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Resumo 

 

Esta dissertação tem como objetivo avaliar a contribuição da criação do Novo Mercado da 

BOVESPA para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Para fundamentar o 

presente trabalho, buscou-se uma maior compreensão sobre os determinantes da utilização do 

mercado de capitais como fonte de recursos de longo prazo pelas empresas, com base em 

estudos de autores da Nova Economia Institucional. A análise dos efeitos das alterações 

institucionais promovidas pelo Novo Mercado sobre o mercado de capitais foi feita em dois 

cortes analíticos: macro e micro. Na análise macro, encontramos elevação dos níveis dos 

indicadores do tamanho e maturação do mercado, em termos de valor de mercado, volume 

transacionado e montante de recursos captados pelas empresas por meio de ofertas públicas de 

valores mobiliários. Na análise micro, procuramos identificar uma relação entre a listagem 

das empresas em um dos segmentos diferenciados de governança corporativa da BOVESPA – 

Níveis 1 e 2, e Novo Mercado – e a sua valorização. Para isso, utilizando-se o indicador “Q de 

Tobin”, foi feita uma análise comparativa do valor das empresas listadas nos segmentos 

diferenciados de governança corporativa com as listadas no segmento tradicional de listagem 

da BOVESPA para o período de 2004 a setembro de 2008, bem como uma análise de 

regressão para testar o efeito da adesão das empresas aos segmentos diferenciados de 

goverança corporativa sobre o seu valor. 

Palavras-chave: governança corporativa, mercado de capitais, Novo Mercado, Nova 

Economia Institucional. 

 
 



 
 

 
Abstract 

The purpose of this dissertation is to analyze the contribution of the BOVESPA’S Novo 

Mercado creation for the Brazilian capital market development. In order to support this 

study, the research intended to reach a greater understanding about the determinants of 

capital raise activity via capital market as a source of long-term funds for companies, based 

on authors researches from New Institutional Economics. The analysis of institutional 

changes effects from Novo Mercado on the capital market was made in two analytical 

sections: macro and micro. In the macro view, we found a rising on the levels of market size 

and maturity indicators in terms of market value, volume transacted and amount of resources 

raised by the companies through securities public offerings. In the micro analysis, we tried to 

identify a relationship between the listing of companies in one of the BOVESPA'S corporate 

governance listing segments - Levels 1 and 2 and Novo Mercado - and its value. For this, 

using the indicator "Tobin’s Q", we made a comparative analysis of listed companies’ value 

in different segments of corporate governance with the BOVESPA'S traditional listing 

segment for the period from 2004 to September 2008 and a regression analysis to test the 

effect of the companies' adhesion to the corporate governance listing segments on the 

companies' value. 

  

Keywords: corporate governance, capital markets, Novo Mercado, New Institutional 

Economics. 
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Introdução 
 

O debate sobre os caminhos para se alcançar o desenvolvimento econômico no Brasil 

está presente hoje como em outras épocas de nossa história. Entretanto, é praticamente 

consenso que a indução do investimento ao setor produtivo é rota obrigatória, seja qual for o 

caminho que se queira trilhar para se alcançar aquele objetivo. 

Existem, obviamente, diferentes mecanismos de se obter a inversão de recursos 

necessários ao desenvolvimento econômico do país; e têm as empresas importante papel, ora 

na coordenação da atividade produtiva, a la Coase, ora como indutoras de inovações, a la 

Schumpeter. Torna-se necessário, portanto, cumprir a tarefa de encontrar os meios para que os 

investimentos cheguem ao seu destino em condições de produzir os efeitos que se esperam. 

Longe de estar finalizada, a discussão sobre a eficiência de cada mecanismo – Estado, 

bancos ou mercado de capitais – ainda provoca calorosos debates nos meios políticos e 

acadêmicos. No campo prático, porém, nota-se que nas últimas décadas as ações de política 

econômica no Brasil e em boa parte do mundo têm tomado rumo em favor de mecanismos 

baseados no mercado, sejam eles orientados à alocação de recursos por intermédio de bancos 

e/ou pelo acesso ao mercado de capitais.  

Dadas a escassez de recursos bancários de longo prazo à disposição do setor produtivo 

no Brasil e a retração do Estado no papel de seu principal financiador, muitas apostas têm 

sido feitas em favor do mercado de capitais como propulsor do crescimento econômico do 

país. Para isto, contudo, é necessário que o mercado de capitais apresente desenvolvimento e 

porte suficientes para ser considerado como alternativa de financiamento pelas empresas e de 

investimento para os agentes econômicos superavitários.  

Algumas das condições necessárias para se formar um mercado de capitais forte e 

efetivo são a estabilidade econômica e alterações no ambiente institucional que promovam 

redução da assimetria de informações, com a conseqüente diminuição da incerteza e dos 

custos de se efetuar transações neste mercado. Tais alterações institucionais podem induzir as 

empresas a adotarem práticas de governança corporativa com a finalidade de gerar valor para 

os fornecedores de recursos e, desta maneira, estimular o investimento privado de longo 

prazo. 
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Neste sentido, o presente trabalho se propõe a investigar, sob a ótica institucionalista, 

a contribuição da criação, pela BOVESPA, de segmentos diferenciados1 de listagem de ações, 

o Novo Mercado e os Níveis 1 e 2, para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, 

no sentido de transformá-lo em alternativa viável para obtenção de recursos de longo prazo 

por parte das empresas. 

Nossa argumentação baseia-se na premissa de que o ambiente institucional influencia 

os custos das diferentes estruturas de governança da relação da firma com os fornecedores de 

capital, e que a criação do Novo Mercado promoveu alterações nos custos relativos destas 

estruturas de modo a favorecer o financiamento por meio de emissão de ações no mercado de 

capitais. 

A questão principal em estudo é o relacionamento das firmas com o mercado de 

capitais como fonte de financiamento de recursos de longo prazo. Desta forma, procurou-se 

investigar a influência do ambiente institucional sobre as estruturas de governança 

empregadas em tais relacionamentos, entendendo que é necessária uma compreensão mais 

abrangente do que são as firmas em termos de organização e estruturas de governança, motivo 

pelo qual foram utilizadas linhas de pesquisa adotadas pela escola institucionalista. Estas 

linhas de pesquisa têm como objetivo a investigação de como se estruturam as firmas como 

unidades centralizadoras de contratos e como elas se relacionam com os diversos agentes 

econômicos.  

No primeiro capítulo, são apresentados os desenvolvimentos teóricos utilizados ao 

longo do trabalho. Procura-se desenvolver uma linha de raciocínio baseada em contribuições 

de autores de diferentes campos do pensamento econômico que visam abordar os temas 

relacionados à gênese da firma, suas formas organizacionais, e sua relação com o mercado de 

capitais, buscando explicações por meio do estudo dos (i) custos das transações, (ii) dos 

problemas oriundos da assimetria de informações e (iii) das instituições e da dinâmica de suas 

alterações.  

Desta forma, baseamos nosso estudo em trabalhos desenvolvidos por autores da Nova 

Economia Institucional (NEI), em especial, a Economia dos Custos de Transação (ECT) e a 

 

                                                
1 Os segmentos diferenciados de listagem consistem em segmentos de listagem onde somente são admitidas empresas que 
aderirem voluntariamente a regras de governança corporativa desenhadas para conferir maior proteção aos acionistas 
minoritários e maior transparência de suas contas, isto é, diminuir a assimetria de informações entre os agentes e diminuir 
os problemas de agência entre acionistas e administradores e, principalmente, entre acionistas minoritários e controladores. 
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teoria econômica dos direitos de propriedade (“Escola dos Property Rights”), devido ao seu 

caráter mais realista e abrangente no estudo das empresas, a utilização da transação como 

unidade de análise e o estudo da influência do ambiente institucional sobre os custos das 

diferentes formas de governança das transações. Para uma melhor compreensão da dinâmica 

das transações no âmbito da firma, e desta com o mercado de capitais, utilizamos elementos 

da economia da informação – os modelos de “Moral Hazard”, do “Agente-Principal” e da 

“Seleção adversa”. 

Os desenvolvimentos teóricos são apresentados, segundo os critérios do autor, na 

ordem mais adequada a responder os questionamentos levantados neste trabalho sem, 

contudo, que se tenha a pretensão de esgotá-los. 

No segundo capítulo são apresentadas inicialmente as definições e as diferentes 

abordagens de estudo da governança corporativa. Posteriormente, apresentamos as formas de 

classificação das estruturas de governança que se observam nos países, segundo os critérios 

da estrutura dos mercados financeiros e dos mecanismos de financiamento dominantes; da 

organização do controle e propriedade das firmas; e dos níveis de proteção legal dos 

acionistas. Em seguida, são apresentados elementos relacionados à Governança Corporativa 

no Brasil, bem como o papel dos diversos atores que influenciam a sua evolução, além de 

discutida a criação, pela BOVESPA, dos segmentos diferenciados de listagem – Novo 

Mercado, Níveis 1 e 2. Finalmente, desenvolveremos argumentação a respeito da influência 

dos segmentos diferenciados de listagem sobre o mercado de capitais em dois cortes 

analíticos: o micro, sobre os custos de transação, tomando-se como foco de análise a 

transação financiamento de longo prazo via emissão de ações; e o macro, sobre a presumível 

seleção adversa presente no mercado de capitais. 

No terceiro capítulo serão levantados dados empíricos com o objetivo de evidenciar a 

evolução do mercado de capitais no Brasil, com relação ao seu tamanho, profundidade e 

liquidez, bem como a evolução do volume de recursos levantados no mercado por meio de 

ofertas primárias, posto que os atributos tamanho, profundidade e liquidez do mercado 

favorecem a sua utilização como fonte de captação de recursos de longo prazo para o 

financiamento das empresas. Também é objetivo deste capítulo, apresentar, por meio de 

estatística descritiva, um quadro comparativo da valorização das empresas cotadas nos 

segmentos diferenciados de listagem da BOVESPA (Novo Mercado, Níveis 1 e 2) e outras 

empresas, tomando-se como parâmetro o indicador “Q de Tobin”.  
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Em seguida são apresentadas as conclusões a partir da linha de raciocínio 

desenvolvida pelo autor e da análise dos dados empíricos levantados. 
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1. Referencial teórico 
 
 

A fim de se obter uma compreensão satisfatória a respeito das corporações como 

sistemas de organização da produção e sua relação com os mercados, em especial o mercado 

de capitais, objeto de estudo deste trabalho, faz-se necessária a adoção de um referencial 

teórico em cujas bases estão uma conceituação abrangente e realista sobre a firma e o estudo 

das principais relações existentes entre a firma e os mercados financeiro e de capitais, 

considerando-se a influência do ambiente institucional sobre essas relações. 

O presente capítulo apresentará as contribuições teóricas de autores que adotam como 

objeto de investigação a origem e organização da firma, seguindo uma abordagem distinta da 

visão microeconômica convencional, em que a utilização de fortes pressupostos e o alto nível 

de abstração a tornam de pouca utilidade para produzir uma explicação mais realista sobre a 

natureza e as relações entre a firma e os diversos agentes que com ela interagem.  

 A primeira parte deste capítulo tratará de questões relacionadas à gênese e 

organização da firma, a partir da abordagem da Nova Economia Institucional (NEI), 

apresentando alguns de seus principais desdobramentos, quais sejam, as teorias da Economia 

dos Custos de Transação (ECT) e dos Direitos de Propriedade. Serão também utilizados 

elementos da Economia da Informação, notadamente os modelos dos Custos de Agência 

(JENSEN & MECKLING, 1976), da Seleção Adversa (AKERLOF, 1970) e do Moral Hazard 

(ARROW, 1968). Procurará ser demonstrada a relevância dos custos de transação, muitas 

vezes negligenciada pelas correntes convencionais da economia, e a não neutralidade do 

ambiente institucional que, com sua influência sobre tais custos, acaba por influenciar 

também a organização e a estrutura das firmas e, de forma geral, a atividade econômica do 

conjunto da sociedade. 

Em seguida, serão tratadas as abordagens teóricas especialmente baseadas nos 

trabalhos de Douglas North, a respeito do efeito das instituições e das alterações institucionais 

sobre o comportamento dos agentes, em escala micro, e desempenho econômico dos estados 

nacionais, em um prisma mais amplo. Serão utilizados estudos sobre as transformações 

institucionais que, devido ao tipo de instituição suscetível às alterações, são denominadas por 
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“convergência funcional2” (COFFEE, 1999), que surgem como forma alternativa às 

alterações formais no arcabouço regulatório, conferindo maior dinâmica às transformações do 

ambiente institucional. 

 

1.1. Nova Economia Institucional 

A abordagem teórica principal utilizada neste trabalho está baseada em trabalhos 

desenvolvidos pelos autores da NEI. A utilização das teorias desenvolvidas por estes autores 

como base para o presente estudo justifica-se pelo tratamento mais realista que é dado ao 

estudo da firma, dos mercados, e das relações existentes entre estes, além do estudo do 

ambiente institucional como condicionante de seu desenvolvimento. 

Não se pretende, contudo, apresentar todas as linhas de investigação que têm a firma 

como objeto de estudo, mas, sim, aquelas que mais contribuem para o entendimento da firma 

como um sistema complexo de relações entre agentes em um ambiente de assimetria 

informacional e a sua relação com a estrutura do mercado financeiro e de capitais. 

Os estudos desenvolvidos pela NEI baseiam-se principalmente nos questionamentos 

fundamentais efetuados por Ronald Harry Coase em seu artigo clássico de 1937, The Nature 

of The Firm, em que o autor procura explicar a origem e os limites da firma tomando como 

ponto de partida a reflexão sobre a coordenação do sistema econômico. Coase (1937) procura 

aperfeiçoar as proposições clássicas da coordenação através do mecanismo de preços, 

acrescentando nesta análise a firma, em vista do conjunto indefinido de transformações do 

produto que pode ocorrer no seu interior e que, em última instância, poderia concorrer com o 

mecanismo de preços como coordenador da atividade econômica. Em sua análise, Coase 

(1937) propõe que o fator determinante para a utilização de um ou outro mecanismo de 

coordenação – mercado ou firmas – são os custos de transação inerentes a cada um dos 

mecanismos.  

Além de Coase, outros autores em sua época também contribuíram para o 

desenvolvimento das bases da NEI. Williamson (1985, p. 3) destaca as contribuições de Frank 

 

                                                
2 A definição de convergência funcional proposta por Coffee (1999) é decorrente do tipo de instituição que sofre a 
transformação, oriunda de um processo de concorrência, em escala mundial, entre as diferentes estruturas institucionais 
presentes nos estados nacionais, estimulado pela crescente internacionalização dos mercados financeiros e pela rigidez e 
“path dependency” da estrutura institucional formal. 
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Knight (1965) por suas reflexões sobre risco e incerteza em uma abordagem comportamental, 

especialmente por seu importante trabalho de 1922, Risk, Uncertainty and Profit. Para Knight 

(1965, apud, WILLIAMSON, 1985, p.3), o propósito do estudo das organizações era o de 

encontrar formas de redução do desperdício – economia de custos, ou economia de primeira 

ordem. Além dessas contribuições, Knight também foi um dos pioneiros na identificação do 

“risco moral” como condição endêmica com a qual as organizações econômicas devem lidar 

(WILLIAMSON, 1988, p. 3). 

John R. Commons, outro economista citado por Williamson (1985, p. 3), propõe 

tomar a transação como unidade básica de análise, em contraposição à visão clássica da firma 

como entidade indivisível, acrescentando à sua argumentação que tal unidade deve conter três 

princípios básicos: conflito, mutualidade e ordem. Tais princípios foram absorvidos por 

Williamson, no desenvolvimento da Economia dos Custos de Transação (AZEVEDO, 1996, 

p. 10). 

Apesar de ter um início promissor, esta linha de investigação permaneceu latente por 

aproximadamente três décadas, entre 1940 e 1970, em decorrência principalmente da falta de 

operacionalização, materializada na dificuldade em se observar e mensurar os custos de 

transação, o que ocasionou sua má reputação entre os economistas da vertente convencional – 

“The persistent failure to operationalize transaction costs was responsible for its tautolocigal 

reputation” (ALCHIAN e DEMSETZ, 1972 apud WILLIAMSON, 1985, p. 4). 

 

1.2. A Firma 

Em seu artigo seminal de 1937, intitulado The Nature of The Firm, Coase levanta 

importantes questões acerca do tratamento dado pela teoria econômica existente a respeito da 

firma. Ele aponta que a teoria econômica neoclássica é insuficiente para explicar a natureza da 

firma e sua lógica econômica, ressaltando a falta de realismo de suas suposições e o seu foco 

sobre os mecanismos de mercado, em detrimento de uma abordagem mais detalhada sobre a 

firma. Coase (1937) inicia sua argumentação analisando o pressuposto da economia clássica 

de que a alocação dos fatores de produção está baseada no mecanismo de preços do mercado: 

Fora da firma, o movimento de preços direciona a produção, a qual é 
coordenada por uma série de transações de troca no mercado. Dentro da 
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firma, estas transações de mercado são eliminadas e a complexa estrutura do 
mercado com transações de troca é substituída pelo empreendedor 
coordenador, que direciona a produção. Está claro que estes são métodos 
alternativos de direcionamento da produção (COASE, 1937, p. 388, tradução 
nossa). 

Se o mecanismo de preços do mercado for considerado eficiente, Coase (1937) 

argumenta que a produção poderia ser realizada de maneira completamente descentralizada 

por meio de contratos entre indivíduos. Sua argumentação prossegue com a seguinte questão: 

nestas condições, por que existiriam firmas? 

O autor encontra a resposta no fato de que as transações efetuadas no mercado 

incorrem em custos3.  Reconhecendo a existência de custos na organização da produção pela 

coordenação de preços, entende que em alguns casos a firma pode organizar e alocar os 

recursos a um custo inferior ao do mercado. Como a gestão no interior de uma firma também 

acarreta custos, o problema torna-se a minimização de custos entre a coordenação da 

produção dentro da firma ou pelo mercado4. Neste sentido, também é questionado o limite da 

firma, pois, caso o custo da coordenação interna seja inferior ao do mercado, então a questão 

se torna outra: por que não há somente uma grande firma coordenando a totalidade da 

produção?  

Sem romper com a tradição marginalista, Coase (1937, p. 394) argumenta que no 

interior da firma os custos marginais de coordenação são crescentes e conclui então que o 

tamanho da firma será aquele no qual o custo de se organizar uma transação adicional seja 

igual aos custos envolvidos em realizar a transação no mercado aberto ou o custo da transação 

ser organizada por outro empreendedor. 

As transações efetuadas no mercado geralmente são reguladas por relações 

contratuais. Tais relações incorrem em custos, segundo Coase: 

In order to carry out a market transaction it is necessary to discover who it 
is that one wishes to deal with, to inform people that one wishes to deal and 
on what terms, to conduct negotiations leading up to a bargain, to draw up 
the contract, to undertake the inspection needed to make sure that the terms 
of the contract are being observed, and so on (1988, p. 114). 

 

                                                
3 Coase (1937, p. 390) denomina tais custos de “custo de uso do mecanismo de preços”, “custo de realizar uma transação 
por meio de troca no mercado aberto”, ou simplesmente, “custos de mercado”. Estes termos são conhecidos atualmente na 
literatura econômica como “custos de transação”. 
4 As firmas surgiriam como organizadoras da produção na medida em que seus custos fossem menores que os custos de 
realizar as transações no mercado (COASE, 1988, p.7). 
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 Com as transações sendo efetuadas dentro da firma, estes custos não são eliminados, 

mas são reduzidos significativamente, posto que há uma diminuição no número de contratos e 

nos custos de seu gerenciamento. Assim, elimina-se a necessidade de que os fatores de 

produção firmem contratos com cada um dos outros fatores com os quais se relacionam no 

interior da firma. O conjunto de contratos seria, então, substituído por um único contrato 

estabelecendo que o fator, por certa remuneração, concorda em obedecer às direções de um 

empreendedor, dentro de certos limites (COASE, 1937, p. 391). 

O autor também destaca que nas transações de mercado em um ambiente de incerteza 

há um aumento de custos decorrentes da utilização de vários contratos sucessivos de curto 

prazo. Estes custos seriam reduzidos no interior da firma, ao se utilizar contratos mais 

genéricos e de longo prazo.  

Ao acrescentar os custos de transação na análise dos determinantes da coordenação da 

atividade econômica e da gênese e abrangência da firma, Coase (1937, 1960) trouxe ao centro 

da discussão econômica assuntos antes tratados pela escola convencional como meras 

imperfeições, que poderiam ser negligenciadas sem maiores problemas, inaugurando uma 

nova linha de pesquisa que procura pautar seu desenvolvimento em bases mais próximas à 

realidade. 

 

1.3. Economia dos direitos de propriedade 

 
Segundo Azevedo (1991, p. 21), as idéias lançadas por Coase suscitaram a 

incorporação de elementos considerados exógenos ao pensamento econômico, tais como os 

direitos de propriedade. Ao se tomar a transação como foco central da análise, a idéia de troca 

de direitos de propriedade sobre o que é transacionado impõe o estudo da origem e da relação 

entre tais direitos e a atividade econômica. Neste sentido, Coase publica em 1960, em 

complemento às suas idéias iniciais, o artigo The Problem of Social Cost, em que sugere a 

endogeneização da propriedade como variável própria à Ciência Econômica. 

  Outros autores passam, então, a focalizar seus trabalhos nestas questões com o intuito 

de desenvolver uma teoria econômica dos direitos de propriedade. Demsetz (1967) trata as 

transações como trocas, entre agentes, de diferentes tipos de direitos de propriedade. Observa 
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também que as externalidades, ou seja, a imposição involuntária de custos ou de benefícios 

sobre terceiros, oriunda de determinada ação, são conseqüência de uma definição imprecisa 

dos direitos de propriedade – “property rights develop to internalize externalities when the 

gains of internalization become larger than the cost of internalization” (DEMSETZ, 1967, p. 

