

 (1,7173)  (1,7277)  (1,7221)  (1,7208)  (1,7209)  (1,7212)  (1,7200)  

TAM 0,4013  0,5912 ** 0,5884 ** 0,6140 ** 0,6234 ** 0,6246 ** 0,5776 ** 
 (0,2831)  (0,2665)  (0,2651)  (0,2646)  (0,2642)  (0,2642)  (0,2638)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 39,8307 *** 36,8699 *** 36,5748 *** 36,6458 *** 36,7832 *** 36,8113 *** 36,9509 *** 
 (5,1080)  (4,9062)  (4,9056)  (4,9232)  (4,9351)  (4,9386)  (4,8949)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,12  5,92  5,95  5,9  5,9  5,90  6,03  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2484   0,2423   0,243   0,2417   0,2415   0,2415   0,2455   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 58 – Resultados das estimações de modelos por GLS para empresas não financeiras (Membros independentes do CA no Comitê de 

auditoria) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

INDEP_CAUD 4,0765 *** 4,2095 *** 4,1912 *** 4,2518 *** 4,2675 *** 4,2679 *** 4,1218 *** 
 (1,2840)  (1,2896)  (1,2872)  (1,2865)  (1,2859)  (1,2856)  (1,2859)  

MAJOR 1,2656 *       
      

 (0,6481)        
      

CVOTO1  
 0,6589      

      
   (1,2566)      

      
VOTSOM2  

 
 
 1,1565    

      
   

 
 (1,3148)    

      
VOTSOM3       0,3678        
       (1,3688)        
VOTSOM4  

       -0,0078      

 
 
       (1,4339)      

VOTSOM5  
         -0,0308    

 
 
         (1,4711)    

HHI5  
           1,9058  

             (1,2618)  

TOBINSQ 0,5099 * 0,5094 * 0,5299 * 0,5047 * 0,4943 * 0,4937 * 0,5439 ** 
 (0,2715)  (0,2739)  (0,2752)  (0,2751)  (0,2750)  (0,2752)  (0,2738)  

ROA 1,2340  1,2812  1,2545  1,2906  1,2941  1,2942  1,3121  

 (1,5135)  (1,5189)  (1,5189)  (1,5190)  (1,5191)  (1,5191)  (1,5156)  

END -3,0879 * -2,8854 * -2,9091 * -2,8190 * -2,7898 * -2,7881 * -2,9971 * 
 (1,6229)  (1,6317)  (1,6264)  (1,6254)  (1,6254)  (1,6257)  (1,6241)  
TAM 0,5729 ** 0,7591 *** 0,7506 *** 0,7756 *** 0,7840 *** 0,7844 *** 0,7365 *** 
 (0,2788  (0,2622)  (0,2605)  (0,2598)  (0,2593)  (0,2593)  (0,2593)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,5997 *** 35,8237 *** 35,5617 *** 35,6189 *** 35,7349 *** 35,7443 *** 35,8957 *** 
 (4,9263)  (4,7225)  (4,7208)  (4,7389)  (4,7530)  (4,7578)  (4,7109)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

Wald (χ²) 171,08  166,34  167,01  166,07  165,97  165,97  169,02  

p-value 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 59 – Resultados das estimações de modelos por OLS para empresas não financeiras (Membros independentes do CA no Comitê de 

auditoria) 
Variáveis independentes (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

INDEP_CAUD 4,0765 *** 4,2095 *** 4,1912 *** 4,2518 *** 4,2675 *** 4,2679 *** 4,1218 *** 
 (1,3196)  (1,3253)  (1,3228)  (1,3221)  (1,3216)  (1,3212)  (1,3215)  
MAJOR 1,2656 *       

      
 (0,6660)        

      
CVOTO1  

 0,6589      
      

   (1,2914)      
      

VOTSOM2  
 

 
 1,1565    

      
   

 
 (1,3512)    

      
VOTSOM3       0,3678        
       (1,4067)        
VOTSOM4  

       -0,0078      

 
 
       (1,4736)      

VOTSOM5  
         -0,0308    

 
 
         (1,5118)    

HHI5  
           1,9058  

             (1,2968)  

TOBINSQ 0,5099 * 0,5094 * 0,5299 * 0,5047 * 0,4943 * 0,4937 * 0,5439 * 
 (0,2790)  (0,2815)  (0,2828)  (0,2827)  (0,2827)  (0,2828)  (0,2814)  

ROA 1,2340  1,2812  1,2545  1,2906  1,2941  1,2942  1,3121  

 (1,5554)  (1,5609)  (1,5601)  (1,5611)  (1,5612)  (1,5612)  (1,5576)  

END -3,0879 * -2,8854 * -2,9091 * -2,8190 * -2,7898 * -2,7881 * -2,9971 * 
 (1,6679)  (1,6769)  (1,6714)  (1,6705)  (1,6704)  (1,6707)  (1,6690)  

TAM 0,5729 ** 0,7591 *** 0,7506 *** 0,7756 *** 0,7840 *** 0,7844 *** 0,7365 *** 
 (0,2865)  (0,2694)  (0,2677)  (0,2670)  (0,2665)  (0,2665)  (0,2665)  

SETOR Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

ANO Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Intercepto 38,5997 *** 35,8237 *** 35,5617 *** 35,6189 *** 35,7349 *** 35,7443 *** 35,8957 *** 
 (5,0627)  (4,8533)  (4,8516)  (4,8701)  (4,8847)  (4,8895)  (4,8413)  

N 489   489   489   489   489   489   489   

F 6,48  6,30  6,33  6,29  6,29  6,29  6,40  

p-value 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

R² 0,2592   0,2538   0,2546   0,2535   0,2534   0,2534   0,2569   

Nota: Níveis de significância: *<0,1; **<0,05 e ***<0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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