350). 

Alchian e Demsetz (1972, p. 783), em sua análise, argumentam que a origem da firma 

está condicionada ao surgimento de direitos de propriedade de forma a permitir que os ganhos 

oriundos da especialização e da cooperação entre os fatores de produção não sejam 

sobrepujados pelos custos decorrentes de tal conformação.  

Para os autores, a origem da diminuição de custos no interior da firma não é o papel 

do empreendedor coordenador da produção. Os autores enfatizam que a especialização e a 

cooperação geram ganhos de produtividade que conduzem à demanda por formas de 

organizações econômicas que facilitem este processo. Na sua visão, a cooperação entre os 

agentes pode se dar através de transações no mercado ou dentro das firmas, no caso da 

produção por cooperação entre proprietários de fatores (trabalhadores e empregadores).  

Neste sentido, argumentam que a produção em equipe5 apresenta um ganho de 

produtividade que é acrescentado àquele gerado pela especialização. Desta forma, o produto 

gerado pela atuação em equipe é maior que o somatório dos produtos gerados pelos membros, 

quando efetuados individualmente. 

Outro ponto abordado pelos autores é a questão da mensuração da produtividade e a 

remuneração dos fatores de produção. Alchian e Demsetz (1972) argumentam que os ganhos 

gerados com a especialização e a cooperação ocorrem na medida em que a remuneração dos 

fatores de produção é efetuada de acordo com a produtividade. Segundo os autores,  

If rewards were random, and without regard to productive effort, no 
incentive to productive effort would be provided by the organization; and if 
rewards were negatively correlated with productivity the organization would 
be subject to sabotage (ALCHIAN e DEMSETZ, 1972, p. 778 ). 

No trabalho em equipe é impossível avaliar diretamente a produtividade de cada 

membro individual por meio da observação da produção total, pois, por definição, o 

somatório da produção de cada indivíduo é menor que a produção da equipe. Neste caso, uma 

 

                                                
5 Por “produção em equipe”, Alchian e Demsetz (1972, p. 779) referem-se à produção na qual muitos recursos são utilizados 
e o produto final não pode ser medido por meio da soma das produções de cada recurso individual. 
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maneira de mensurar a contribuição de cada indivíduo para a produção total é a observação do 

comportamento dos membros da equipe (monitoramento). Como o produto marginal de cada 

membro da equipe não é diretamente observável, a sua mensuração envolve custos. Assim, os 

autores argumentam que como há custos para se avaliar a produtividade individual, os 

membros da equipe teriam mais incentivos a adotar comportamento oportunista, com 

diminuição da sua produtividade sem a correspondente queda na remuneração (shirking), do 

que se não houvesse custos de monitoramento ou se não estivessem produzindo em equipe.  

Desta maneira, se houver um aumento de produtividade superior aos custos de 

monitoramento ao se utilizar a produção em equipe, esta forma de produção será utilizada ao 

invés de transações no mercado. A firma seria, nesta visão, além do agente concentrador de 

contratos, o agente coordenador do trabalho em equipe. 

Na firma clássica, a atividade de monitoramento do desempenho dos fatores, por meio 

da observação de seu comportamento, é uma forma de reduzir o shirking e, desta maneira, 

aumentar a produtividade do trabalho em equipe. É necessário, porém, que o monitor também 

seja monitorado e que não haja incentivos (ou que estes sejam minimizados) para que ele 

também não adote comportamento oportunista. 

Uma maneira de lidar com este problema é conceder ao monitor um conjunto de 

direitos que envolvem: (i) direito de propriedade sobre os resíduos da produção em equipe – 

um ganho líquido dos pagamentos de todos os custos contratados; (ii) direito de avaliar o 

comportamento dos fatores; (iii) direito de ser a parte central comum a todos os contratos com 

os outros donos dos recursos (membros); (iv) direito de alterar o quadro de membros da 

equipe; e (v) o direito de vender todos estes direitos. A função de monitoração, portanto, 

sugere um conjunto de atividades que vai além da conotação disciplinar, tais como a avaliação 

da produtividade, a divisão dos resultados (remuneração), a orientação da produção e a 

autoridade para rescindir ou revisar todos os contratos. 

Assim, os autores argumentam que há duas premissas fundamentais que possibilitam o 

surgimento da firma:  

1. É possível se obter aumento de produtividade por meio da produção em 

equipe, sendo que a medida do produto marginal dos fatores incorre em custos, o 

que torna mais difícil restringir o comportamento oportunista (shirking), e 
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2. É economicamente vantajoso6 estimar a produtividade marginal por meio da 

observação do comportamento dos fatores – monitoramento. 

Estas condições induzem a organização contratual entre os fatores, conhecida como a 

firma clássica capitalista, com as seguintes características: 

...(a) joint input production, (b) several input owners, (c) one party who is 
common to all the contracts of the joint inputs, (d) who has rights to 
renegotiate any input’s contract independently of contracts with other input 
owners, (e) who holds the residual claim, and (f) who has the right to sell his 
central contractual residual status (ALCHIAN e DEMSETZ, 1972, p. 783). 

A questão dos direitos de propriedade também está inserida nos desenvolvimentos das 

idéias de Douglas North (1990) a respeito dos custos de transação, que para o autor estão 

relacionados à dificuldade de garantir a exclusividade e o respeito aos direitos de propriedade. 

Na medida em que a mensuração dos diversos atributos dos objetos das transações incorre em 

custos para as partes, os direitos de propriedade podem ser definidos de forma imperfeita ou 

incompleta. Diante de tais circunstâncias torna-se relevante o papel das instituições no sentido 

de delimitar a configuração de direitos e reduzir os custos de transação. 

 

 

                                               

1.4. A Economia da Informação 

O estudo das transações, um dos principais objetos de análise da NEI, requer a 

investigação deste fenômeno em suas diversas dimensões. Na Economia dos Direitos de 

Propriedade, como mencionado anteriormente, são estudadas as relações entre os direitos que 

emergem do processo de troca, enquanto a Economia da Informação preocupa-se em estudar 

os efeitos das assimetrias de informação sobre as transações e, por conseqüência, sobre a 

atividade econômica em geral.  

Para se efetuar uma transação, é necessário que as partes envolvidas na troca 

determinem a si mesmas o valor do bem ou serviço transacionado, a fim de manter para si, ou 

aumentar, o valor que detinha antes da troca. Esta análise do valor de troca está condicionada 

a fatores subjetivos, como o desejo, a necessidade, etc., e a fatores objetivos, tais como as 

características físicas do objeto, ou o próprio valor de troca, se este já tiver sido determinado 

pelo mercado. 
 

6 Os custos de monitoramento são inferiores ao ganho de produtividade obtido pelo trabalho em equipe. 
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Denota-se, por conseqüência, que o fenômeno da transação envolve a obtenção de 

informações sobre o bem transacionado, que poderá se dar por meio de troca de informação 

entre os participantes da transação, ou por outro meio, anterior ou posterior à própria 

transação, sendo que o custo de obtenção e transmissão destas informações será parte 

integrante do valor de troca do bem transacionado. 

O relaxamento do pressuposto de informação perfeita, ou seja, da inexistência de 

custos na geração, transmissão, obtenção e entendimento das informações, permitiu o 

desenvolvimento de novas teorias que buscam explicar fenômenos envolvidos nas transações 

que anteriormente eram tratados, assim como os custos de transação, como meras 

imperfeições do sistema de preços. 

O objetivo desta seção é o de apresentar os resultados encontrados por autores desta 

linha de pesquisa que contribuem para um melhor entendimento sobre os processos 

envolvidos nas relações de troca entre agentes, atuando de forma simbiótica com as principais 

teorias desenvolvidas pela NEI.  

 

1.4.1. Moral Hazard 

Moral hazard, ou risco moral, é a possibilidade de um agente envolvido em uma 

transação adotar um comportamento pós-contratual que cause dano à outra parte da transação, 

tirando-se proveito de informação privada, isto é, não acessível à outra parte. 

Azevedo (1996, p. 15) destaca o papel de Arrow como um dos pioneiros no estudo do 

fenômeno de moral hazard, aplicado principalmente ao setor de seguros. Segundo o autor, a 

assimetria de informações é uma condição necessária para a ocorrência do moral hazard, 

posto que uma das partes envolvidas em determinada transação possui, ou adquire na vigência 

de um contrato, uma informação privada. Outra condição apontada é a divergência de 

interesses, pois, ao utilizar a informação privada em seu benefício, acaba por prejudicar a 

outra parte da transação. 

Ainda segundo Azevedo (1996, p. 15), é importante se verificar a distinção dos tipos 

existentes de moral hazard: informação oculta e ação oculta. No primeiro caso, as ações das 

partes envolvidas na transação são observáveis e verificáveis, uma pela outra, porém uma 
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informação importante para o resultado econômico da transação é adquirida e mantida por 

uma delas. Já no moral hazard de ação oculta, as ações da parte possuidora da informação 

privada não são observáveis ou verificáveis pela outra parte. Uma ação é observável se puder 

ser avaliada em quantidade ou qualidade, enquanto que uma ação é verificável se, além de ser 

observável, existam meios pelos quais ela possa ser provada junto às instâncias para resolução 

de conflitos. A questão da observabilidade das ações é importante para a construção de 

contratos que visem diminuir a ocorrência do moral hazard, pois podem ser inseridas 

restrições em tais contratos para limitar o comportamento das partes. Assim, as partes podem, 

na ocorrência de comportamento indevido, avaliar a possibilidade de interrupção do contrato, 

desde que esta interrupção garanta um resultado melhor do que a sua manutenção, mesmo 

considerando-se o comportamento não contratual de uma das partes. 

 

1.4.2. Seleção Adversa 

Akerloff (1970) desenvolve o modelo de seleção adversa em artigo no qual analisa o 

efeito da assimetria de informação sobre o mercado norte-americano de carros usados 

(lemons). A análise efetuada pelo autor tem como foco não mais o comportamento contratual 

ex post dos agentes, mas a própria possibilidade de ocorrência de transações na presença de 

assimetria de informação. 

Akerloff (1970, p. 488) argumenta que em um mercado com diferentes qualidades de 

bens, onde a qualidade seja informação privada de uma das partes, as transações com bens de 

melhor qualidade tendem a não ser realizadas, na medida em que os vendedores desses bens 

não são capazes de convencer os compradores sobre a qualidade de seus bens.  

Neste caso, os próprios mecanismos de mercado acabam por selecionar as transações 

com os bens de pior qualidade, retirando o incentivo de comercialização e, conseqüentemente, 

de produção de bens de boa qualidade. 

Uma transação no mercado ocorre quando existe concordância entre vendedor o 

comprador com relação ao valor do bem a ser trocado. Para o vendedor, somente será 

interessante participar de transações nas quais ele possa receber um valor igual ou superior ao 

valor do bem, que é dado em função da qualidade, que a princípio é informação privada do 
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vendedor7. Como o comprador não tem meios de avaliar a qualidade do bem e, por 

conseqüência, seu valor, ele irá relacionar o valor do bem com a qualidade esperada do 

mesmo – como existem bens de diferentes qualidades, a qualidade esperada de um bem será 

intermediária entre os bens de melhor e de pior qualidade. Desta maneira, tende a oferecer um 

valor médio pelos bens para os quais não há certeza da qualidade.  

Em razão deste comportamento de vendedores e compradores, os bens de melhor 

qualidade não serão negociados, posto que o valor exigido pelos vendedores será maior que o 

oferecido pelos compradores, tendo como resultado somente a comercialização de bens de 

qualidade inferior. Desta maneira, vários arranjos institucionais podem ser criados com a 

finalidade de contornar os problemas gerados pela seleção adversa em decorrência da 

assimetria de informações. 

Os vendedores, detentores da informação privada a respeito da qualidade dos bens, 

procuram adotar tais arranjos para prover aos compradores as informações necessárias para o 

estabelecimento da relação entre qualidade e valor do bem.  

Tais ações que têm o objetivo de minimizar os efeitos da assimetria de informação são 

denominadas no conjunto por “sinalização”. Esta pode se dar de várias formas, como 

certificados de garantia, referências de clientes anteriores, adoção de padrões de qualidade, 

criação de instituições certificadoras, etc. 

 

1.4.3. Agente-Principal 

Segundo Jensen e Meckling, um relacionamento de agência é  

um contrato sob o qual uma pessoa ou um grupo de pessoas (o principal) 
engaja outra pessoa (o agente) a fazer algum serviço em seu favor, que 
envolve a delegação de alguma autoridade para tomada de decisões ao 
agente (JENSEN E MECKLING, 1976, p. 308, tradução nossa). 

 Segundo os autores, presumindo-se o comportamento maximizador e auto-interessado 

das duas partes, pode-se acreditar que o agente não agirá sempre em defesa dos interesses do 

principal, evidenciando um inerente conflito de interesses. 

 

                                                
7 Cabe ressaltar que a posse de informação privada não pertence aos vendedores em todos os casos. Por exemplo, no 
mercado de seguros, são os compradores que detêm a informação sobre as variáveis relevantes para o correto apreçamento 
do produto, isto é, sobre o risco a que estão expostos. 
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O principal pode alinhar os seus interesses aos do agente pelo estabelecimento de 

incentivos contratuais, ou por meio de monitoração das atividades do agente, incorrendo em 

custos. Além destes custos, os autores também definem outras categorias de custos incorridos 

pelo agente (os bonding costs). No conjunto, segundo Jensen e Meckling (1976), os custos de 

agência são a somatória dos: 

1. Gastos de monitoramento das atividades dos gestores pelo principal; 

2. Gastos promovidos pelo próprio agente para comprovar ao principal que seus atos 

não serão prejudiciais aos interesses do mesmo; 

3. Perdas residuais, decorrentes da diminuição da riqueza do principal por eventuais 

divergências entre as decisões do agente e as decisões que iriam maximizar a 

riqueza do principal. 

O núcleo do problema estudado pela teoria da agência é o conflito de interesses que 

emerge da relação agente-principal, e a forma “ideal” de lidar com esses problemas seria o 

estabelecimento de contratos completos, isto é, que especificassem as ações devidas para 

todas as contingências possíveis.  

Dada a impossibilidade da construção de contratos completos, devido à incapacidade 

de previsão de todas as contingências (incerteza) e à capacidade limitada da mente humana 

em elaborar e entender contratos de grande complexidade, a solução do problema adentra ao 

campo informacional, na medida em que são desenvolvidas estruturas contratuais que 

implicam geração e troca de informações e regras de conduta com o objetivo de diminuir os 

custos de monitoração do principal. 

 

1.5. A Economia dos Custos de Transação 

Segundo Azevedo (1996), a partir do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, as 

idéias originais de Coase (1937) foram retomadas na academia principalmente por 

Williamson (1971, 1975, 1985), Alchian e Demsetz (1972), Klein et al. (1978), estabelecendo 

as bases da nova linha de investigação denominada Economia dos Custos de Transação 

(ECT). 
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Na visão de Zylbersztajn (1995, p. 15), a ECT tem como objetivo fundamental 

“estudar os custos das transações como o indutor dos modos alternativos de organização da 

produção (governança), dentro de um arcabouço analítico institucional”. A partir dos 

trabalhos daqueles autores, com o estabelecimento da transação como unidade de análise, e 

reconhecendo que a produção e distribuição de bens na sociedade se dão por meio de 

transações, pode-se obter um avanço na operacionalização das idéias de Coase.  

Williamson (1975) aborda a transação como um conceito amplo, definindo-a como a 

transferência de um bem ou serviço que se dá através de uma interface tecnologicamente 

separável, em que um estágio de atividade termina e outro tem início. Desta maneira, pode-se 

entender que as transações ocorrem no mercado ou no interior das firmas e, portanto, estariam 

presentes nos relacionamentos da firma com os diversos agentes que com ela interagem. 

Assim, a firma se relaciona com agentes externos por meio de transações de mercado, como, 

por exemplo, com seus fornecedores e clientes; com agentes internos (empregados) e com 

financiadores, por meio de transações regidas por relacionamento contratual; e com seus 

supridores de capital de risco, por meio de relações de propriedade, ou governança direta. 

Williamson (1985) aponta como traços distintivos da ECT com relação a outras 

abordagens no estudo econômico das organizações o seu caráter micro analítico, a introdução 

de pressupostos comportamentais, a constatação da importância econômica da especificidade 

dos ativos, a utilização de análise institucional comparativa e a conceituação da firma como 

estrutura de governança ao invés de uma função de produção.  

Para o autor, o estudo da economia das organizações está relacionado ao estudo das 

relações contratuais, pois estes são o meio pelo qual as transações são reguladas. A partir 

deste prisma, Williamson define os custos de transação como  

os custos ex ante de preparar, negociar e salvaguardar um acordo, bem como 
os custos ex post dos ajustamentos e adaptações que resultam, quando a 
execução de um contrato é afetada por falhas, erros, omissões e alterações 
inesperadas. Em suma, são os custos de conduzir o sistema econômico 
(WILLAMSON 1993, apud ZYLBERSZTAJN, 1995, p. 14). 
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1.5.1. Os Pressupostos básicos da ECT 

Zylbersztajn (1995) aponta os pressupostos básicos sobre os quais Williamson baseia 

sua abordagem teórica. Os dois primeiros pressupostos relacionam-se ao funcionamento da 

economia e afirmam que (i) existem custos tanto na utilização do sistema de preços (mercado) 

quanto na gestão dos contratos no interior da firma, e (ii) as transações ocorrem em um 

ambiente institucional, que compreende o conjunto de regras formais, como leis e normas 

escritas, e informais – regras de comportamento, tradição – (NORTH, 1990, p. 46), e que este 

ambiente institucional não é neutro, pois tem influência sobre os custos de transação. 

A racionalidade limitada e o oportunismo são os outros pressupostos de caráter 

comportamental essenciais na análise de Williamson. O primeiro, inicialmente abordado por 

Simon (1961), diz respeito à capacidade cognitiva limitada dos agentes. Nas palavras de 

Williamson, 

racionalidade limitada refere-se ao comportamento que pretende ser racional, 
mas consegue sê-lo apenas de forma limitada. Resulta da condição de 
competência cognitiva limitada de receber, estocar, recuperar e processar a 
informação (1993 apud ZYLBERSZTAJN, 1995, p. 17). 

Desta forma, Williamson (1993, apud ZYLBERSZTAJN, 1995, p. 19) afirma que os 

contratos são essencialmente incompletos, devido à racionalidade limitada, posto que os 

agentes não são capazes de avaliar todas as contingências no momento da formulação dos 

contratos, implicando a necessidade de ajustamentos (flexibilidades contratuais ex post). O 

autor aponta, então, três níveis de racionalidade, ressalvando que esta classificação não esgota 

todas as possibilidades, mas é suficiente para abranger os principais pressupostos utilizados 

na teoria econômica. 

1. Maximização ou racionalidade forte: pressuposto utilizado pelo mainstream 

econômico que assume que os indivíduos são capazes de absorver e processar toda 

a informação disponível, agindo de forma a maximizar seu objetivo. Neste caso o 

papel das instituições é suprimido em favor da utilização do formalismo 

matemático no estudo do comportamento dos indivíduos, das firmas e do mercado, 

tratando os agentes como maximizadores de funções utilidade. 

2. Racionalidade limitada ou racionalidade semi-forte: assume que os indivíduos são 

racionais, porém, de forma limitada. Isto implica que os indivíduos procurarão 
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atuar da melhor maneira possível em benefício próprio, porém, devido à limitada 

capacidade cognitiva (e, conseqüentemente, ao alto custo), não são capazes de 

obter e absorver todas as informações necessárias para tomar a decisão 

maximizadora, prever todas as contingências futuras nem tampouco processar 

contratos complexos que pudessem dar conta de tais contingências. Nestas 

condições, dado que os agentes não conseguem prever todas as contingências 

futuras relativas a uma transação, devido à sua limitada capacidade cognitiva, 

considera-se que os contratos são necessariamente incompletos, tornando-se 

necessárias adaptações ex post, ainda que se busque incluir salvaguardas que 

prevejam tais contingências. 

3. Racionalidade orgânica ou racionalidade fraca: este conceito assume que a 

capacidade racional dos indivíduos não é suficiente para determinar os arranjos 

institucionais necessários à resolução dos problemas contratuais, o que implica que 

os contratos, além de incompletos, ainda não são desenhados com a finalidade de 

lidar com os problemas oriundos da própria incompletude. 

O oportunismo caracteriza-se pela ação auto-interessada dos agentes de forma 

exagerada, “onde a informação que um agente possa ter sobre a realidade não acessível a 

outro agente, pode permitir que o primeiro desfrute de algum benefício do tipo 

monopolístico” (ZYLBERSZTAJN, 1995, p. 17). Em decorrência destas características 

comportamentais, as transações estão sujeitas a custos de monitoramento e salvaguardas 

contratuais. 

O comportamento auto-interessado, por si só, não pode ser considerado como 

oportunismo, mas surge quando este tipo de comportamento apresenta o risco de causar 

prejuízo a terceiros. Segundo Williamson (1985), existem três níveis de comportamento auto-

interessado: 

1. Oportunismo ou auto-interesse forte: neste caso, o agente econômico age sem 

restrições em busca de seus interesses, podendo tomar atitudes aéticas, como 

mentir, enganar e trapacear. Quando a ação oportunista se dá antes de se efetivar a 

transação, tem-se o oportunismo ex ante, estudado na Economia da Informação 

pela teoria da seleção adversa. O oportunismo ex post ocorre quando a ação aética 
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se verifica na vigência do contrato, fenômeno estudado pela teoria do moral 

hazard. 

2. Auto-interesse simples ou sem oportunismo: presume a fidelidade das partes da 

transação aos compromissos assumidos, durante a vigência do contrato, agindo 

unicamente em defesa de seus interesses, porém de forma ética. 

3. Obediência ou ausência de auto-interesse: neste tipo de comportamento, o auto-

interesse é inexistente e as ações individuais não são comandadas pelo agente, 

mas, sim, por uma entidade externa, como governo ou ideologia. 

Segundo Azevedo (1996, p. 47), a adoção do pressuposto de oportunismo é criticada 

por Simon (1991), que enfatiza que o comportamento de lealdade é mais característico das 

organizações. O autor argumenta, porém, que a observação de Simon (1991) não é 

incompatível com a pressuposição de oportunismo.  

Por um lado, segundo o autor, a simples possibilidade de comportamento oportunista 

já é suficiente para que sejam adotadas salvaguardas contratuais a fim de precaver as partes 

dos prejuízos gerados por tal comportamento. Por outro lado, metodologicamente, a adoção 

do pressuposto comportamental de oportunismo exige que qualquer indivíduo seja um 

oportunista, o que não corresponde às observações feitas por Simon (1991).  

Para conciliar tais posições antagônicas, a própria sociedade, considerando-se que 

todo indivíduo é “potencialmente” oportunista, constrói instituições que visam minimizar os 

efeitos da adoção de tal comportamento, como por exemplo, a ética8.  

 

1.5.2. Atribuição de dimensões às transações 

Segundo Azevedo (1996, p. 13), os trabalhos iniciais de Coase foram relegados à 

obscuridade por tanto tempo pela comunidade científica devido não só ao caráter inovador de 

suas idéias e à inércia presente na agenda de pesquisa econômica, configurando um exemplo 

de path dependency, mas também a deficiências em seu próprio trabalho. Assim, prossegue 

Azevedo: 

 

                                                
8 Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade, 
segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001) 
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Os custos de transação, tal qual apresentados por Coase, não são facilmente 
observáveis e, menos ainda, mensuráveis. Vários elementos de uma 
transação são tácitos, de tal modo que os custos associados a eles não são 
explícitos [...] Coase sugere que os mecanismos mais eficientes de 
coordenação são aqueles efetivamente adotados - hipótese impossível de ser 
testada, uma vez que os mecanismos supostamente menos eficientes não são 
adotados e, portanto, seus custos de transação não são observáveis (1996, 
p.13). 

Dessa maneira, foram necessários novos desenvolvimentos nesta linha de pesquisa 

para que as proposições fossem passíveis de verificação empírica. 

Os trabalhos de Williamson (1975; 1979) procuram suprimir a deficiência de 

operacionalização das teorias propostas por Coase (1937), relacionando a forma de 

organização da coordenação econômica aos custos de transação.  

Para uma análise dos custos envolvidos nas transações e dos arranjos institucionais 

adequados a cada transação, ou seja, que minimizem tais custos, Williamson (1975; 1979) 

procura atribuir dimensões às transações, utilizando elementos objetivos e observáveis, a fim 

de tornar a proposição de Coase empiricamente testável. 

Uma transação possui características próprias que a diferem de outra transação, e é 

devido às diferenças entre elas que existem diferentes arranjos institucionais a fim de reger 

tais transações.  

Na visão de Williamson (1985), o que explica as diferenças entre os diversos tipos de 

relações contratuais são as diferenças que ocorrem nos atributos das transações. Desta forma, 

procura introduzir elementos objetivos – os atributos – à idéia de custo de transação que, de 

acordo com a abordagem proposta por Coase (1937), por não serem diretamente observáveis, 

não poderiam servir à verificação empírica de sua tese. Assim, considerando-se os atributos 

das transações como fatores explicativos de seus custos, abre-se a possibilidade de análises 

empíricas dos postulados da ECT, uma vez que tais atributos geralmente são observáveis. 

Conforme Azevedo (1996, p. 49), os atributos representam as várias dimensões de uma 

transação, ao passo que o custo da transação é função n-dimensional dos seus atributos. 

Williamson (1985, p. 52) define três dimensões às transações: a especificidade de 

ativos, a freqüência e a incerteza, tornando possível a operacionalização das teses da ECT. 

 

O atributo “especificidade dos ativos” diz respeito à dependência da continuidade da 

transação em que o ativo é empregado. Segundo Azevedo (1996, p. 51), “ativos específicos 
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são aqueles que não são reempregáveis a não ser com perdas de valor”. Desta forma, o valor 

do ativo está relacionado à transação em que é utilizado, de maneira que o seu valor será 

maior quando empregado na transação específica. Segundo Klein et al. (1978, apud 

AZEVEDO, 1996), a utilização de ativos específicos em uma determinada transação gera uma 

“quase-renda”, que é a diferença entre o retorno de um ativo quando empregado na transação 

específica e o seu retorno quando utilizado em outra transação alternativa.  

Esta diferença de valor para o ativo específico é decorrente do risco de se empregar tal 

ativo, pois, considerando-se os pressupostos de oportunismo e da racionalidade limitada, que 

leva à incompletude dos contratos, as partes podem ficar sujeitas a problemas de adaptação, 

em outras palavras, incorrendo em maiores custos de transação. Assim, conforme Klein et al.,  

as assets become more specific and more appropriable quasi rents are 
created (and therefore the possible gains from opportunistic behavior 
increases), the costs of contracting will generally increase more than the 
costs of vertical integration. Hence, ceteris paribus, we are more likely to 
observe vertical integration (KLEIN et al., 1978, p. 278). 

A utilização de ativos específicos em uma transação gera uma interdependência 

temporal entre as partes, na medida em que a interrupção da transação gera custos para a parte 

que investe em tais ativos. 

Williamson (1991, apud AZEVEDO, 1996) distingue seis tipos de especificidades, 

que explicam boa parte dos problemas de dependência bilateral e seus efeitos sobre os custos 

de transação: 

a) de localização; 

b) de ativos físicos: refere-se às características físicas de um ativo destinado a alguma 

atividade específica;  

c) de ativos humanos: relacionado ao capital humano empregado em atividades 

específicas; 

d) de ativos dedicados: relativo ao investimento cujo retorno é dependente da 

transação com um agente em particular; 

e) de marca; e  

f) especificidade temporal. 
 

 



33 
 

O segundo atributo abordado por Williamson (1985) é a freqüência, ou seja, a 

repetição de uma mesma espécie de transação no decorrer do tempo. A importância deste 

atributo consiste na diluição dos custos da adoção de uma estrutura especializada de 

governança por transações recorrentes, bem como a construção de reputação por parte dos 

agentes envolvidos na transação.  

No caso de transações pouco freqüentes, não se justifica a adoção de mecanismos de 

proteção contra atitudes oportunistas, enquanto que, em uma transação que ocorre com maior 

freqüência, tais mecanismos se fazem necessários. Assim, se torna economicamente viável a 

utilização de contratos de longo prazo entre agentes que se utilizam de uma mesma transação 

de forma recorrente, pois, além de proporcionar diminuição de custos via redução do risco de 

oportunismo, dilui estes custos entre as diversas transações.  

Adicionalmente, a repetição de uma determinada transação entre dois agentes 

possibilita a aquisição de informações recíprocas, o que reduz a incerteza e a criação de 

reputação, que tem importante papel para a diminuição do moral hazard. 

A incerteza é o terceiro atributo fundamental definido por Williamson (1985). 

Segundo Azevedo (1996, p. 58), o tratamento dado pela ECT à incerteza inclui os diferentes 

sentidos que o termo apresenta. 

No primeiro caso, trata da incerteza relacionada à variância de uma distribuição de 

probabilidades, denominada por Knight (1965) como risco. Neste caso, o comportamento dos 

agentes é determinado pela distribuição de probabilidade de ocorrência de eventos futuros que 

podem influenciar os retornos esperados dos contratos. Como os diferentes tipos de estruturas 

de governança das relações contratuais são diferentemente suscetíveis a estes distúrbios, a 

incerteza acaba por influenciar a escolha de tais estruturas. 

A incerteza pode também se referir ao desconhecimento de possíveis eventos futuros, 

que está relacionada ao conceito de racionalidade limitada. Os agentes, não tendo condições 

de prever todos os eventos possíveis, não podem estabelecer uma distribuição de 

probabilidades. A incerteza, de acordo com esta abordagem, evidencia a incompletude dos 

contratos. 

A assimetria informacional também se constitui como fonte de incerteza. Assim, 

Milgron e Roberts (1992, apud AZEVEDO, 1996) observam a ocorrência de incerteza quando 

 
 



34 
 

a informação é incompleta e assimétrica, pois as partes não têm acesso à informações 

relevantes para a avaliação e monitoramento de um contrato. 

Estes três atributos constituem as três principais dimensões, utilizadas pela ECT, para 

caracterizar as transações de forma a possibilitar a comparação entre os diferentes arranjos 

institucionais que mais se adequam às diferentes transações. 

A esta definição inicial de atributos das transações acrescentaram-se outras 

contribuições de autores da ECT: Milgron e Roberts (1992, apud AZEVEDO, 1996, p. 50) 

propõem a utilização do atributo duração, em complemento à freqüência das transações, ao 

passo que este atributo refere-se não só às repetições, mas também ao prolongamento da 

transação no decorrer do tempo. Dado o pressuposto de racionalidade limitada, os autores 

definem o atributo “complexidade”, uma vez que este seria um elemento importante na 

composição do custo da transação e, conseqüentemente, na escolha entre diferentes arranjos 

institucionais.  

Outro atributo proposto por Milgron e Roberts (1992, apud AZEVEDO, 1996, p. 50) é 

o “grau de inter-relacionamento com outras transações”, que permite a análise da transação a 

partir de um ambiente onde o agente participa de inúmeras transações, que podem estar 

relacionadas umas às outras. 

 

1.5.3. Os custos das transações 

Um dos pontos focais estudados pela NEI, o conceito de custos de transação, vem 

sendo aprimorado a partir das proposições originais de Coase. Para este autor, os custos de 

transação poderiam ser divididos em duas espécies: (1) custos de coleta de informação e (2) 

custos de negociação e estabelecimento de um contrato. Estes custos referem-se aos custos de 

utilização do sistema de preços, ou custos para se efetuar uma transação no mercado.  

Embora o conceito utilizado por Coase fosse suficiente para desenvolver seu insight, 

na comparação entre as formas de coordenação da atividade econômica entre firmas e 

mercado, este se mostrou muito restrito com o desenvolvimento de estudos comparativos 

entre diferentes arranjos institucionais, com a utilização de contratos complexos e de longo 

prazo. Assim, é necessária a utilização de um conceito de custo de transação que possa ser 
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utilizado para qualquer arranjo institucional, sendo o mercado apenas um em particular 

(AZEVEDO, 1996, p. 29).  

Segundo Azevedo (1996, p. 29), a definição inicialmente utilizada por Coase (1937) 

pode ser aprofundada em seus diferentes componentes. Por um lado, a primeira espécie de 

custo apontada, o custo de coleta de informações, constitui apenas uma parte do que se 

entende atualmente por custos informacionais. Além do custo de coleta de informações, nas 

transações surgem os custos oriundos da assimetria de informação, conforme preconizam os 

modelos de moral hazard, da seleção adversa e dos custos de agência. Mesmo abstraindo-se 

os problemas de assimetria de informação, isto é, na hipótese de informação perfeita, ainda 

emergem custos devidos à limitada capacidade de processamento, sob a perspectiva da teoria 

de Simon (1961) da racionalidade limitada.  

Com relação ao segundo grupo de custos, os custos de negociação e estabelecimento 

dos contratos, Azevedo (1996, p. 29) aponta que esta definição também não contempla todos 

os custos relativos a uma relação contratual. Dada a incompletude intrínseca dos contratos, 

que é devida à assimetria de informações e à racionalidade limitada dos agentes, os contratos 

impõem custos de execução, tais como os custos ex post devidos ao monitoramento das 

atividades previstas e às adaptações a situações não cobertas. 

Sintetizando estes desenvolvimentos, Cheung (1990, apud AZEVEDO, 1996, p. 30) 

define custos de transação como sendo os custos de elaboração e negociação dos contratos, 

mensuração e fiscalização dos direitos de propriedade, monitoramento do desempenho e 

organização das atividades.  

Williamson (1985, p. 32) propõe um esquema contratual simples para se observar a 

relação entre os custos das transações e seus atributos, especialmente focado no atributo 

especificidade dos ativos. Neste esquema, utilizando-se uma variável k como medida da 

especificidade do ativo, nas transações que utilizam ativos não específicos (ou 

reempregáveis), tem-se k = 0. Quando são utilizados ativos ou tecnologia de propósito 

específico, k > 0, ou seja, existe uma dependência bilateral que cria a possibilidade de ações 

oportunistas por uma ou ambas as partes. Assim, nesses tipos de transações, as partes têm 

incentivos de adotar salvaguardas a fim de proteger seus investimentos. Designando-se s 

como a magnitude das salvaguardas adotadas, tem-se que um valor de s > 0 reflete a decisão 

de adotar tais salvaguardas, enquanto que s = 0 representa a ausência de salvaguardas. 
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Assumindo-se que os agentes são neutros ao risco, capacitados a operar em ambas as 

tecnologias (específica e não específica) e aceitam as salvaguardas adotadas, pode-se inferir 

que em transações envolvendo tecnologias não específicas (k = 0) projeta-se o preço p1 para o 

ativo. No caso em que ocorre a especificidade (k > 0) podem-se encontrar dois resultados: no 

primeiro caso, não há adoção de salvaguardas, ou seja, s = 0; neste caso o preço esperado é p2; 

no segundo caso, os participantes adotam salvaguardas e, conseqüentemente, tem-se s > 0 e 

preço esperado p3.  

Nestas condições, o valor esperado do ativo, na presença de salvaguardas contratuais 

será maior do que aquele quando as salvaguardas não estão presentes, ou seja, p3 < p2. A 

figura 1.1, reproduzida de Williamson (1985, p. 33), ilustra o esquema proposto: 

Figura 1.1 – Esquema contratual simples 

 

 

 

 

1.6. As instituições sob a ótica da NEI 

Os dois pilares em que se sustentam as teorias da NEI são (i) a adoção da transação 

como unidade básica da análise econômica e (ii) a assunção de que as instituições importam e 

são sujeitas à análise.  
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Para se analisar o papel que as instituições desempenham na economia, é necessária 

uma definição abrangente do que sejam as instituições. Douglas North (1990) destaca a 

necessidade de se formular uma teoria das instituições que permita responder a questões 

fundamentais, e é em função desta necessidade que dedica parte de seus estudos. As questões 

fundamentais que North se propõe a responder são: o que são e por que surgem as 

instituições? Qual a sua importância? Por que são demandadas? Como as instituições 

influenciam as decisões dos agentes econômicos? Como e por que as instituições mudam? Na 

definição de North: 

Instituições são as regras do jogo em uma sociedade ou, mais formalmente, 
são as restrições criadas pelo homem que modelam as suas interações. Em 
conseqüência, elas estruturam os incentivos presentes nas trocas humanas, 
políticas, sociais ou econômicas (NORTH, 1990, p. 3, tradução nossa). 

Esta definição possui um alto nível de abstração e uma grande abrangência, podendo 

nela ser enquadradas as regras formais, ou seja, leis e constituições formalizadas e escritas, 

geralmente impostas por uma entidade com poder coercitivo, o Estado, por exemplo; e 

informais, como convenções, códigos de comportamento, tradição, tabus, etc.  

Em seu trabalho publicado em 1990, Institutions, Institutional Change and Economic 

Performance, Douglas North procura criar um modelo de desenvolvimento econômico que 

busca entender a dinâmica institucional das sociedades e relacionar o desenvolvimento das 

instituições ao desempenho econômico. 

Para isso, o autor utiliza-se do conceito de incerteza, que emerge por conta de 

problemas informacionais e da restrita capacidade cognitiva dos indivíduos (tratada por 

“capacidade computacional”), em sintonia com o conceito de racionalidade limitada de 

Simon. 

It is sufficient to say here that the uncertainties arise from incomplete 
information with respect to the behavior of other individuals in the process 
of human interaction. The computational limitations of the individual are 
determined by the capacity of the mind to process, organize, and utilize 
information. From this capacity taken in conjunction with the uncertainties 
involved in deciphering the environment, rules and procedures evolve to 
simplify the process (NORTH, 1990, p. 25). 

No modelo proposto por North (1990), os pressupostos comportamentais são de 

extrema importância, sendo que na abordagem adotada pelo autor, o destaque se concentra 

sobre o conceito de racionalidade. Assumindo a capacidade restrita para processar as 
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informações e a complexidade do ambiente, North (1990), adota os preceitos introduzidos por 

Simon (1986, apud NORTH 1990, p. 22) em sua teoria da racionalidade processual, 

argumentando igualmente àquele, que os agentes são incapazes de adotar decisões ótimas, 

pois estas somente seriam alcançadas em um mundo onde a informação fosse perfeita e a 

capacidade cognitiva dos indivíduos fosse ilimitada. 

Caso fossem a informação perfeita e racionalidade ilimitada, seria produzida nos 

agentes uma percepção do mundo como ele é na realidade. Ao assumir as limitações de 

conhecimento (informação) e racionalidade dos indivíduos, deve-se distinguir o mundo real 

da percepção que os indivíduos têm dele, de forma que se faz necessária a construção de uma 

teoria do comportamento humano que leve em consideração tal percepção (SIMON, 1986, 

apud NORTH, 1990, p. 22). 

Assim, North (1990) defende que, dada a incapacidade de conhecer o ambiente, os 

indivíduos constroem “realidades subjetivas” e passam a atuar de acordo com elas. North 

(1990) denomina por ideologia tais realidades subjetivas, ou mapas mentais, que as pessoas 

utilizam para explicar o mundo. A ideologia tem papel fundamental na explicação adotada por 

North (1990) para a formação das instituições e a dinâmica das alterações institucionais, como 

veremos adiante. 

A partir do conceito de incerteza, North (1990) passa, então, ao estudo dos custos das 

transações, que para o autor é decorrência direta de tais incertezas. Assim, o autor divide os 

custos de transação em duas categorias: custos de measurement e custos de enforcement, ou 

seja, os custos de se medir os vários atributos dos produtos trocados e os custos de se garantir 

o cumprimento dos contratos. Nas palavras do autor (NORTH, 1990, p.27):  

The costliness of information is the key to the costs of transacting, which 
consist of the costs of measuring the valuable attributes of what is being 
exchanged and the costs of protecting rights and policing enforcing 
agreements.  

No primeiro caso, os custos de measurement referem-se à impossibilidade de se 

conhecer previamente as qualidades do produto a custo zero, dada a assimetria de informação. 

Já os custos de enforcement dizem respeito às incertezas sobre o comportamento dos agentes 

envolvidos na transação, derivado de uma definição imperfeita dos direitos de propriedade. 

Desta forma, as instituições são criadas com a finalidade de restringir o 

comportamento humano, isto é, restringir as possibilidades de atuação e, assim, diminuir a 
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incerteza, que culmina com a diminuição dos custos envolvidos nas interações humanas, mais 

especificamente, no campo econômico, os custos de transação. 

North (1990) ressalta que, embora o estudo das regras formais seja mais simples e 

preciso, é de grande importância a inclusão das restrições informais na análise das interações 

entre os indivíduos e procede à divisão das instituições de acordo com esta classificação – 

formais e informais. O autor destaca que a matriz institucional, ou seja, o conjunto das 

instituições formais e informais irá definir o conjunto de estímulos para os agentes envolvidos 

em atividades econômicas, ligando a evolução das matrizes institucionais à própria evolução 

histórica das sociedades (GALA, 2003, p. 102). 

 

1.6.1. A análise institucional 

O estudo das instituições, de acordo com as bases utilizadas pela NEI, pode se dar em 

diferentes perspectivas. O objetivo de Douglas North é formular uma teoria institucional do 

desenvolvimento. Neste sentido, vale-se de uma visão de história econômica e coloca ênfase 

no aspecto formal e informal das instituições. Porém outras abordagens são possíveis. 

Azevedo (1996) aponta os diferentes níveis analíticos em que podem se distinguir as 

instituições, relacionados à abrangência das regras que compõem a matriz institucional. 

Assim, distinguem-se as regras que operam em um nível macro, como o conjunto de leis de 

um país, que deu origem à corrente de estudos do Ambiente Institucional; e aquelas restritas a 

um nível micro, como regulamentos internos, regras de atuação, etc. – os arranjos 

institucionais –, foco de estudos da corrente Instituições de Governança.  

Esta distinção é abordada por Davis e North (1971, apud AZEVEDO, 1996, p. 33), 

que definem ambiente institucional como o conjunto de regras políticas, sociais e legais que 

estabelecem as bases para a produção, distribuição e comercialização. Como exemplos deste 

tipo de regras básicas, citam as regras que governam as eleições, os direitos de propriedade e 

os direitos contratuais. Por outro lado, o conceito de arranjos institucionais refere-se aos 

arranjos construídos entre agentes econômicos que definem as maneiras pelas quais estes 

agentes podem cooperar e/ou competir. Estes arranjos devem ser desenhados para atender a 

pelo menos um dos dois objetivos: (i) prover uma estrutura dentro da qual seus membros 

podem cooperar a fim de obter algum ganho que não pode ser obtido fora desta estrutura; ou 
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(ii) prover um mecanismo que pode induzir a mudanças na legislação com o objetivo de 

alterar as formas possíveis que os agentes econômicos podem legalmente competir. 

As instituições podem se relacionar entre si nos diferentes níveis analíticos, de modo 

que uma modificação institucional em um determinado nível pode induzir a alterações em 

outro nível analítico. Williamson (1993, apud AZEVEDO, 1996, p. 34) propôs um esquema 

analítico de três níveis composto por ambiente institucional, arranjo institucional e indivíduos, 

para o estudo das relações de influência mútua entre eles. Para Williamson (1993, apud 

Azevedo, 1996, p. 33), os arranjos institucionais, ou seja, as estruturas de governança das 

transações, são moldados pelos limites impostos pelo ambiente institucional e pelos atributos 

comportamentais dos indivíduos. Assim, o ambiente institucional atua como a estrutura sobre 

a qual os indivíduos criam os arranjos institucionais utilizados para minimizar os custos 

oriundos dos problemas comportamentais e de informação imperfeita. A proposição de 

Williamson pode ser esquematizada na seguinte figura: 

Figura 1.2. - Interações entre os diferentes níveis institucionais 

Ambiente 
Institucional 

 

 

Neste esquema, alterações no ambiente institucional podem modificar os parâmetros 

de preços de determinada transação, de acordo com seus atributos, de forma que tal alteração 

pode modificar os custos relativos entre diferentes formas de governança, provocando uma 

alteração no arranjo institucional (a). Alterações no arranjo institucional também podem 

influenciar modificações no ambiente institucional, no caso em que os participantes das 

transações, ao utilizarem determinadas estruturas de governança, podem demandar alterações 

na legislação que reduzam os custos da utilização de tal estrutura (b). 

A relação entre os indivíduos e o arranjo institucional refere-se à busca de estruturas 

de governança que minimizem os custos das transações, em decorrência dos pressupostos 

comportamentais (c), conforme já mencionado. No esquema de Williamson (1993, apud 

AZEVEDO, 1996, p. 34), tanto o ambiente institucional quanto o arranjo institucional 

Arranjo Institucional

Indivíduo

(a) (b)
(d)

(c) (d)
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também exercem influência sobre os indivíduos, representando restrições no curso dos 

relacionamentos que travam entre si (d). 

Para o estudo da influência da adoção de regras contratuais de governança corporativa 

inseridas no âmbito das regras especiais de listagem da BOVESPA, o Novo Mercado, sobre o 

desenvolvimento do mercado de capitais, considerando-se relações entre o ambiente e os 

arranjos institucionais, é necessário um olhar mais detalhado às origens e à dinâmica das 

alterações institucionais. Embora não seja objetivo deste trabalho o estudo aprofundado destes 

temas, interessa-nos saber como se origina o processo de mudanças nas instituições e de que 

maneira, ou maneiras, estas alterações se efetuam. 

Para North (1990), a evolução das sociedades é decorrente da evolução de suas 

matrizes institucionais, com as conseqüências nos campos econômico, político e social. Se 

uma sociedade for capaz de desenvolver instituições que gerem incentivos às trocas mais 

eficientes ou, em outras palavras, instituições que propiciem redução dos custos das 

transações, ao diminuir as incertezas decorrentes de tais transações, então a soma dos ganhos 

nesta sociedade será superior aos custos inerentes ao desenvolvimento das instituições, o que 

resultaria em um maior desenvolvimento econômico. Por outro lado, se o desenvolvimento de 

instituições não for adequado, a sociedade terá um fraco desempenho econômico. 

De acordo com esta estrutura analítica, North (1990) procura investigar o 

desenvolvimento econômico dos países em decorrência da evolução histórica das suas 

instituições. Desta forma, indica que as sociedades ocidentais conseguiram construir 

instituições que levaram a uma redução mais eficiente em seus custos de transação e, 

portanto, alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, comparativamente às 

sociedades periféricas, do ponto de vista econômico. Porém, o desenvolvimento desta linha de 

raciocínio leva a outras questões, tais como: porque os países menos desenvolvidos não 

conseguiram desenvolver instituições que levassem a um melhor desempenho econômico? 

Uma vez que são conhecidas a matrizes institucionais de países que obtiveram grande avanço 

econômico, porque os países mais pobres não as adotam? 

Para responder a estas questões, North (1990) utiliza-se de conceitos básicos 

desenvolvidos por autores de uma linha de pesquisa econômica que tem como foco o 

desenvolvimento tecnológico. Entre os conceitos utilizados pelo autor em seu estudo das 

alterações institucionais, destacam-se o de path dependency e lock in. Segundo Arthur (1988, 

 
 



42 
 

apud NORTH, 1990, p. 93), quando existem duas (ou mais) tecnologias competidoras que 

apresentam retornos crescentes, pequenos eventos históricos podem determinar a vitória de 

uma tecnologia sobre as outras, mesmo que tal tecnologia não seja a mais eficiente. A 

manutenção de uma tecnologia inferior em detrimento de tecnologias superiores pode ser 

explicada pela presença de mecanismos auto-reforçantes, que nas palavras do autor se 

constituem em:  

(1) large setup or fixed costs, which give the advantage of falling unit costs 
as output increases; (2) learning effects, which improve products or lower 
their costs as their prevalence increases; (3) coordination effects, which 
confer advantages to cooperation with other economic agents taking similar 
action; (4) adaptative expectations, where increased prevalence on the 
market enhances beliefs of further prevalence (ARTHUR, 1988, apud 
NORTH, 1990, p. 94). 

Estes mecanismos auto-reforçantes produzem como conseqüência: equilíbrios 

múltiplos, possíveis ineficiências, e os efeitos de lock in, que se relaciona à dificuldade de 

substituição de soluções já implantadas, e path dependence, que significa que determinada 

solução, uma vez adotada, influencia o desenvolvimento de futuras soluções (ARTHUR, 

1988, apud NORTH, 1990, p. 94). 

North (1990) aplica estes conceitos, inicialmente desenvolvidos para o estudo das 

evoluções tecnológicas, às alterações institucionais. Segundo o autor, a presença de retornos 

crescentes e as imperfeições dos mercados permitem que a análise institucional possa se 

utilizar das ferramentas desenvolvidas por Arthur (1988). Assim, argumenta que os quatro 

mecanismos auto-reforçantes estão presentes na dinâmica da criação e das alterações 

institucionais e, uma vez adotada certa matriz institucional, observam-se os efeitos de lock in 

e path dependence. Desta maneira, devido aos retornos crescentes9, mesmo instituições 

ineficientes do ponto de vista de North, isto é, que levam a um pior desempenho econômico, 

tendem a permanecer e determinam o caminho das futuras alterações. 

 

 

                                                
9 A dimensão política deve ser incluída neste momento, evidenciando que os ganhos institucionais estão diretamente ligados 
ao poder de barganha e à influência dos grupos que são beneficiados com a configuração institucional corrente, nas esferas 
do poder constituído. 
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1.6.2. As alterações institucionais 

North (1990, p. 95) aponta as alterações nos preços relativos como principal fonte das 

alterações institucionais. Alterações nos preços relativos dos fatores de produção, ou seja, na 

razão entre os custos do trabalho e capital, terra e trabalho e terra e capital; alterações nos 

custos de informação e de tecnologia são exemplos de fontes de alterações institucionais. 

Segundo a descrição do autor, uma alteração nos preços relativos leva uma ou ambas as partes 

envolvidas em uma transação a perceber que poderiam se beneficiar, caso houvesse uma 

alteração no acordo ou contrato. Porém, como os contratos são construídos sob uma 

hierarquia de regras, de tal forma que tal reconfiguração contratual pode ser impossibilitada, 

incorrer em altos custos, ou ser ilegal, as partes interessadas em aumentar o seu poder de 

barganha na negociação poderão destinar esforços na tentativa de reestruturar as regras a um 

nível mais elevado. As alterações nos preços relativos também podem induzir alterações em 

regras não formais, como normas de comportamento. Neste caso, a alteração nos preços 

relativos leva à gradual erosão da norma e, posteriormente, à sua substituição por outra 

norma. 

Outros fatores mencionados por North (1990, p. 95) como fonte de alterações 

institucionais são as preferências e a ideologia. Com relação ao primeiro, as preferências, o 

autor reconhece que é um tema muito mais complexo e de difícil tratamento, afirmando que 

as alterações nos preços relativos podem desempenhar um papel importante sobre as 

preferências, ao alterar os modelos utilizados pela população e sua racionalização sobre o que 

constituem os padrões de comportamento.  

Para o autor, a ideologia tem um papel importante na dinâmica das alterações 

institucionais, no sentido em que é o conjunto de esquemas e quadros cognitivos, pelas quais 

absorvemos e internalizamos a realidade. Assim, os movimentos nos preços relativos são 

filtrados pelos mapas mentais utilizados pelos indivíduos para compreender a realidade, os 

quais determinam a percepção que se tem de tais movimentos. Desta forma, alterações nos 

preços relativos e ideologia formariam o conjunto de fatores que dão origem às alterações 

institucionais. 

Para North (1990, p. 90), as alterações institucionais ocorrem principalmente de forma 

incremental, em que pequenas alterações nos preços relativos ou nas preferências levam a 
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alterações graduais nas regras formais e informais. Embora ressalte a importância das 

alterações incrementais, mudanças bruscas e rupturas institucionais também são citadas pelo 

autor. Nestes casos, as mudanças são decorrentes da combinação de profundas divergências 

entre as partes e da ausência de instituições capazes de acomodar tais divergências. 

The key to continuous incremental changes is institutional contexts that 
make possible new bargains and compromises between the players. Political 
institutions (both formal and informal) can provide a hospitable framework 
for evolutionary change. If such an institutional framework has not evolved, 
the parties to an exchange may not have a framework to settle disputes, the 
potential gains form exchange cannot be realized, and entrepreneurs [...] 
may attempt to form a coalition of groups to break out of the deadlock by 
strikes, violence, and other means (NORTH, 1990, p. 90).  

O autor ressalta a importância da relação entre as regras formais e informais para se 

obter um melhor entendimento sobre as alterações institucionais. Sendo as regras informais 

estabelecidas principalmente pelos aspectos culturais e ideológicos da sociedade, elas dão 

sustentação e complementam as regras formais, estabelecendo uma conexão entre ambas. No 

entanto, a natureza específica de cada tipo de restrição, informal e formal – uma relacionada 

às características culturais, mais estável, e a outra ao poder de barganha de grupos 

econômicos diversos – implica diferentes dinâmicas para suas alterações. Neste sentido, pode-

se encontrar nesta relação, parte da explicação para o path dependency das estruturas 

institucionais, e o porquê da dificuldade em se cumprir determinadas regras formais. Segundo 

North (1990, p. 91):  

Although a wholesale change in the formal rules may take place, at the same 
time there will be many informal constraints that have great survival 
tenacity because they still resolve basic exchange problems among the 
participants, be they social, political, or economic. The result over time 
tends to be a restructuring of the overall constraints – in both directions – to 
produce a new equilibrium that is far less revolutionary. 

As origens das alterações culturais e ideológicas parecem ter também um papel 

importante. As alterações institucionais oriundas de influência cultural externa, ou por alguma 

forma de pressão, devem ser colocadas como possíveis fontes de mudanças em países que 

sofrem influência de outras nações mais poderosas, seja por proximidade cultural, 

dependência ou alguma forma de domínio econômico ou militar. 

Por vezes, também podem-se encontrar situações que envolvem a rigidez das regras 

formais, diante de mudanças nos hábitos e preferências dos indivíduos, isto é, nas regras 
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informais. Nota-se, nestes casos, que determinadas regras formais são mais difíceis de serem 

alteradas que restrições informais.  

Este tipo de rigidez formal pode levar ao surgimento de alterações nas regras 

informais, originadas de forma espontânea pelos indivíduos de uma sociedade, que visam 

suplantar determinados problemas decorrentes da inadequação ou obsolescência das regras 

formais. Especificamente no campo de governança corporativa, Coffee (1999) relata um tipo 

de movimento que nasce no interior dos mercados financeiros de países que adotam sistemas 

de governança baseados em controles internos (inside control) e, em decorrência disto, não 

apresentam estrutura legal voltada à defesa dos direitos dos acionistas, em que a utilização de 

contratos firmados entre as partes procura reproduzir os efeitos da estrutura legal presente em 

países cujo sistema de governança está baseado em controles externos (outside control) e 

presença de arcabouço legal voltado à defesa dos direitos dos acionistas. Coffe (1999) 

denominou este movimento como convergência funcional.  
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2. A Governança Corporativa e o Novo Mercado da BOVESPA 
 

Podemos encontrar na literatura um conjunto relativamente grande de definições para 

o termo governança corporativa, que refletem as perspectivas dos grupos de interesse ou dos 

campos de estudo que abordam o assunto.  

Segundo Siffert (1998, p. 124), governança corporativa refere-se aos sistemas de 

controle e monitoramento estabelecidos pelos acionistas controladores de uma determinada 

empresa ou corporação, de tal modo que os administradores tomem suas decisões sobre 

alocação dos recursos do acordo com o interesse dos proprietários.  

Para Shleifer e Vishny (1997, p. 737), a governança corporativa lida com as maneiras 

pelas quais fornecedores de recursos para as companhias assegurem a si mesmos a obtenção 

do retorno para seus investimentos. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 1995) define Governança 

Corporativa como o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo 

os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria 

independente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade 

de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua 

perenidade.  

De acordo com os desenvolvimentos teóricos utilizados neste trabalho, definiremos 

governança corporativa como os arranjos institucionais que regem a coordenação das relações 

entre os diversos agentes envolvidos no complexo de contratos no âmbito das firmas. Em 

outras palavras, é o conjunto de instituições, normas, regulamentos e convenções culturais a 

que estão sujeitos os administradores, objetivando o monitoramento e o controle destes por 

parte dos grupos que detêm interesse ou direitos sobre as firmas.  

Segundo Becht et al. (2002, p. 6), o termo governança corporativa, ou corporate 

governance em inglês, deriva de uma analogia entre o governo de cidades, nações ou estados 

e a governança (gestão) das corporações. Implica, conseqüentemente, nas estruturas que 

regulam a divisão e o exercício do poder em uma empresa e a representatividade do 

“governo” corporativo. 
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Embora a governança corporativa seja um tema amplamente estudado na atualidade, 

especialmente nos chamados “países emergentes”, seu conceito é fonte de importante debate, 

sendo que distintas visões dão luz a conceitos muito diversos e, geralmente, conflitantes. 

Dentro do espectro de estudo da economia, algumas abordagens sobre o tema podem ser 

efetuadas: i) a abordagem da maximização dos retornos dos acionistas, ii) a abordagem do 

equilíbrio dos stakeholders10, e iii) a abordagem da ECT.  

 

2.1. A abordagem da maximização dos retornos dos acionistas 

De acordo com esta abordagem, também conhecida como abordagem financeira, o 

objetivo da firma é o de criar valor para os acionistas, ou seja, seu objetivo deve ser a 

maximização dos lucros. Assim, a administração deve dirigir a empresa exclusivamente de 

acordo com os interesses dos acionistas.  

Nesta visão, a governança corporativa trata dos problemas que surgem na medida em 

que se estabelece uma relação de agente principal entre acionistas e administradores, oriunda 

da separação entre a propriedade e o controle das corporações. Berle e Means (1932, apud 

BOLTON e SCHARFSTEIN, 1998, p. 99) foram alguns dos primeiros a identificar este 

fenômeno nas grandes corporações norte-americanas, na década de 1930. De acordo com os 

autores, das duzentas maiores empresas não financeiras, representando aproximadamente 

metade do valor em ativos corporativos à época, 65% eram controladas pelos administradores, 

com pequena fração das ações. Além disso, verificaram que a separação entre a propriedade e 

o controle poderia levar os administradores a perseguir seus próprios interesses à custa da 

redução do retorno dos acionistas.  

Estes problemas surgem com a separação entre o controle e a propriedade das 

empresas na medida em que os administradores, por não serem os proprietários, não arcam 

com a totalidade dos custos nem tiram proveito da totalidade dos benefícios de suas ações. 

Desta maneira, embora o interesse dos investidores seja o de maximização dos lucros, os 

administradores podem ter interesses diversos, como maximização de seus salários, 

valorização profissional, ou entrar em projetos de investimentos particulares, etc. (MAHER e 

ANDERSSON, 1999, p. 6). 

 

                                                
10 Entende-se por stakeholder qualquer agente que influencia ou é influenciado pelas ações de uma firma. 

 



48 
 

Jensen e Meckling (1976) argumentam que ocorrem custos na presença da relação 

agente principal, baseados nos pressupostos de assimetria de informações, impossibilidade de 

construção de contratos perfeitos e comportamento oportunista dos agentes11. Além dos 

custos citados, outra conseqüência econômica da possibilidade de expropriação de renda pelos 

administradores é a redução dos recursos que os investidores poderiam disponibilizar às 

firmas para custear seus investimentos (GROSSMAN e HART, 1986). 

Em vista destas considerações, a governança corporativa deve minimizar os custos de 

agência e o problema da redução de investimentos, derivados da separação entre a 

propriedade e o controle das firmas. Maher e Andersson (1999, p. 7) citam três mecanismos 

principais que podem ser utilizados para alinhar as ações dos administradores aos interesses 

dos acionistas:  

• Alinhamento direto dos interesses dos administradores aos dos acionistas, por meio 

de incentivos, tais como programas de stock options, planos de remuneração 

variável aos executivos, etc. 

• Fortalecimento dos direitos dos acionistas, a fim de gerar incentivos para o 

monitoramento mais efetivo sobre a administração por parte destes. Neste caso, as 

ações envolvem alterações legais e normativas (alterações no ambiente 

institucional). 

• Controle indireto da administração por meio do mercado de controle corporativo, 

por exemplo, as aquisições hostis, ou do mercado de trabalho para alta direção. 

 

                                               

A abordagem de maximização do retorno dos acionistas parte de um pressuposto 

implícito de que em geral a estrutura de propriedade das corporações se baseia na dispersão 

acionária, que torna os acionistas com pouco poder e poucos incentivos para monitorar a ação 

de administradores, posto que existem custos inerentes à atividade de monitoramento, ao 

passo que os benefícios desta atividade são diluídos entre todos os acionistas – o problema do 

free rider. 

Porém, esta estrutura de propriedade não é a regra presente no mundo, mas, sim, a 

exceção, como observam Shleifer e Vishny (1997). Aoki (1995) mostra que este referencial 

não é adequado para explicar a maioria dos sistemas de governança existentes, pois 
 

11 Veja seção 1.4.3. 
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corresponde basicamente à estrutura de propriedade presente nos Estados Unidos e na 

Inglaterra. Assim, há a necessidade de uma abordagem mais ampla para se proceder a análise 

dos sistemas de governança em um maior número de países. 

Maher e Andersson (1999, p. 8) indicam outra fonte de críticas à abordagem 

financeira, citando que o foco de análise desta abordagem é muito estreito, na medida em que 

o simples alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas, visando à 

continuidade de fluxo de capital externo para a firma pode não ser a solução mais eficiente. 

Como não são apenas os investidores que fornecem recursos à empresa, pois o seu sucesso 

está condicionado à contribuição de vários agentes, como empregados, credores, 

fornecedores, clientes, etc., o seu desempenho depende de como são conduzidos os 

relacionamentos entre a firma e os diversos stakeholders. Assim, o argumento leva à 

necessidade do tratamento da questão sob um ponto de vista mais amplo. 

 

2.2. A abordagem de equilíbrio dos stakeholders 

Nesta abordagem, a firma é vista sob uma ótica mais ampla. De acordo com esta 

visão, as empresas têm responsabilidades com um conjunto maior de agentes, além dos 

acionistas – estes são os chamados stakeholders. Neste conjunto incluem-se aqueles agentes 

que têm alguma relação contratual com a empresa, tais como empregados, fornecedores, 

clientes, credores; representantes das comunidades nas quais as firmas estão alocadas, além de 

membros dos governos locais e nacionais e, por fim, a sociedade como um todo. 

A empresa, neste ponto de vista, deve ter uma direção que reflita os interesses da 

sociedade, ou seja, deve ter responsabilidade social e seu desempenho deve ser medido não só 

pelo aspecto financeiro, mas também por indicadores que reflitam seu comprometimento com 

as questões relativas ao bem-estar social, como emprego, qualidade de vida, interações com o 

meio ambiente, etc. 

As críticas a este modelo se baseiam na dificuldade, senão na impossibilidade, de 

conduzir todas as demandas inerentes sem que se sobrecarregue a estrutura da governança da 

empresa, pois em certos casos as demandas dos diferentes grupos interessados tornam-se 

conflitantes. Segundo Rabelo e Coutinho (2001, p. 65): “Trying to resolve the relations 

between the firm and its workers, suppliers, consumers and society as a whole through a 
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governance structure is overburdening this structure.” Jensen (2001, p. 9) afirma que a 

abordagem de equilíbrio dos stakeholders contraria a proposição de um objetivo simples 

como pré-requisito para uma atuação objetiva e racional da empresa. 

Maher e Andersson (1999) apontam que, dados os problemas enfrentados ao se adotar 

a abordagem geral do modelo, foi criada uma variante, em que é adotada uma conceituação 

mais restrita dos stakeholders. Nesta nova visão são considerados stakeholders aqueles 

agentes que compartilham relações que envolvem ativos específicos com a firma, 

aproximando-a assim da abordagem da ECT sobre a governança corporativa.   

 

2.3. A abordagem da ECT 

Na ótica da ECT, a governança corporativa deve ser analisada por meio da 

investigação sobre as transações que são realizadas entre a firma e os diversos agentes. Neste 

contexto, o conjunto de instituições, regras e instrumentos utilizados na governança 

corporativa representam as diferentes estruturas de governança das relações contratuais, e são 

escolhidas aquelas que proporcionam menores custos de transação. 

Williamson (1985, p. 298), utilizando as ferramentas de análise das transações 

desenvolvidas pela ECT, aborda as relações da firma com os fornecedores de capital 

(acionistas e credores), de força de trabalho (empregados), de matéria-prima e materiais 

intermediários, clientes, comunidade e a administração. Sua proposta consiste em examinar, 

caso a caso, os atributos das transações que são realizadas, a fim de se estabelecer quais e a 

quem deve representar os instrumentos de governança das empresas. 

Voltando ao esquema contratual simples proposto por Williamson (1985, p. 33)12, 

podemos analisar as transações em função da especificidade dos ativos empregados e das 

salvaguardas utilizadas. Assim, nas transações em que se utilizam ativos não específicos (ou 

reempregáveis), não há necessidade do emprego de salvaguardas contratuais. Nestes casos, o 

mercado se apresenta como a melhor estrutura de governança13. No caso de transação que 

envolve investimento em ativos de propósito específico, é criada uma dependência bilateral e 

 

                                                
12 Ver item 1.5.3 
13 Como nestes casos não existem relações de dependência bilateral, qualquer uma das partes envolvidas na transação pode 
simplesmente cessar a transação com a outra parte e iniciar outra transação com outro participante do mercado. 
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surge a probabilidade da atuação oportunista dos agentes em decorrência de tal dependência. 

Em tais situações, a adoção de salvaguardas contratuais é necessária a fim de se obter redução 

nos custos de transação.  

Com base neste raciocínio, Williamson (1985) examina cada um dos tipos de 

transações entre a firma e os diversos agentes e afirma que, do conjunto dos stakeholders, os 

acionistas são os que têm relativamente menor proteção e que necessitam, em conseqüência, 

da construção de estruturas de governança, na forma de governança corporativa, com a função 

de salvaguardar os investimentos “ativo-específicos” por eles realizados.  

De acordo com Williamson (1985), os stakeholders que mantêm relação contratual 

onde não se utilizam ativos específicos não necessitam de proteção adicional. Neste caso, não 

há necessidade da utilização de salvaguardas, de forma que não é necessária a sua 

representatividade nas estruturas de governança corporativa, pois a mediação pelo mercado já 

é suficiente. Para os constituintes outros que não os acionistas, quando envolvidos em 

transações “ativo-específicas”, a construção de estruturas de salvaguarda é necessária, porém, 

outras estruturas de governança são suficientes e mais adequadas. Como exemplos de tais 

estruturas enquadram-se as políticas de incentivos, para trabalhadores (especializados); uso de 

garantias e arbitragem na resolução de disputas, para fornecedores de insumos; agências 

regulatórias e certificados de garantia de produto para clientes, etc. 

A relação entre os fornecedores de capital – acionistas e credores – e a firma é muito 

específica, segundo Williamson (1985, p. 304): 

The whole of their investment in the firm is potentially place at hazard. By 
contrast, the productive assets (plant and equipment; human capital) of 
suppliers of raw material, labor, intermediate product, electric power, and 
the like normally remains in the suppliers’ possession. 

Caso tais fornecedores não estejam envolvidos em transações “ativo-específicas”, eles 

podem reempregar seus ativos em outros processos produtivos sem custo (ou a custo muito 

baixo). Os fornecedores de capital devem assegurar o retorno de seu investimento para 

poderem reempregar os seus ativos. Encontram-se, dessa maneira, presos (locked) em uma 

relação de dependência com a firma. Assim, as relações entre os fornecedores de capital e a 

firma são necessariamente do tipo específica, nas quais a instituição ou não de salvaguardas 

irá determinar os custos (e, em alguns casos, a viabilidade) de tais relações. 
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O autor afirma que em mercados desenvolvidos os acionistas individuais podem 

terminar a relação com a firma simplesmente vendendo suas ações, o que poderia indicar que 

a relação é não específica, porém, ressalta que na análise da relação da empresa com os 

acionistas, eles devem ser vistos como grupo e não individualmente. Em suas palavras:  

Stockholders as a group bear a unique relation to the firm. They are the only 
voluntary constituency whose relation to the corporation with the 
corporation does not come up for periodic renewal…Labor, suppliers in the 
intermediate product market, debt-holders, and consumers all have 
opportunities to renegotiate terms when contracts are renewed. 
Stockholders, by contrast, invest for the life of the firm, and their claims are 
locate at the end of the queue should liquidation occur (WILLIAMSON, 
1985, p. 304). 

Posto que a relação entre a firma e os acionistas revela uma especificidade muito 

grande, a solução para que os investimentos por parte dos acionistas sejam viabilizados é a 

introdução de salvaguardas com o objetivo de proteger os investimentos dos acionistas contra 

possíveis comportamentos oportunistas dos administradores ou controladores da firma.  

Neste sentido, o objetivo da governança corporativa é a construção de estruturas de 

governança das relações entre a firma e os acionistas com a finalidade de atender suas 

demandas por salvaguardas. 

 

2.4. O mercado de capitais e os diferentes sistemas de governança 

A estrutura e a dinâmica do mercado de capitais de um país estão intimamente 

relacionadas com as estruturas de financiamento, controle e propriedade das empresas. Neste 

sentido, a análise do desenvolvimento do mercado requer o estudo dos sistemas de 

governança corporativa. 

Para se entender a origem e funcionamento dos sistemas de governança corporativa 

observados nos diversos países, pesquisadores desenvolveram formas de classificação destes 

sistemas de acordo com alguns critérios. 

Zysman (1983) propõe uma tipologia a fim de demonstrar que o modelo de sistema 

financeiro de cada país influencia as diferentes estruturas de capital e as formas de 

financiamento mais utilizadas pelas empresas. Segundo o autor, os diferentes países podem 

ter seus sistemas classificados em três tipos básicos: baseado no mercado de capitais, baseado 
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no mercado de crédito com forte presença estatal e baseado no crédito das instituições 

financeiras.  

O primeiro modelo, mais associado aos Estados Unidos e ao Reino Unido, caracteriza-

se pela segmentação institucional entre os bancos de investimento e os bancos comerciais e 

por um amplo mercado de capitais, onde se efetuam as relações entre empresas e instituições 

financeiras por meio de emissão de ativos no mercado e empréstimos de curto prazo.  

No segundo modelo, presente em países como França e Japão, prevalece o 

financiamento bancário, com forte intervenção estatal na fixação de valores máximos para os 

juros e direcionamento do crédito.  

No terceiro modelo, mais associado à Alemanha, também prevalece o financiamento 

bancário, mas sem intervenção estatal e com a atuação dos bancos universais com 

participação acionária direta no controle das empresas. 

Franks e Mayer (1994, apud RABELO, 1998, p. 39) propõem a classificação dos 

sistemas de controle corporativo de acordo com a forma como estão organizados a 

propriedade e o controle das firmas. De acordo com estes critérios, os sistemas de controle 

corporativo são classificados como sistemas de controle interno (insider systems) e sistemas 

de controle externo (outsider systems). 

Segundo Rabelo (1998, p. 39), os sistemas de controle externo caracterizam-se pelo 

grande número de empresas listadas em bolsa de valores, um mercado de capitais líquido, no 

qual o controle das corporações é negociado com relativa freqüência, pequena concentração 

da propriedade das corporações e pouca utilização de mecanismos como propriedade cruzada 

e estrutura piramidal. Por outro lado, os sistemas de controle interno apresentam um número 

pequeno de empresas listadas em bolsa, mercado de capitais com pouca liquidez, maior 

concentração da propriedade e utilização de mecanismos como propriedade cruzada e 

estrutura piramidal. 

Davis (1995, apud RABELO, 1998, p. 39) classifica os sistemas de governança em 

função dos principais mecanismos de financiamento levando em consideração as estruturas de 

capital das empresas. De acordo com esta classificação, podemos encontrar mais 

freqüentemente sistemas de controle direto via débito e controle de mercado via equity.  
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Nos sistemas de controle direto via débito, o sistema bancário financiador tem papel 

importante tanto na administração quanto no controle das empresas, estabelecendo-se 

relacionamento de longo prazo entre empresas e bancos. Nestes mercados, existe forte 

concentração de propriedade e os outros acionistas institucionais (fundos mútuos e 

fundações), assim como o mercado de capitais, têm papel limitado e menos relevante. 

Nos sistemas onde prevalece o controle de mercado via equity, a concentração da 

propriedade é muito menor e o mercado de controle corporativo atua como mecanismo de 

resolução dos conflitos de interesse entre os acionistas e os administradores. Nestes sistemas, 

os investidores institucionais possuem papel de destaque, atuando tanto diretamente quanto 

por meio de indicação de diretores não executivos, em complemento ao poder disciplinador 

do mercado de aquisições hostis. 

Ainda segundo Davis (1995, apud RABELO, 1998, p. 40), outros dois sistemas podem 

ser encontrados: controle de mercado via débito e controle direto via equity. No primeiro 

caso, os conflitos de agência dentro da firma atuam como determinantes de sua estrutura de 

capital. Desta maneira, um endividamento elevado restringiria o fluxo de caixa à disposição 

dos administradores, limitando seu poder de ação e, conseqüentemente, restringindo a 

possibilidade de atuação em desacordo com os interesses dos acionistas. No segundo caso, 

apesar de não haver um mercado ativo de controle corporativo, o papel disciplinador é 

exercido principalmente pelos investidores institucionais, que procuram construir canais 

formais e informais para exercer influência sobre os administradores das companhias 

presentes em seus portfólios. 

Rabelo (1998, p. 42) apresenta sistemas “intermediários” de governança corporativa, 

que não se ajustam aos modelos citados, mas que podem auxiliar a entender a realidade de 

países como o Brasil. Nestes sistemas, os bancos têm pouca ou nenhuma participação 

acionária em empresas não financeiras, a estrutura legal (leis das sociedades anônimas e do 

mercado de capitais) não proporciona ambiente institucional que favoreça a atuação dos 

investidores institucionais, é freqüente a utilização de estrutura piramidal e há forte 

concentração do controle, principalmente familiar e estatal. 

Outros estudiosos, entretanto, consideram improdutiva a classificação dos sistemas de 

governança de acordo com as formas de financiamento das empresas. Para estes autores, o 

critério mais importante a ser utilizado na classificação dos sistemas é o nível de proteção 
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legal aos acionistas. La Porta et al. (2000, p. 18) afirmam que a diferença entre os sistemas de 

governança dos países é mais bem explicada pelas diferenças entre os direitos dos 

investidores, ou seja, pela eficácia da proteção legal oferecida aos fornecedores de recursos.  

 

 

                                               

2.5. O Novo mercado da BOVESPA 

Na década de 1990, em decorrência de alterações no quadro macroeconômico e 

regulatório – estabilização econômica, abertura comercial e financeira – e do processo de 

privatização das empresas estatais de grande porte, com a crescente integração do Brasil no 

circuito financeiro mundial, observou-se uma importante entrada de capitais no país, por meio 

de investimentos estrangeiros de portfólio. Este movimento favoreceu em grande parte o ciclo 

de expansão do mercado de capitais, considerando-se tanto o volume negociado quanto a 

capitalização bursátil (CARVALHO, 2000; RIBEIRO NETO e FAMÁ, 2001). 

Contudo, este movimento não se manteve nos mesmos patamares até o fim da década. 

O encolhimento do mercado observado especialmente a partir de 1997 deveu-se 

principalmente às sucessivas crises mundiais (Rússia, Ásia, Brasil) que atingiram de forma 

mais incisiva os mercados dos países emergentes, e ao próprio esgotamento do processo de 

privatização, cujo modelo não favoreceu o desenvolvimento sustentável do mercado de 

capitais. 

Além deste, outros dois fatores podem ser adicionados ao quadro em que se inseria o 

mercado de capitais no Brasil: (i) a listagem de ações de empresas brasileiras no mercado 

norte-americano, por meio de programas de ADR (American Deposit Receipts) com crescente 

volume negociado por meio deste mecanismo14; (ii) o fechamento de capital das empresas 

negociadas no mercado de ações, especialmente aquelas controladas por investidores 

estrangeiros, estimuladas pelos baixos preços praticados no mercado secundário.   

Diante deste quadro, tornou-se necessário promover alterações institucionais para 

fortalecer o mercado de capitais brasileiro e interromper a migração das empresas para os 

mercados mais desenvolvidos.  
 

14 Srour (2005) avalia o mecanismo de lançamento de ADRs como uma das maneiras de as empresas brasileiras se 
comprometerem com maior nível de proteção aos acionistas minoritários. A crescente migração de empresas para o 
mercado americano, cujas regras de proteção aos acionistas são mais rígidas que no caso brasileiro foi um dos fatores que 
alertaram para o problema da insuficiência dos direitos dos acionistas no Brasil e a necessidade de reformas institucionais 
para solucioná-lo. 

 



56 
 

Neste contexto, dadas as dificuldades políticas de promover mudanças na legislação 

que conferissem mais direitos aos acionistas e maior transparência na transmissão de 

informações das empresas abertas para o público, a Bolsa de Valores de São Paulo, inspirada 

na experiência do Neuer Markt15 alemão, lançou em dezembro de 2000 o Novo Mercado, que 

consiste em um segmento especial de listagem destinado à negociação de ações de empresas 

que adotem, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são 

exigidas pela legislação brasileira.  

As empresas que aderem a este segmento comprometem-se, por meio de contrato 

privado, a respeitar um conjunto específico de regras societárias, pré-estabelecido pela Bolsa 

de Valores que implicam em uma ampliação dos direitos aos acionistas. Além disso, devem 

adotar uma política de divulgação de informações mais abrangente que a preconizada pela 

legislação. 

Segundo Carvalho (2000, p. 622), três elementos são essenciais para conferir maior 

proteção aos acionistas: conjunto de regras e leis (relacionados ao quadro institucional e 

governança corporativa), disponibilização de um fluxo contínuo de informações relevantes 

disponíveis aos investidores (disclosure) e potencial que os agentes têm para fazer com que 

seus direitos legais sejam de fato observados (enforcement).  

Por meio da indução à prática de boa governança corporativa por parte das empresas, 

objetivava-se caminhar na busca da superação de dois obstáculos considerados importantes 

para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil: a insuficiência de direitos – 

relativamente aos mercados mais desenvolvidos – outorgados aos acionistas pela legislação 

atual, e os problemas oriundos da assimetria da informação entre administradores e 

proprietários.  

Ao destacar as empresas que adotam boas práticas de governança corporativa que 

oferecem, teoricamente, menores riscos de expropriação para os acionistas minoritários, o 

Novo Mercado procura conferir maior credibilidade aos investimentos em ações realizados no 

mercado de capitais doméstico. Em conseqüência, com a redução dos riscos espera-se um 

 

                                                
15 Segmento de listagem da Deutsch Borse de Frankfurt, criado em 1997 e destinado à negociação de ações de novas 
empresas do setor de tecnologia que se submetem a regras mais rígidas de proteção e transparência aos investidores. Esta 
iniciativa provocou um movimento acelerado de abertura de capital (JOHNSON 2000, apud CARVALHO, 2000) nos anos 
subseqüentes a sua introdução. O Neuer Markt foi descontinuado em 2003, com seu padrões regulatórios incorporados ao 
segmento “Prime Standard” – que abrange empresas de todos os setores.  A reestruturação dos segmentos de listagem 
daquela bolsa deveu-se à integração dos principais elementos do segmento especial às regras gerais de listagem da bolsa, 
tornando o segmento redundante. 
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melhor apreçamento das ações que, por sua vez, incentiva novas aberturas de capital e novas 

emissões, fortalecendo o mercado acionário como alternativa de financiamento às empresas. 

Novos segmentos de listagem da BOVESPA foram elaborados segundo critérios que 

possibilitam a classificação das empresas em níveis, de acordo com os padrões de 

governança. Desta forma, foram criados o Nível 1, o Nível 2, além do Novo Mercado, que 

refletem diferentes graus de governança corporativa. Embora tenham fundamentos 

semelhantes, o Novo Mercado é direcionado principalmente à listagem de empresas que 

venham a abrir capital, enquanto os níveis diferenciados, Nível 1 e Nível 2, são direcionados 

para empresas que já possuem ações negociadas na BOVESPA. 

As Companhias Nível 1 se comprometem, principalmente, com melhorias na 

prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. Por exemplo, a companhia 

aberta listada no Nível 1 tem como obrigações adicionais à legislação:  

• Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Trimestrais 

(ITRs) – documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à 

BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém demonstrações financeiras 

trimestrais –, entre outras: demonstrações financeiras consolidadas e a 

demonstração dos fluxos de caixa.  

• Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às 

Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) – documento que é enviado pelas 

companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e que 

contém demonstrações financeiras anuais –, entre outras, a demonstração dos 

fluxos de caixa.  

• Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais (IANs) – 

documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, 

disponibilizado ao público e que contém informações corporativas –, entre outras: 

a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da companhia 

detidos pelos grupos de acionistas controladores, membros do Conselho de 

Administração, diretores e membros do Conselho Fiscal, bem como a evolução 

dessas posições.  

• Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma vez 

por ano.  
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• Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos eventos 

corporativos, tais como assembléias, divulgação de resultados, etc.  

• Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 

relacionadas.  

• Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 

derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores.  

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% 

(vinte e cinco por cento) do capital social da companhia.  

• Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de mecanismos 

que favoreçam a dispersão do capital. 

As Companhias Nível 2 se comprometem a cumprir as regras aplicáveis ao Nível 1 e, 

adicionalmente, um conjunto mais amplo de práticas de governança relativas aos direitos 

societários dos acionistas minoritários. Por exemplo, a companhia aberta listada no Nível 2 

tem como obrigações adicionais à legislação:  

• Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais 

IFRS16 ou US GAAP17.  

• Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato 

unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte por 

cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes. 

• Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, tais como, 

transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia e aprovação de 

contratos entre a companhia e empresas do mesmo grupo sempre que, por força de 

disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em assembléia geral.  

• Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas 

condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia 

e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) deste valor para os detentores de ações 

preferenciais (tag along).  

 

                                                
16 International Financial Reporting Standards é o conjunto das normas internacionais de contabilidade, publicadas e 
revisadas pelo IASB (International Accounting Standards Board). 
17 Generally Accepted Accounting Principles in the United States, são as normas de contabilidade aceitas nos Estados Unidos, 
publicadas e revisadas pelo FASB (Financial Accounting Standard Board). 
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• Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação, no 

mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou 

cancelamento do registro de negociação neste Nível;  

• Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos 

societários.  

Além das regras exigidas nos níveis 1 e 2, o Novo Mercado traz como principais 

inovações em relação à legislação, a exigência de que o capital social da companhia seja 

composto somente por ações ordinárias, e a extensão para todos os acionistas das mesmas 

condições (100%) obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia 

(tag along).  

A tabela 2.1 resume as principais diferenças entre os segmentos de listagem 

diferenciados e o segmento tradicional da BOVESPA. 

Tabela 2.1 – Quadro resumo dos níveis diferenciados de listagem 

 

 

    NOVO 
MERCADO

NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL 

Percentual Mínimo 
de Ações em 
Circulação (free 
float) 

No mínimo 25% de 
free float 

No mínimo 25% de 
free float 

No mínimo 25% 
de free float 

Não há regra 

Características das 
Ações Emitidas 

Permite a 
existência somente 
de ações ON 

Permite a existência 
de ações ON e PN 
(com direitos 
adicionais) 

Permite a 
existência de 
ações ON e PN 

Permite a 
existência de ações 

ON e PN 

Conselho de 
Administração  

Mínimo de cinco 
membros, dos quais 
pelo menos 20% 
devem ser 
independentes 

Mínimo de cinco 
membros, dos quais 
pelo menos 20% 
devem ser 
independentes 

Mínimo de três 
membros 
(conforme 
legislação) 

Mínimo de três 
membros 
(conforme 
legislação) 

Demonstrações 
Financeiras Anuais 
em Padrão 
Internacional 

US GAAP ou IFRS US GAAP ou IFRS Facultativo Facultativo 

Concessão de Tag 
Along 

100% para ações 
ON 

100% para ações ON
80% para ações PN 

80% para ações 
ON (conforme 
legislação) 

80% para ações 
ON (conforme 

legislação) 
Adoção da Câmara 
de Arbitragem do 
Mercado 

Obrigatório Obrigatório Facultativo Facultativo 

Fonte: BOVESPA. 

 

 

http://www.bovespa.com.br/Empresas/NovoMercadoNiveis/IndexNMP.asp
http://www.bovespa.com.br/Empresas/NovoMercadoNiveis/IndexNMP.asp
http://www.bovespa.com.br/Empresas/NovoMercadoNiveis/cias_niveisdif_2.asp
http://www.bovespa.com.br/Empresas/NovoMercadoNiveis/cias_niveisdif_1.asp
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2.5.1. O papel dos investidores institucionais domésticos e não residentes 

A concepção do Novo Mercado está baseada na hipótese de que existe uma demanda 

dos principais investidores por ativos que conferem um nível adequado de proteção aos 

acionistas minoritários (no caso brasileiro, não alcançado pela legislação vigente), além de 

mecanismos que minimizem a assimetria de informações. Desta forma, é importante destacar 

o papel destes investidores, especialmente os investidores institucionais domésticos e não 

residentes. 

Rabelo (1998), analisando a atuação dos fundos de pensão e sua relação com o 

mercado de capitais e as estruturas de governança corporativa, procura extrair da experiência 

internacional, perspectivas para o debate sobre o crescimento e atuação dos fundos de pensão 

no Brasil. Segundo o autor, a atuação destes agentes é influenciada pelas estruturas de 

propriedade e controle das corporações. Por outro lado, o crescimento dos fundos de pensão 

pode induzir transformações nestas estruturas e fomentar o desenvolvimento do mercado de 

capitais (Rabelo, 1998 p. 39).  

O autor verifica que a relação entre os fundos de pensão e a governança corporativa 

depende do sistema de controle corporativo presente em cada país. Em países com sistemas 

de controle externo (outsider systems), como EUA e Reino Unido, os investidores 

institucionais são considerados importantes agentes para o aperfeiçoamento de governança 

corporativa. Já os países com sistemas de controle interno (insider systems), como Alemanha 

e Japão, o crescimento dos fundos de pensão é apontado como fator de mudança dos sistemas 

de controle corporativo. Em países onde predominam sistemas de controle corporativos 

denominados “intermediários” pelo autor, como a Itália e grande parte de países 

emergentes18, o crescimento dos fundos de pensão pode ter influência fundamental na 

consolidação de um novo modelo: 

O surgimento de capitais domésticos direcionados a financiamentos de longo 
prazo podem sustentar estratégias empresariais de crescimento nesses países. 
Mais ainda, o presumível monitoramento a ser exercido por esses 
investidores institucionais pode contribuir para a modernização das 
estruturas corporativas dos grupos econômicos locais (Rabelo, 1998 p. 48). 

 

                                                
18 Cabe ressaltar a semelhança do sistema de controle predominante na Itália com o presente no Brasil, com forte presença 
de controle familiar, estatal e controle cruzado das corporações. 
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Outro importante agente com potencial para promover transformações nas estruturas 

de governança corporativa das corporações no Brasil são os investidores institucionais não 

residentes. Estes investidores, por meio de organismos financeiros internacionais, como 

World Bank, Fundo Monetário Internacional, Institute of International Finance, OCDE, etc., 

fomentam estudos e debates acerca das estruturas de governança dos países emergentes, com 

a finalidade de alinhar tais estruturas às suas demandas.  

Um estudo sobre a governança corporativa de 495 empresas em 25 países emergentes, 

conduzido pelo banco Credit Lyonnais Asia (CLSA, 2001), mostrou que o retorno médio nos 

últimos 5 anos das ações das 100 maiores companhias entre os países emergentes foi de 

127%, enquanto que o retorno médio para as empresas pertencentes ao primeiro quartil do 

ranking de governança corporativa produzido pelo banco foi de 267% para o mesmo período. 

Uma pesquisa realizada em 2002 pela empresa Mckinsey & Company (Mckinsey, 2002) 

mostrou que a maioria dos investidores estava interessada em pagar um prêmio pela boa 

governança corporativa. Pelo menos 73% dos pesquisados indicaram a intenção de pagar até 

27% de prêmio para ações de empresas com boa governança corporativa. 

Por outro lado, o debate sobre governança corporativa geralmente é bem aceito nos 

países emergentes, inclusive no Brasil, em razão do grande fluxo de capital externo que pode 

ser direcionado ao mercado de capitais, em face da assimetria entre o tamanho do mercado 

doméstico e a oferta de recursos dos investidores institucionais estrangeiros, que pode 

acelerar o desenvolvimento do mercado, com aumento em volume e liquidez, permitindo, 

assim, sua utilização como fonte de recursos de longo prazo disponível para as empresas. 

Nesta perspectiva, a consolidação do Novo Mercado e os efeitos esperados sobre as 

estruturas de governança corporativa e desenvolvimento do mercado de capitais depende 

fortemente da disposição destes investidores em direcionar o fluxo de investimentos para 

mercados que apresentam grande potencial de lucro. Porém, este movimento de capitais está 

condicionado a um maior nível de transparência e de proteção aos acionistas nos mercados 

receptores. Este comportamento acelerou o debate sobre governança corporativa no Brasil e 

serviu como forte incentivo à criação do Novo Mercado. 

A participação dos investidores institucionais não residentes pode ser observada pela 

evolução dos volumes operados no mercado de capitais brasileiro. O gráfico 2.1 mostra a 

participação no volume negociado na BOVESPA por tipo de investidor no período entre 1996 
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e 2008. Outro importante indicador da importância destes investidores para o 

desenvolvimento do mercado de capitais doméstico é a sua participação nos IPOs19 – a 

participação média de investidores estrangeiros nos volumes captados por meio de IPOs é de 

72% para o período de 2004 a 2007. No Anexo I, apresentamos a relação de captação de 

recursos por meio de IPOs neste período, com a participação relativa de estrangeiros em cada 

distribuição. 

Gráfico 2.1 – Participação no volume negociado por tipo de investidor 1996-2008 

 
Fonte: BOVESPA 
 
 
 

2.5.2. Os efeitos sobre os custos de transação no financiamento externo de longo prazo 

A idéia básica deste trabalho é proceder a uma análise dos efeitos da adoção de 

práticas de boa governança corporativa, por meio de contratos privados de adesão aos 

segmentos diferenciados de listagem da BOVESPA, Níveis 1 e 2 e Novo Mercado, sobre o 

custo do capital próprio das empresas, utilizando-se das ferramentas de análise da NEI. Neste 

sentido, caracterizaremos o financiamento de longo prazo das atividades empresariais como 

transação e utilizaremos esta transação como foco de análise. Procuramos alguma evidência 

de que a adoção dessas práticas provoca alteração no custo relativo do capital entre as 
                                                

19 Sigla em inglês para Oferta Pública Inicial, que consiste na primeira venda de ações de uma empresa junto ao público. 
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alternativas de funding disponíveis, incentivando-as a obter financiamento via mercado de 

capitais. 

A fim de suprir a necessidade de obter financiamento para atividades cujo ciclo se dá 

no longo prazo, como uma nova planta, expansão de atividades, novos projetos, etc., a 

empresa se depara com alternativas de estruturas de governança, ou arranjos institucionais, 

para reger tal transação. Entre elas, podemos citar: a utilização de recursos próprios, gerados 

pelas atividades da empresa, o aporte de capital por meio de empréstimos e o financiamento 

via emissão de ações no mercado de capitais. 

Analisando a transação em sua dimensão “especificidade dos ativos”, conforme 

definida por Williamson (1985)20, observa-se que esta transação apresenta níveis variáveis de 

especificidade, dependendo da estrutura de governança utilizada, pois gera uma 

interdependência entre as partes da transação (fornecedor e receptor do funding). Assim, o 

grau de interdependência que é gerado em cada estrutura de governança determina a 

especificidade dos ativos e, conseqüentemente, os custos de transação de cada uma.  

No caso de financiamento interno, o grau de dependência já está previamente 

estabelecido pela relação de propriedade entre os proprietários e a empresa; neste caso, a 

especificidade dos ativos e seu custo são menores que os encontrados nas outras estruturas de 

governança da transação. Quando se utiliza de financiamento externo (dívida e emissão de 

ações), a interdependência entre os participantes da transação se dá no sentido em que não é 

possível se reempregar os ativos (capital) sem o risco de perda de valor21, o que implica maior 

especificidade e maior custo de transação.  

Nas transações de crédito, são elaborados contratos entre as partes que determinam as 

salvaguardas impostas a fim de reduzir os riscos de oportunismo que surgem como 

conseqüência da especificidade da transação. Quando a transação se dá por emissão de ações 

no mercado de capitais, esta estrutura de salvaguardas não é aplicável, pois não há um 

 

                                                
20 Seção 1.5.2 
21 Como vimos na seção 1.5.2, “ativos específicos são aqueles que não são reempregáveis a não ser com perdas de valor” 
(AZEVEDO, 1996, p. 51). Pode-se argumentar que os acionistas poderiam reempregar os ativos inicialmente investidos por 
meio de venda de suas ações no mercado secundário, descaracterizando a especificidade acima relatada. Neste caso, 
porém, há duas considerações a serem feitas: 1) os acionistas, ao decidirem vender suas ações, estariam sujeitos às 
condições de liquidez das mesmas, correndo obviamente o risco de perda de valor pela falta de liquidez do ativo, 
especialmente se se tratarem de acionistas com posições relativamente grandes de participação no capital da empresa; e 2) 
se considerarmos todo o conjunto de acionistas, estes estão ligados permanentemente a ela e não poderão reaver seus 
investimentos a não ser com a dissolução da empresa, o que caracteriza a relação entre o conjunto de acionistas e a 
empresa como de forte dependência bilateral. 
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contrato formal entre os investidores e a empresa. Desta forma, os investidores cobram um 

prêmio pelo risco de oportunismo a que se sujeitam, diminuindo o valor da empresa e 

aumentando o seu custo de capital.  

O que as alterações institucionais promovidas pelo Novo Mercado visam é a redução 

nos custos relativos à emissão de ações, pelo estabelecimento de salvaguardas contratuais 

estabelecidas entre a empresa e uma terceira parte na transação – a BOVESPA – com a 

finalidade de diminuir os riscos de oportunismo e os custos de agência decorrentes de tal 

estrutura de governança22. Espera-se, portanto, que a adoção de práticas de boa governança 

refletidas na adesão aos níveis diferenciados de listagem e Novo Mercado provoque alteração 

nos preços relativos entre emissão de ações, dívida e utilização de capital próprio, 

incentivando a utilização do mercado de capitais como funding para as empresas. 

Como boa parte dos custos de transação não é diretamente observável23 e está 

relacionada à valorização da empresa pelos fornecedores de capital, faremos, no terceiro 

capítulo, uma avaliação indireta dos mesmos, utilizando como indicador a análise 

comparativa da valorização das empresas que aderem aos níveis diferenciados de listagem e 

Novo Mercado frente às empresas do segmento tradicional de listagem da BOVESPA. 

 

2.5.3. Os efeitos do Novo Mercado sobre a seleção adversa no mercado de capitais 

Conforme discutido na seção 1.4.2, em um mercado onde são disponíveis produtos 

com diferentes qualidades e na presença de assimetria de informações, em que os 

compradores não têm todas as informações necessárias para uma correta avaliação do produto 

transacionado, estes somente se disporão a pagar o preço médio, o que desestimula os 

vendedores dos produtos de maior valor a vendê-los, inibindo-se assim potenciais transações. 

Este mesmo raciocínio pode ser aplicado ao mercado de capitais, posto que os 

investidores, devido à pouca transparência, ou seja, à falta de informações suficientes para a 

correta avaliação das empresas abertas, somente estarão dispostos a pagar o valor médio por 

 

                                                
22 Ou seja, os custos de agência decorrentes da relação entre acionistas e administradores e, mais importante no caso 
brasileiro, entre acionistas controladores e minoritários. 
23 Como exemplo de custos de transação não diretamente observáveis que são incorridos pelos acionistas, podemos citar os 
custos de monitoramento da administração, custos de pesquisa, custos de obtenção e tratamento de informações sobre as 
empresas, entre outros.  
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qualquer empresa que se disponha a colocar seus títulos em mercado. Por outro lado, as 

empresas que consideram valer mais do que o preço médio não se interessarão em emitir seus 

títulos. Assim, somente empresas com valor menor que o médio se interessarão em entrar no 

mercado. Se considerarmos que os investidores podem antecipar este movimento, eles se 

disporão a pagar menos ainda pelas ações (das empresas que eles já consideram abaixo da 

média), cobrando um prêmio ainda maior pela falta de transparência. Nestas condições, 

podemos encontrar um mercado muito reduzido, ou até paralisado, o que não é incompatível 

com o histórico de emissões no mercado de capitais no período anterior à implantação do 

Novo Mercado. 

Dentro deste cenário, a adesão ao Novo Mercado pode ser entendida como uma 

sinalização para os investidores das empresas que adotam regras mais rígidas de transparência 

e proteção aos acionistas minoritários. Neste caso, poderia se esperar uma diminuição do 

efeito da seleção adversa no mercado, com o aumento do número de empresas dispostas a 

emitir seus títulos e do número de investidores interessados em comprá-los. 
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3. O papel do Novo Mercado da BOVESPA para o mercado de 
capitais  

 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas evidências empíricas da influência do 

Novo Mercado sobre os custos de transação a que estão sujeitas as empresas de capital aberto 

e, ao facilitar o acesso das mesmas ao mercado, sobre o próprio mercado de capitais, 

conforme proposto no capítulo 2. 

Serão levantados dados em dois cortes analíticos: micro e macro. Sob um ângulo 

micro serão utilizados dados que relacionem a participação da empresa em um dos segmentos 

diferenciados de listagem da BOVESPA – Níveis 1 e 2, e Novo Mercado – a variáveis que 

demonstrem o valor de mercado da empresa. Em um prisma mais amplo, serão apresentados 

dados sobre o mercado de capitais brasileiro, procurando-se evidenciar sua evolução em 

termos quantitativos, em paralelo à evolução da participação dos principais grupos de 

investidores (institucionais e não residentes) e do acesso das empresas ao mercado. 

 
3.1. Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho está baseada na observação fenomenológica do 

comportamento do mercado, isto é, a sua evolução recente, e a reflexão sobre as causas de tal 

comportamento. Além disso, procura-se, a partir da observação de fatos singulares – a 

valoração das empresas que aderem ao Novo Mercado da BOVESPA –, obter uma conclusão 

mais ampla, uma generalização, de como o fato em si (a adesão ao Novo Mercado) pode ser 

utilizado pelas empresas para sinalizar ao mercado que adotam as práticas de governança 

corporativa que trarão benefícios aos acionistas.     

A fim de desenvolver a metodologia proposta é empregada pesquisa do tipo descritiva, 

por meio de coleta de dados nas páginas da internet e relatórios de organismos internacionais 

e instituições brasileiras envolvidas na regulação e fiscalização do mercado de capitais, 

entidades de classe e auto-reguladoras e institutos de pesquisa, tais como: BOVESPA, Banco 

Central do Brasil – BACEN, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Associação Nacional 

dos Bancos de Investimento – ANBID, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 

IBGC, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 
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ABRAPP, Secretaria de Previdência Complementar – SPC, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, World Federation of Exchanges – WFE, e International Monetary Fund – 

IMF. Alem destes, foram efetuadas pesquisas documentais da legislação e regulação do 

mercado, por meio do acesso à base de dados do Senado Federal, Banco Central do Brasil, e 

Comissão de Valores Mobiliários. 

O primeiro conjunto de dados procura descrever a evolução do mercado de capitais a 

partir da introdução de alterações no ambiente institucional ocorridas no Brasil, especialmente 

a partir da criação do Novo Mercado pela BOVESPA, em 2000, e da reforma da lei das S.A., 

em 2001. A partir da observação deste desenvolvimento recente, de acordo com a reflexão a 

respeito dos determinantes da evolução do mercado de capitais brasileiro, serão expostos 

dados referentes à participação de grupos específicos de investidores – não residentes e 

institucionais domésticos – cuja atuação pode estar relacionada tanto a alterações 

quantitativas, na forma de ingresso significativo de recursos ao mercado, quanto a alterações 

qualitativas, materializadas na sua influência sobre as mudanças no ambiente institucional. 

 
3.2. Antecedentes 

Pode-se afirmar que o mercado de capitais no Brasil pouco desempenhou, no passado, 

o papel de fornecedor de recursos de longo prazo para o financiamento das empresas24.  

Este fato, resultado do quadro institucional vigente, está alinhado às principais 

características dos sistemas de controle interno de governança (insider system), em que se 

observam, além da pouca liquidez e profundidade do mercado de capitais, uma grande 

concentração de controle e propriedade das empresas, além da pouca atividade dos 

investidores institucionais.  

A estas características acrescentam-se, como traços distintivos do sistema de controle 

de governança presente no Brasil, a predominância de estruturas de controle familiar das 

empresas e a presença de mecanismos de financiamento baseados prioritariamente em 

 

                                                
24 Rodrigues Jr. e Melo (1999) examinaram empresas de capital aberto entre 1987 e 1996 e concluíram que elas se 
financiam em média em 64% por meio de retenção de lucros, 30% por endividamento e somente 6% por emissão de ações. 
Zoneschian (1998) apresenta resultados similares. Os estudos de Rocca (1998) e de Leal (2001) indicam que apenas um 
número reduzido de grandes empresas de capital aberto tem acesso ao mercado de capitais e de crédito em condições 
favoráveis. Moreira e Puga (2001), em um levantamento com um grupo abrangente de empresas brasileiras, concluem que 
estas dependem mais do financiamento por meio de recursos próprios do que a média de outras nações em 
desenvolvimento. 
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recursos governamentais. Estas peculiaridades tornam o sistema brasileiro diferente dos 

insider systems observados nos países considerados modelos deste sistema, como Alemanha e 

Japão,  

A evolução deste mercado está associada à evolução da estrutura financeira 

correspondente aos modelos de desenvolvimento econômico adotados – ou à falta deles. A 

intenção de se construir uma estrutura de financiamento baseada em mercado remonta às 

reformas institucionais do sistema financeiro conduzidas entre 1964 e 1967, com a criação do 

Banco Central, Conselho Monetário Nacional, a implantação da segmentação bancária e a 

regulamentação das Bolsas de Valores, Corretoras e Distribuidoras, entre outras. Porém, a 

presença do Estado como principal fonte de financiamento de longo prazo permanece até os 

dias atuais. 

Em decorrência de vários fatores estruturais, entre eles, a forte presença estatal no 

financiamento das empresas, a sua estrutura familiar, o reduzido grau de abertura da economia 

à época (que minimizava os efeitos da concorrência externa, gerando pouco incentivo à 

modernização e, indiretamente, aos investimentos), o mercado de capitais pouco se 

desenvolveu nos anos subseqüentes às reformas. Este quadro se deteriorou ainda mais com as 

crises dos anos 1970 e 1980, quando se observou uma forte restrição tanto ao capital externo 

quanto ao interno (BARROS et al., 2000). 

A partir dos anos 1990, novas reformas institucionais, como a liberalização gradual da 

conta de capital e o programa de privatização, associadas à crescente escalada da liquidez 

internacional, propiciaram o retorno dos fluxos de capitais ao Brasil, congelados desde a crise 

dos anos 1980. Embora boa parte dos recursos externos tenha sido canalizada para o mercado 

de capitais, por meio do mecanismo estabelecido na Resolução do CMN 1289 – anexo IV, 

isto não significou um desenvolvimento sustentado deste mercado, posto que, após uma fase 

de expansão do mercado, em termos de volumes negociados e capitalização bursátil, já ao 

final da década pôde-se verificar um grande declínio nos números (CARVALHO, 2000). 

Silveira (2002, p. 34) relaciona as principais alterações institucionais que contribuíram 

para a melhoria das práticas de governança corporativa e, conseqüentemente, para a evolução 

do mercado de capitais a partir de 1995: 

• Criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 1995; 
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• Criação dos segmentos diferenciados de listagem Nível 1, Nível 2 e Novo 

Mercado, pela BOVESPA, em 2000; 

• Reforma da lei das S.A., pela aprovação da lei n. 10.303, de outubro de 2001; 

• Estabelecimento de novas regras para definição dos limites de aplicação dos 

recursos dos fundos de pensão, em 2001 (Resolução CMN n° 2.829/01); 

A partir do início de 2004, o mercado de capitais brasileiro tem experimentado um 

desenvolvimento excepcional com relação a sua dimensão, liquidez e profundidade. Este 

movimento, diferentemente de outros ocorridos no passado, demonstra características que 

podem projetar um quadro de sustentabilidade, com o aumento do número de ofertas públicas 

de distribuição de valores mobiliários e a atuação mais efetiva de investidores institucionais 

nacionais e não residentes, elevando a novos patamares, praticamente todos os indicadores 

quantitativos e qualitativos do mercado. O desenvolvimento recente do mercado suscita a 

busca de indicações sobre os determinantes do fenômeno, que passa pela investigação de fatos 

anteriores e contemporâneos a este desenvolvimento, que de alguma forma possam ter 

contribuído para a sua efetivação. 

 

 

3.3. Dados do mercado de capitais 

A evolução recente do mercado de capitais no Brasil será o foco da análise efetuada 

nesta seção. Em termos gerais, para que o mercado de capitais seja considerado como 

alternativa para obtenção de recursos de longo prazo para as empresas, é necessário que nele 

se apresentem um custo de captação relativamente baixo, do lado da oferta, e tamanho, 

profundidade e liquidez altos, do lado da demanda.  Para avaliar os custos de captação serão 

utilizados como proxy, na seção posterior, os valores do “Q” de Tobin das empresas 

participantes dos segmentos diferenciados de listagem (níveis 1 e 2 e Novo Mercado) em 

comparação com as empresas do segmento tradicional de listagem. Na avaliação do tamanho 

e liquidez do mercado, serão utilizados como parâmetros a evolução, a partir de 1996 até 

2007, da capitalização de mercado das empresas listadas e do volume financeiro negociado 

em Bolsa. Posteriormente, investigaremos a efetividade do mercado de capitais como fonte de 

recursos de longo prazo por meio da evolução do número e volume de ofertas públicas 

iniciais, volume de ofertas primárias de distribuição de valores mobiliários e quantidade de 

empresas com ações listadas em bolsa de valores.   
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3.3.1. Valor de Mercado 

Primeiramente verificamos os parâmetros indicativos do tamanho do mercado, em 

termos absolutos e relativos ao Produto Interno Bruto, por meio da medida da capitalização de 

mercado25 das empresas listadas na BOVESPA, expressa em moeda local. Os gráficos 3.1 e 

3.2 mostram a evolução do valor de mercado das empresas listadas na BOVESPA de 

dezembro de 1996 a dezembro de 2007 corrigidos pelo IGP-DI, em comparação com a 

evolução do PIB anual em R$ de 2007. 

Gráfico 3.1 – BOVESPA - Valor de mercado x PIB 

Fonte: BOVESPA. 
 

                                                
25 A capitalização de mercado é obtida pela multiplicação do número total de ações das empresas listadas pelo seu 
respectivo preço, em determinada data.  
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Gráfico 3.2 - BOVESPA - Valor de mercado/PIB 
(%)

Fontes: BOVESPA e Banco Central. 

Verificamos, então, o tamanho do mercado de capitais brasileiro, em percentual do 

PIB, em comparação ao mercado de países selecionados, a fim de se obter uma referência 

sobre sua importância como potencial fonte de recursos de longo prazo. O critério de escolha 

dos países selecionados foi a disponibilidade de informações e a comparabilidade dos dados. 

Na tabela 3.1 observamos que a capitalização de mercado no Brasil alcançou em 2007 

a expressiva proporção de aproximadamente 100% do PIB, mostrando um crescimento de 

450% no período de 2002 a 2007 – o segundo maior crescimento entre os países selecionados. 

Tabela 3.1 – Capitalização de Mercado/PIB - Países selecionados - 1996 - 2007 
País  1996  1997  1998  1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006 2007

Australia  74,71%  70,75%  88,13%  106,44%  95,58%  102,02%  92,05%  110,96%  121,43%  112,82%  145,02%  163,23%

Brasil  25,82%  29,31%  19,06%  38,84% 35,10% 33,59% 24,05%  40,99%  49,78%  53,81%  66,52% 108,28%

China              21,08%  21,94%  16,27%  12,76%  34,69%  92,91%

Hong Kong  282,59%  234,43%  205,84%  373,02%  369,41%  303,87%  282,85%  450,93%  519,51%  593,42%  903,56%  1465,20% 

Japão  64,92%  50,67%  63,01%  101,80%  67,62%  55,26%  52,72%  69,73%  77,20%  100,35%  105,67%  106,46%

Malásia  303,58%  93,02%  132,40%  176,77%  125,28%  135,20%  129,00%  154,79%  153,32%  137,97%  158,17%  191,75%

México  32,13%  39,06%  21,79%  32,05%  21,56%  20,30%  16,02%  19,18%  25,16%  31,15%  41,47%  48,15%

Noruega  35,51%  41,94%  30,61%  40,04%  38,69%  40,62%  35,25%  42,57%  54,68%  63,28%  83,34%  100,85%

Singapura  165,43%  110,90%  117,08%  239,73%  167,31%  137,26%  115,31%  160,80%  202,61%  220,51%  290,78%  370,51%

Africa do Sul  166,57%  142,17%  112,26%  135,58%  98,76%  71,14%  104,87%  156,46%  204,14%  227,09%  278,62%  342,44%

Espanha  38,71%  50,64%  66,46%  69,77%  86,58%  76,80%  67,02%  82,03%  89,96%  84,82%  107,40%  129,51%

Reino Unido  136,79%  149,40%  165,47%  193,49%  179,68%  149,84%  117,11%  134,60%  132,08%  136,14%  158,17%  152,65%

Estados Unidos  87,53%  106,93%  117,50%  123,40%  117,50%  108,87%  86,11%  103,36%  108,74%  109,64%  116,87%  118,03%

Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da World Federation of Exchanges (WFE) e Fundo Monetário Internacional. 
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Na análise do valor de mercado das empresas listadas na BOVESPA, verificamos que 

o período estudado pode ser dividido em duas partes: na primeira, do início do período ao fim 

de 2002, observa-se uma evolução irregular tanto em termos absolutos quanto relativos, 

mantendo-se o valor em níveis baixos, inferiores a 45% do PIB; na segunda parte, de 

dezembro de 2002 até dezembro de 2007, constata-se um expressivo e constante aumento do 

valor de mercado, com variações aproximadas de 4,0 vezes em termos absolutos e 3,4 vezes, 

em proporção do PIB.  

O aumento do valor de mercado das empresas é facilmente verificável para o período 

recente, porém, pode-se questionar qual parcela deste aumento é decorrente de uma alta 

generalizada dos preços das ações e qual parcela é relativa a um crescimento do quantum do 

mercado, isto é, do fluxo líquido de capital disponível para as empresas.  

Para avaliar a questão acima, procuramos examinar a evolução do valor de mercado 

das empresas descontando-se o fator “variação de preços”, utilizando a variação do Índice 

BOVESPA como proxy da variação geral de preços das ações do mercado.  

Tomou-se como base o valor da capitalização global do mercado e o número do Índice 

BOVESPA observado em dezembro de 1995; nos anos subseqüentes, os valores de 

capitalização observados foram ajustados por meio da fórmula: 

 

Onde,  e  são o valor de mercado das empresas listadas na 

BOVESPA e o número de pontos do Índice BOVESPA, respectivamente, ao final de cada 

mês ; e  e  correspondem ao valor de mercado das empresas 

listadas e o número de pontos do Índice BOVESPA ao final de dezembro de 1996. 

A tabela 3.2 mostra a evolução do valor de mercado das empresas listadas na 

BOVESPA e do Índice BOVESPA no período compreendido entre dezembro de 1996 e 

dezembro de 2007. Verifica-se que a variação do valor de mercado das empresas listadas no 

período foi de 998%, enquanto a variação do Índice BOVESPA ficou em 807%.  
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Descontando-se da variação do valor de mercado a variação do Índice BOVESPA, 

chega-se a uma variação “descontada do efeito preço” de 21,08%. Se considerarmos o período 

de dezembro de 2003 a dezembro de 2007, a variação descontada é de 27,43%. A participação 

da variação de preços na variação do valor de mercado é de 82%, se considerarmos o período 

total, e de 78% no período de dezembro de 2003 a dezembro de 2007. 

 
Tabela 3.2 – Valor de mercado e variação do Ibovespa 

Data Valor de 
mercado  

(R$ milhões) 

Variação 
(%) 

Valor de mercado 
ajustado (R$ milhões) 

Variação 
(%) 

IBOV Variação 
(%) 

dez/96 225.474 0% 225.474 0% 7.034 0%
dez/97 285.139 26% 196.876 -13% 10.196 45%
dez/98 194.399 -14% 201.732 -11% 6.784 -4%
dez/99 408.850 81% 168.408 -25% 17.091 143%
dez/00 440.997 96% 203.459 -10% 15.259 117%
dez/01 430.302 91% 224.242 -1% 13.509 92%
dez/02 438.278 94% 273.823 21% 11.268 60%
dez/03 676.705 200% 214.244 -5% 22.236 216%
dez/04 904.942 301% 243.194 8% 26.196 272%
dez/05 1.128.491 400% 237.467 5% 33.455 375%
dez/06 1.544.949 585% 244.559 8% 44.473 532%
dez/07 2.477.555 999% 273.013 21% 63.886 807%

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA. 

Verifica-se, portanto, que a valorização do mercado de capitais (medida pela 

valorização de mercado das empresas listadas na BOVESPA) deveu-se em grande parte a uma 

forte valorização no preço de suas ações. Um efeito importante deste movimento nos preços 

das ações é a sua influência na tomada de decisão de empresas que estudam a possibilidade de 

abrir seu capital. 

Diante disto, surge o questionamento sobre os possíveis determinantes do 

comportamento dos preços das ações no Brasil. Com a crescente integração dos mercados de 

capitais no mundo e o conseqüente aumento na participação de investidores não residentes no 

mercado doméstico, alguns autores focaram a atenção no estudo sobre a relação entre os 

determinantes da tomada de decisão de investimento destes investidores e a evolução dos 

mercados de capitais, especialmente nos países emergentes, como será visto a seguir. 
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3.3.2. Correlação entre os índices bursáteis e de risco país 

Gimenes e Famá (2003) analisaram a correlação entre os índices de várias bolsas na 

América Latina, incluindo o Índice BOVESPA e o IBX26, e indicadores de risco, como o 

Risco País, EMBI e LATIN27, calculados pelo banco J P Mogan no período entre janeiro de 

1996 e junho de 2002. Os autores utilizaram medidas estatísticas de séries diárias do risco 

país e do índice das principais bolsas de valores da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

México, Peru e Venezuela. Para cada série temporal do risco país foram calculadas a média 

aritmética, o desvio padrão, o coeficiente de variação e o coeficiente de correlação linear entre 

o índice da bolsa e os indicadores de risco. Em seu trabalho, os autores encontraram forte 

correlação negativa entre os índices bursáteis e os índices de risco de cada país. A exceção foi 

a fraca correlação encontrada entre os índices Ibovespa e IBX e o índice de risco Brasil, que 

levou à conclusão de que os indicadores de risco afetam as bolsas desses países, mas não a 

BOVESPA.  

Rogers e Ribeiro (2004) encontram resultados diferentes em seu estudo sobre a 

correlação entre indicadores do risco país e os Índices BOVESPA e IGC. Para os autores, na 

abordagem efetuada por Gimenes e Famá (2003) não foram levados em consideração dois 

aspectos importantes: o primeiro relativo à dinâmica dos ajustes macroeconômicos no período 

anterior e posterior à mudança de regime cambial (janeiro de 1999), que influenciam de 

maneira diversa as medidas do risco país; e o outro refere-se à indexação dos dados do Índice 

BOVESPA em dólar americano, utilizado como padrão pelos investidores não residentes.  

Para evitar estes problemas, Rogers e Ribeiro (2004) produziram sua análise da 

correlação entre as variáveis em dois períodos distintos, um antes e outro depois da mudança 

do regime cambial, além de utilizar os dados dos índices bursáteis indexados ao dólar. Desta 

maneira, concluem, entre outras, que “a forte correlação negativa entre o Risco Brasil e o 

Ibovespa mostra que quando aquele sobe, o índice de valorização do mercado de capitais 

 

                                                
26 Os índices de ações são indicadores de desempenho de um conjunto de ações de empresas listadas em bolsa de valores, 
que mostram a valorização de um determinado grupo de papéis ao longo do tempo. São compostos por carteiras teóricas de 
ações diversificadas, representativas no mercado, segundo critérios de liquidez, capitalização. O Índice Bovespa mede a 
valorização de uma carteira teórica ponderada pela liquidez, enquanto o IBX mensura o desempenho de uma carteira teórica 
ponderada pelo valor de mercado das empresas. 
27 O EMBI, Emerging Market Bond Index  e o LATIN são índices que medem o retorno de uma carteira composta por títulos 
de dívida soberana emitidos por países emergentes (EMBI) ou da América Latina (LATIN). 
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(Ibovespa) desvaloriza. Assim, os determinantes do Risco Brasil de uma forma ou de outra 

afetam o Ibovespa” (Rogers e Ribeiro, 2004, p. 14). 

Os dois trabalhos citados sugerem que existe uma relação de causalidade que vai na 

direção dos indicadores de risco país utilizados no mercado internacional, como o EMBI+ 

Brasil, para os indicadores de desempenho das bolsas (os índices bursáteis). Segundo 

Gimenes e Famá (2003, p. 39), “os investidores internacionais, em alguns casos, olham para 

esses indicadores [de risco] ao tomar suas decisões de investimento direto e indireto, de curto 

ou de longo prazo. Essas decisões podem afetar o mercado de capitais”. Com relação ao 

EMBI+ Brasil, na visão de Rogers e Ribeiro (2004, p. 9): “tal índice serve para o investidor 

como um orientador que indica o preço de se arriscar a fazer negócios no Brasil, ou seja, o 

Risco Brasil é o ‘termômetro’ das expectativas de curto prazo dos investidores”. 

Outra característica observada em ambos os trabalhos é que assumem que a relação 

entre os indicadores do risco país e os índices bursáteis é linear (de maneira implícita, ao se 

utilizar a medida do coeficiente de correlação linear para medir a relação entre eles). 

Será apresentada a seguir uma análise da correlação entre os indicadores 

internacionais de risco país e os índices Ibovespa e IGC, da Bolsa de Valores de São Paulo 

com a finalidade de se encontrar indicações da influência da implantação do Novo Mercado e 

dos Níveis Diferenciados de listagem – com a crescente adesão das empresas às suas regras – 

sobre o desempenho do mercado de capitais, por meio da valorização de seus ativos, e um 

possível descolamento do comportamento dos preços das ações em relação aos indicadores do 

risco país. 

 Em nossa análise, utilizaremos uma abordagem distinta dos autores citados, pois não 

será adotada uma direção de causalidade entre os indicadores de risco e de preços. A idéia é 

que o movimento em cada tipo de indicador é a resultante das pressões de compra e de venda 

dos ativos subjacentes (títulos soberanos ou ações) que por sua vez é função de variáveis 

distintas para cada indicador (indicadores macroeconômicos, liquidez internacional, etc.).  

Assim, consideramos tanto os indicadores de risco país como os índices de preços das 

ações como variáveis dependentes em diferentes funções de escolha de portfólio dos 

investidores. A indicação de que a crescente adesão às regras de governança corporativa do 

Novo Mercado estaria melhorando a qualidade do mercado se daria em uma diminuição da 

correlação entre o risco país e o índice da bolsa. 
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Em um primeiro cenário, tendo como alvo aplicações em um mercado de capitais 

pouco desenvolvido e com pouca proteção aos acionistas, os investidores internacionais 

estariam dispostos a destinar uma parcela muito pequena do total de seus investimentos. Neste 

caso, os títulos de um país, em geral, não seriam avaliados de maneira diferenciada e as 

decisões de compra e de venda envolveriam, em conjunto, tanto os ativos de dívida 

(corporativos e soberanos) como os de risco (ações).  

Assim, por exemplo, em uma condição de piora na percepção do risco (ou aumento na 

aversão ao risco pelos investidores), a pressão de venda suplantaria a de compra, com a 

conseqüente queda nos preços das ações, levando a uma queda nos índices da bolsa, e dos 

títulos soberanos, que elevaria o valor dos indicativos do risco país. Em uma situação de 

melhora na percepção de risco, o movimento seria simetricamente contrário. Neste caso, 

espera-se uma forte correlação negativa entre as respectivas variáveis do risco país e dos 

índices da bolsa.  

Em outro cenário, com um mercado de capitais mais desenvolvido e em um ambiente 

de melhor proteção aos acionistas, os investidores podem destinar uma parcela maior do total 

de seus investimentos e passam a diferenciar os ativos corporativos dos ativos soberanos. 

Neste caso, a análise para composição de portfólio seria efetuada de acordo com duas funções 

distintas, uma para os títulos soberanos, segundo a qual as variáveis macroeconômicas teriam 

influência mais direta e outra para os títulos corporativos, que sofreria mais influência de 

fatores como a governança corporativa. Nesta situação, teríamos uma correlação muito menor 

entre as variáveis representativas da evolução do preço das ações (Ibovespa) e do risco país 

(EMBI + Brasil).  

Deve-se notar também que a BOVESPA divulga um índice específico para empresas 

que aderem a um dos níveis diferenciados de listagem, Níveis 1 e 2 e Novo Mercado, o IGC. 

A comparação entre este e o índice geral (o Ibovespa) na análise da correlação com os 

indicadores do risco país pode ser indício de que as empresas que aderem às regras de 

Governança Corporativa são diferenciadas na análise dos investidores internacionais. 

Para se evitar os problemas apontados por Rogers e Ribeiro (2004), quais sejam, a 

natureza do ajuste das políticas econômicas (antes e depois da mudança do regime cambial de 

janeiro de 1999) e indexação dos preços em dólar, utilizaremos séries diárias do Ibovespa e do 
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IGC, em dólar, e do índice EMBI+ Brasil no período de fevereiro de 1999 a junho de 2008, 

para o EMBI+ Brasil e Ibovespa, e de junho de 200128 a junho de 2008, para o IGC.  

Observando-se os gráficos dos pares de indicadores EMBI+ Brasil x Ibovespa e 

EMBI+ Brasil x IGC (gráficos 3.3 e 3.4), verificamos que os índices bursáteis, Ibovespa e 

IGC, em geral variam no sentido inverso à variação que se observa no índice EMBI+ Brasil. 

Este comportamento está de acordo com o esperado para o movimento de preço dos ativos 

representativos de um mercado de capitais pouco desenvolvido, conforme explanado 

anteriormente. Porém, em uma análise mais criteriosa, procuraremos demonstrar que, com o 

amadurecimento do mercado de capitais brasileiro, ocorre um descolamento dos índices 

bursáteis frente aos indicadores do risco país, que pode ser observado por uma diminuição no 

índice de correlação entre o EMBI+ Brasil, o Ibovespa e o IGC. 

O primeiro passo em nossa investigação é uma análise visual dos gráficos de dispersão 

entre as variáveis (gráficos 3.5 e 3.6). Desta análise, podemos observar que há uma indicação 

de que existe correlação entre o Ibovespa e o índice EMBI+ Brasil e entre este e o IGC, 

porém esta relação não aparenta ter natureza linear, mas, sim, exponencial, do tipo , 

sendo . Nestas condições, a análise linear perde a sua força, pois segundo Gujarati 

(2000, p. 70), o coeficiente de correlação linear “é uma medida de associação linear ou 

dependência linear apenas; não tem nenhum valor para descrever relações não lineares”.  

Como a relação entre as variáveis aparenta ter natureza exponencial, optou-se por 

fazer uma transformação nos dados (linearização), que consiste em aplicar o logaritmo natural 

aos conjuntos de dados, permitindo-se, assim, a análise de correlação das variáveis 

transformadas que, desta maneira, apresentam comportamento próximo ao linear, do tipo: 

.  

                                                
28 O IGC começou a ser calculado e divulgado pela BOVESPA a partir desta data. 
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Gráfico 3.3 - EMBI+ BRASIL x IBOVESPA (US$)      Gráfico 3.4 - EMBI+ BRASIL x IGC (US$)  
 (base 100 - 01/02/1999)     (base 100 - 25/06/2001) 

 
Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA e da Bloomberg. 
 

 
Gráfico 3.5 - EMBI+ BRASIL x IBOVESPA (US$)  Gráfico 3.6 - EMBI+ BRASIL x IGC (US$) 
 Fevereiro/1999 a junho/2008     Junho/2001 a jun/2008  

 
Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA e da Bloomberg. 

 

A partir dos dados transformados, procedemos à análise do coeficiente de correlação 

entre as variáveis. Diferentemente dos trabalhos anteriormente citados, que se utilizaram da 

análise estática do coeficiente de correlação linear, optamos por uma análise dinâmica do 

mesmo, a fim de observar seu comportamento durante todo o período analisado, buscando 
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capturar uma possível mudança de padrão, que pode indicar um descolamento e a 

independência dos índices, reforçando a tese do amadurecimento do mercado de capitais 

brasileiro, conforme descrevemos anteriormente. 

A forma escolhida neste trabalho para a análise dinâmica da relação entre os índices 

foi o cálculo do coeficiente de correlação linear móvel entre o logaritmo natural do índice 

EMBI+ Brasil e o logaritmo natural dos índices Ibovespa e IGC em dólar, com uma janela de 

252 dias úteis a partir do início de cada série.  

Como podemos observar no gráfico 3.7, os índices estudados apresentam forte 

correlação negativa desde o início do período até julho de 2007, representado por valores de 

coeficiente de correlação linear que variam entre -0,738 e -0,987, para o Ibovespa e entre        

-0,734 e -0,989 para o IGC. A partir de julho de 2007, os valores dos coeficientes de 

correlação referentes ao período iniciado aproximadamente em julho de 2006 sofrem uma 

variação abrupta, situando-se na região de valores de baixa correlação.  

Uma possível explicação para esta mudança no comportamento dos índices consiste 

no amadurecimento do mercado de capitais, em que os fatores determinantes do 

comportamento dos preços das ações, como uma melhor qualidade da governança corporativa 

e um adequado nível de proteção aos acionistas minoritários, estão dissociados dos fatores 

determinantes do risco país.  

Embora a análise da correlação entre os indicadores bursáteis e do risco país forneça 

indícios de amadurecimento do mercado de capitais, não foi possível constatar, por este 

método, evidências de alguma diferenciação entre as empresas que aderem às regras dos 

níveis diferenciados de governança corporativa daquelas pertencentes ao Índice BOVESPA, 

posto que a mudança na correlação entre o EMBI+ Brasil e o Ibovespa foi praticamente a 

mesma que ocorreu entre o EMBI+ Brasil e o IGC. 
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Gráfico 3.7 - Coeficiente de correlação linear móvel 

LN EMBI+ Brasil x LN IBOV (US$) e LN IGC (US$) 
(Janela de 252 dias úteis) 

 
Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA e Bloomberg. 

 

3.3.3. Volume negociado 

Com relação ao volume financeiro transacionado, o mercado de capitais apresentou 

uma grande evolução no período posterior à introdução do Novo Mercado da BOVESPA. O 

gráfico 3.8 apresenta a evolução do volume total negociado na BOVESPA, em R$ corrigidos 

a preços de 2007, pelo IGP-DI, para o período de 1996 a 2007.  

Gráfico 3.8 - BOVESPA - Volume Negociado  
R$ milhões (corrigido pelo IGP-DI a preços de 2007) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA. 
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A evolução do volume transacionado no mercado de capitais é semelhante à observada 

para o valor de mercado das empresas (vide gráfico 3.1), na qual podemos observar uma 

evolução irregular nos valores do início do período até o final de 2002 e, após este ponto, um 

aumento constante nos volumes negociados na BOVESPA. O gráfico 3.9 mostra a dispersão 

entre o valor de mercado e o volume negociado na BOVESPA. Por meio dele podemos 

verificar a semelhança do comportamento destes dois parâmetros. 

Gráfico 3.9 - BOVESPA - Valor de Mercado x Volume operado (1996 a 2007) 
R$ milhões corrigidos pelo IGP-DI a preços de 2007 

Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA e do Banco Central. 
 

3.3.4. Número de IPOs anuais e de empresas listadas na BOVESPA 

Como observado na seção anterior, o mercado de capitais brasileiro teve uma grande 

evolução em termos de tamanho, a partir de 2002, como mostram os dados de valor de 

mercado/PIB e volume financeiro transacionado. Interessa-nos, porém, investigar o alcance 

dos benefícios desta evolução. Em outras palavras, se o mercado de capitais esteve acessível a 

um maior número de empresas, a partir da criação do Novo Mercado, pela BOVESPA. 

Segundo La Porta et al. (1997, p. 1132), para se verificar a efetividade do mercado de 

capitais em prover recursos às empresas, devem ser observadas outras variáveis, 

adicionalmente aos indicadores do tamanho do mercado de capitais, como a razão entre 

número de ofertas públicas iniciais e a população e entre o número de empresas listadas em 

bolsa de valores e a população. Desta forma, espera-se avaliar a possibilidade das empresas 

acessarem o mercado de capitais para obtenção de capital externo.  
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Tabela 3.3 - Número de ofertas públicas iniciais (IPO) e de empresas listadas na BOVESPA (2002-
2007)  

Ano 
Número 

de 
ofertas 

Estimativa 
populacional 
(habitantes) 

IPO/população 
(milhões de 
habitantes) 

Volume 
financeiro 

(R$) 

Número de 
empresas 
listadas 

2002 1 176.391.015 0,011 351.146.556,00 399 
2003 0 178.985.306 0,000 0,00 369 
2004 7 181.586.030 0,039 4.487.065.024,31 358 
2005 9 184.184.264 0,049 5.447.335.659,50 343 
2006 26 186.770.562 0,139 15.373.613.634,30 350 
2007 64 189.335.118 0,290 55.648.186.084,87 404 

 Fontes: BOVESPA, CVM e IBGE. 

A tabela 3.3 mostra a evolução do número de IPOs no mercado brasileiro no período 

de 2002 a 2007. Nela podemos observar uma crescente atividade de captação de recursos 

pelas empresas no mercado de capitais. No anexo II apresentamos a lista de empresas que 

abriram capital entre 2002 e 2007, com suas principais características. 

Quanto ao número de empresas listadas em bolsa, observa-se uma diminuição entre 

2002 e 2005, com recuperação nos anos de 2006 e 2007. Este comportamento pode ser 

explicado como uma conseqüência do processo de privatizações ocorrido principalmente na 

segunda metade da década de 1990. De acordo com Carvalho (2000), o modelo de 

privatização utilizado no Brasil induziu em um primeiro momento a uma onda de abertura de 

capitais das empresas controladas pelo estado para a conseqüente venda em bloco aos 

investidores, em sua maioria não residentes e institucionais locais. Na segunda fase do 

processo, as empresas já privatizadas iniciaram um movimento de fechamento do capital, 

posto que não se beneficiariam do mercado de capitais para o aporte de financiamentos, que 

poderiam ser obtidos diretamente junto à matriz, no exterior, a um custo mais baixo que no 

mercado de capitais brasileiro.  

A análise destes dados conjugada à evolução do volume financeiro captado junto ao 

mercado e ao fluxo de registros em bolsa (vide gráfico 3.10) indica, a despeito da queda no 

número de empresas listadas na BOVESPA entre 2002 e 2005, um processo de renovação do 

mercado, com um crescente fluxo de capitais fluindo para novas empresas mais 

comprometidas com as práticas da boa governança corporativa, potencializado nos anos de 

2006 e 2007.   
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Estes dados demonstram que o aumento no tamanho do mercado de capitais, 

impulsionado principalmente pela elevação dos preços das ações, também tem proporcionado 

oportunidades de levantamento de recursos externos por novas empresas. 

 

Gráfico 3.10 - Fluxo de Registros em Bolsa 

 
Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA e CVM. 

 

O processo de renovação, caracterizado pelo balanço entre a entrada de novas 

empresas no Novo Mercado, migração de empresas para os segmentos diferenciados e o 

cancelamento de listagem de empresas provoca um efeito de mudança geral do nível de 

governança corporativa do conjunto de empresas listadas na BOVESPA, como pode ser 

observado no gráfico 3.11. 
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Gráfico 3.11 - Número de empresas listadas na BOVESPA por segmento de negociação 

jan/2001 - dez/2007 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA. 

 

Outra importante característica que pode ser observada neste movimento recente de 

fluxo de recursos destinados a empresas estreantes no mercado de capitais é que o mesmo não 

ficou concentrado em poucos segmentos industriais, mas mostrou uma crescente 

diversificação entre 2004 e 2007, como podemos observar nas tabelas 3.4 e 3.5. 

   Tabela 3.4 – Volume de IPOs e número de segmentos 

Ano Volume (R$) Segmentos 
2004 4.487.065.024,31 7 
2005 5.447.335.659,50 8 
2006 15.373.613.634,30 18 
2007 55.648.186.084,87 27 

   Fonte: BOVESPA. 
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Tabela 3.5 - Distribuição do volume financeiro dos IPOs por segmento – 2004 a 2007 

Segmento Part. (%) Segmento Part. (%) Segmento Part. (%) Segmento Part. (%)
Calçados 13,75% Alimentos Diversos 16,55% Água e Saneamento 5,29% Alimentos 1,20%
Energia Elétrica 18,30% Aluguel de Carros 4,86% Alimentos Diversos 2,67% Alimentos Diversos 3,33%
Prod. de Uso Pessoal 17,12% Bancos 17,51% Computadores e Equipamentos 3,93% Bancos 10,20%
Seguradoras 8,41% Energia Elétrica 21,75% Construção Civil 20,08% Carnes e Derivados 5,54%
Serv. Méd. Hospit. 9,75% Exploração de Rodovias 9,11% Energia Elétrica 7,59% Computadores e Equipamentos 0,73%
Transporte Aéreo 19,57% Produtos Diversos 8,68% Exploração de Imóveis 3,79% Construção Civil 14,51%
Transporte Ferroviário 13,11% Programas e Serviços 11,47% Exploração e/ou Refino 2,46% Energia Elétrica 3,66%

Transporte Aéreo 10,07% Holdings Diversificadas 4,59% Equipamentos Elétricos 0,81%
Intermediação Imobiliária 3,09% Exploração de Imóveis 6,04%
Medicamentos 2,61% Exploração de Rodovias 0,92%
Minerais Metálicos 7,28% Fertilizantes e Defensivos 0,63%
Motores, Compressores e Outros 2,94% Fios e Tecidos 1,18%
Produtos Diversos 5,53% Holdings Diversificadas 0,80%
Programas e Serviços 5,05% Intermediação Imobiliária 1,26%
Serv. Méd. Hospit. 8,22% Laticínios 0,91%
Serviços de Apoio e Armazenagem 6,07% Madeira 0,74%
Serviços Diversos 5,34% Materiais Diversos 0,84%
Televisão Por Assinatura 3,44% Medicamentos e Outros Produtos 0,99%

Seguradoras 1,39%
Serv. Méd. Hospit. 3,27%
Serviços de Apoio e Armazenagem 1,27%
Serviços Educacionais 3,33%
Serviços Financeiros Diversos 31,00%
Tecidos, Vestuário e Calçados 0,91%
Telefonia Fixa 1,93%
Transporte Hidroviário 1,52%
Transporte Rodoviário 1,09%

IPOs -2004 IPOs -2005 IPOs -2006 IPOs -2007

 
Fonte: BOVESPA. 

 

 

3.4. Comparação entre empresas dos níveis diferenciados de listagem (Novo Mercado, 
Nível 1 e Nível 2) e outras 

Nesta seção, procederemos a uma análise de caráter micro, com o intuito de investigar 

o efeito da adesão aos níveis diferenciados de governança corporativa da BOVESPA (Novo 

Mercado, Nível 1 e Nível 2) sobre o valor das empresas. 

Alguns autores já abordaram o tema da relação entre o valor da firma e as práticas de 

governança corporativa, seja por meio da construção de índices de governança e a relação 

destes com o valor da empresa, como em Leal e Carvalhal (2005), ou por meio da medida da 

relação entre variáveis representativas do valor da empresa e variáveis indicativas do nível de 

governança corporativa, como em Silveira (2002).  

Carvalho (2003) procura medir, por meio do estudo de eventos, os efeitos da migração 

das empresas ao Nível 1 de listagem sobre os preços, liquidez e volatilidade das ações. Nesta 

abordagem, há necessidade de se delimitar janelas para os eventos, o que nem sempre pode 

ser feito com precisão, além disso, a metodologia somente permite avaliar as empresas que 

fizeram a migração, ou seja, que já eram listadas em bolsa, não permitindo a análise das 

empresas que iniciam a listagem diretamente em um dos segmentos diferenciados.   
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Bridger (2006) apresenta uma regressão entre variáveis representativas da adesão a 

listagem em um dos níveis diferenciados (Níveis 1 e 2, e Novo Mercado) e aquelas que 

medem o valor da empresa, como o Q de Tobin e índice P/L, para o ano de 2004. 

Para os propósitos deste trabalho, utilizamos a abordagem utilizada por Bridger 

(2006), com a utilização do Q de Tobin como variável representativa do valor da empresa e 

promovemos uma análise comparativa do valor das empresas listadas nos segmentos 

diferenciados de governança corporativa e as listadas no segmento normal de listagem da 

BOVESPA para o período de 2004 a setembro de 2008. 

De acordo com Famá e Barros (2000, p. 27), originalmente proposto por Tobin & 

Brainard (1968) e Tobin (1969), o Q de Tobin é um índice muito utilizado para a avaliação do 

valor das empresas. Nas palavras de Famá e Barros (2000, p. 27): 

...o quociente que viria a ser conhecido como o “q de Tobin" consolidou-se 
como uma variável de indiscutível utilidade em diferentes aplicações em 
pesquisas nas áreas de economia e finanças. Seja em trabalhos teóricos ou 
em testes empíricos, o uso do q possibilitou uma nova compreensão de 
fenômenos tão distintos entre si quanto política de dividendos, estrutura de 
capital e poder de monopólio das firmas, dentre vários outros. O sucesso da 
aplicação desta variável em campos tão diversos relaciona-se diretamente 
com sua riqueza em interpretações e implicações testáveis. 

O Q de Tobin é definido como a razão entre o valor de mercado da empresa e o valor 

de reposição de seus ativos e pode ser expresso como:  

 

Onde: 

VMA = Valor de mercado das ações 

VMD = Valor de mercado das dívidas 

VRA = Valor de reposição dos ativos da firma. 

Assim, como observa Reinhardt (1977, apud Famá e Barros, 2000, p. 27), “ele 

representa a razão entre dois valores atribuídos ao mesmo conjunto de ativos”. Como mede 

o valor atribuído pelos investidores (no mercado de capitais) para os ativos quando estes estão 
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em utilização pela firma, em comparação ao valor dos mesmos no mercado de produtos, pode 

representar a avaliação que o mercado confere à utilização destes ativos pela empresa. 

No entanto, o cálculo do Q de Tobin proposto originalmente é muito difícil. Com 

exceção do valor de mercado das ações, diretamente observável pela cotação na bolsa de 

valores, os outros componentes da fórmula, como o valor de mercado das dívidas e o valor de 

reposição dos ativos da empresa não são facilmente observáveis.  

Devido a essas limitações, o Q de Tobin será estimado pela aproximação proposta por 

Chung e Pruitt (1994, p. 71), segundo a fórmula: 

 

Onde: 

VMA = Valor de mercado das ações negociadas em bolsa; 

VCPC = Valor contábil do passivo circulante; 

VCAC = Valor contábil do ativo circulante; 

VCE = Valor contábil do estoque; 

VCLD = Valor contábil das dívidas de longo prazo; e 

VCAT = Valor contábil do ativo total da firma 

A vantagem de se utilizar este método é que o Q de Tobin pode ser facilmente 

calculado a partir de informações simples encontradas nas demonstrações financeiras e 

cotação das ações em bolsa de valores, mantendo boa proximidade com os valores obtidos por 

métodos teoricamente mais corretos29. 

O primeiro passo em nossa investigação consiste na análise comparativa entre os 

valores médios do Q de Tobin calculados a partir de amostras de companhias abertas não 

financeiras ao final dos anos 2004 a 2007 e terceiro trimestre de 2008. Em seguida, foi 

                                                
29 Chung e Pruitt (1994, p. 73) compararam os valores do q de Tobin obtidos pelo seu método com os valores obtidos pelo 
método de Lindenber e Ross (1981), teoricamente mais preciso. Utilizando uma análise de regressão para 10 diferentes 
amostras de empresas norte americanas entre os anos de 1978 e 1987, os autores mostraram que, pelo menos, 96,6% da 
variação do q de Tobin obtido pelo método mais preciso, é explicado pela aproximação proposta pelo seu método.  
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utilizada a análise de regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários entre a 

variável dependente de valor da empresa – o índice Q de Tobin – e variáveis independentes de 

governança – a listagem da empresa em um dos níveis diferenciados da BOVESPA. Além 

destas, foram utilizadas variáveis de controle: liquidez, tamanho, alavancagem e setor de 

atuação. 

 

3.4.1. Amostragem 

A amostra utilizada nesta análise é composta das companhias abertas não financeiras 

negociadas na BOVESPA que apresentaram patrimônio líquido positivo e liquidez 

significativa ao final dos anos de 2004 a 2007 e do terceiro trimestre de 2008. Serão 

consideradas aquelas com índice de liquidez anual maior que 0,1% do índice correspondente 

ao da empresa com maior liquidez ao final de cada ano (com exceção de 2008, cuja data base 

é o final do terceiro trimestre), segundo a fórmula utilizada pelo sistema de informações 

Economática, definida por: 

   

 

Onde: 

LQDZ = índice de liquidez; 

p = número de dias em que houve ao menos um negócio com a ação no período 

analisado; 

P = número total de pregões no período analisado; 

n = número de negócios com a ação no período analisado; 

N = número de negócios com todas as ações no período analisado; 

v = volume financeiro dos negócios com a ação analisada no período; 

V = volume financeiro dos negócios com todas as ações no período analisado. 
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A escolha do corte baseado no índice de liquidez para a definição da amostra justifica-

se pelo fato de que as empresas cujas ações apresentam baixa liquidez têm maior 

probabilidade de não serem corretamente avaliadas pelos preços praticados no mercado. 

Os dados referentes às informações contábeis das empresas negociadas na BOVESPA 

para os anos estudados foram obtidos das bases de dados da Economática e Divulgação 

Externa ITR/DFP/IAN, da CVM, enquanto que os dados de cotação e relação das empresas 

listadas nos segmentos diferenciados de governança foram obtidos da BOVESPA. 

Depois de aplicado o critério de liquidez para definição das amostras para os 

conjuntos iniciais de empresas com dados disponíveis, obtiveram-se amostras para cada ano 

estudado, que foram divididas em grupos, de acordo com o segmento de listagem aos quais 

pertencem: Tradicional, Nível 1 (N1), Nível 2 (N2), e Novo Mercado (NM). A tabela 3.6 

apresenta o número de empresas em cada amostra subdivididas em grupos. 

Tabela 3.6 – Amostras utilizadas por segmento de listagem 

      Segmento de listagem 
Ano  Amostra Tradicional N1 N2 NM
2004   92 61 22 4 5 
2005  97 44 27 8 18
2006  106 40 25 12 29
2007  166 47 29 13 77
2008  160 30 27 16 87

 
 

3.4.2. Modelo de regressão 

Para testar o efeito da adesão a um nível diferenciado de listagem da BOVESPA, 

Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado sobre o valor da empresa, foi efetuada uma análise de 

regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários entre a variável dependente de 

valor da empresa – o índice Q de Tobin – e variáveis independentes de governança – a 

listagem da empresa em um dos níveis diferenciados da BOVESPA, por meio da seguinte 

equação: 

 

Onde: 

 – Variável dependente, Q de Tobin da i-ésima empresa 
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 – variável binária indicando a adesão da empresa i ao Nível 1 da BOVESPA 

 – variável binária indicando a adesão da empresa i ao Nível 2 da BOVESPA 

 – variável binária indicando a adesão da empresa i ao Novo Mercado da 

BOVESPA 

 – índice de liquidez da ação da i-ésima empresa 

 – logaritmo natural dos ativos totais da empresa 

 – índice de alavancagem da i-ésima empresa 

 - variável binária indicando o setor da i-ésima empresa 

As variáveis do modelo são descritas a seguir: 

Variável Dependente 

- “Q” de Tobin – calculado por meio da aproximação proposta por Chung e Pruitt (1994, p. 

71). 

Variáveis independentes 

- N1, N2 e NM – adesão aos níveis diferenciados de listagem da BOVESPA: Nível 1, Nível 2 

e Novo Mercado, indicando uma crescente adoção de práticas de boa governança corporativa, 

detalhadas no capítulo 2. 

Variáveis de controle – foram selecionadas algumas variáveis de controle que podem 

influenciar o valor da empresa, medido pelo índice Q de Tobin. São elas: 

- LQD – variável medida pelo índice de liquidez anual das ações da empresa, calculado de 

acordo com a metodologia utilizada pela Economática (vide seção “Amostragem”) e que pode 

influenciar o valor das empresas. 

- LN(AT) – logaritmo dos ativos totais da empresa. Variável que está relacionada ao tamanho 

da empresa e que pode ter correlação com o seu valor. 
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- AL – índice de alavancagem da empresa, medido pela razão dívida total/ativo total. Pode ter 

correlação negativa com o valor da empresa. 

- SET – setor de atuação da empresa. Esta variável pode influenciar o valor da empresa ao 

passo que em determinado período, alguns setores podem ter apresentado melhor desempenho 

que outros. 

 

3.4.3. Análise do resultado da estatística descritiva 

O valor médio do indicador Q de Tobin, calculado de acordo com a aproximação 

proposta por Chung e Pruitt (1994, p. 71) para os anos 2004 a set/2008 são apresentados na 

tabela 3.7. Estes dados também podem ser visualizados em forma gráfica (gráfico 3.12). 

Tabela 3.7 – Valores médios do Q de Tobin por segmento de listagem 2004 - 2008 

Ano Tradicional N1 N2 NM Amostra 
2004      
2005 1,0742 0,8452 1,8635 1,9943 1,2546 
2006 1,3168 0,9996 1,6194 1,9477 1,4478 
2007 1,5196 1,1894 1,5738 1,9778 1,6787 
set/08 1,2044 0,8559 0,9754 0,9904 1,0063 

Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA e Economática. 
 

Gráfico 3.12 – Q de Tobin médio por segmento – 2004 a 2008 

 
Fontes: Elaborado pelo autor a partir de dados da BOVESPA e Economática. 
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Os dados encontrados sugerem que as empresas que aderem aos segmentos de 

listagem “Novo Mercado” e “Nível 2” têm valorização média superior à das empresas listadas 

no segmento tradicional da BOVESPA, enquanto que as empresas listadas no segmento 

“Nível 1” são em média menos valorizadas. Uma provável explicação para este 

comportamento pode residir no fato de que os mecanismos de proteção aos acionistas 

minoritários (contidos nas regras de listagem do “Novo Mercado” e “Nível 2”) sejam mais 

relevantes que os mecanismos de melhora na divulgação de informações (“Nível 1”), aos 

olhos dos investidores. 

Percebemos também um movimento de equalização entre os valores médios de Q de 

Tobin dos segmentos com regras mais rígidas (Nível 2 e Novo Mercado), enquanto que a 

média geral apresenta uma evolução positiva entre 2004 e 2007, com queda acentuada de 

todos os valores para o ano de 2008, provavelmente devido aos efeitos da crise mundial dos 

mercados financeiros. Este movimento sugere que a crescente adesão aos segmentos de 

governança corporativa contribui para a elevação geral do valor das empresas listadas. 

 
3.4.4. Análise do resultado das regressões 

Os resultados das regressões obtidas pela equação descrita no item 3.4.2 para cada 

período são mostrados nas tabelas 3.8 a 3.12: 

Tabela 3.8 – Relação entre variáveis do modelo e Q de Tobin - 2004  

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.546833 1.137578 0.480700 0.6322 
N1 -0.294299 0.216293 -1.360647 0.1779 
N2 0.203493 0.419983 0.484528 0.6295 
NM 0.921215 0.390218 2.360773 0.0210 
LQD 0.036448 0.076142 0.478684 0.6336 

LOG(AT) 0.043306 0.078825 0.549393 0.5845 
AL -0.077143 0.493253 -0.156397 0.8762 

   

   
R-squared 0.495789     Mean dependent var 1.109041 
Adjusted R-squared 0.353757     S.D. dependent var 0.902772 
S.E. of regression 0.725731     Akaike info criterion 2.394139 
Sum squared resid 37.39471     Schwarz criterion 2.969765 
Log likelihood -89.13041     Hannan-Quinn criter. 2.626467 
F-statistic 3.490700     Durbin-Watson stat 2.234371 
Prob(F-statistic) 0.000052    
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Tabela 3.9 – Relação entre variáveis do modelo e Q de Tobin - 2005 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.238094 1.304723 2.481824 0.0153 
N1 -0.345145 0.249765 -1.381877 0.1712 
N2 0.271340 0.395412 0.686221 0.4947 
NM 0.588417 0.330978 1.777813 0.0795 
LQD 0.178116 0.090159 1.975577 0.0519 

LOG(AT) -0.113413 0.082531 -1.374197 0.1735 
AL -1.151176 0.590686 -1.948881 0.0551 

R-squared 0.531108     Mean dependent var 1.314923 
Adjusted R-squared 0.391707     S.D. dependent var 1.079212 
S.E. of regression 0.841712     Akaike info criterion 2.696822 
Sum squared resid 52.42739     Schwarz criterion 3.307321 
Log likelihood -107.7959     Hannan-Quinn criter. 2.943678 
F-statistic 3.809941     Durbin-Watson stat 1.821487 
Prob(F-statistic) 0.000008    

 
 

 
Tabela 3.10 – Relação entre variáveis do modelo e Q de Tobin - 2006  

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.936462 1.304303 3.018059 0.0034 
N1 -0.214624 0.272225 -0.788407 0.4327 
N2 0.073250 0.324668 0.225616 0.8220 
NM 0.572822 0.256844 2.230235 0.0284 
LQD 0.195396 0.087753 2.226663 0.0286 

LOG(AT) -0.191622 0.087485 -2.190334 0.0313 
AL -0.277386 0.602968 -0.460034 0.6467 

R-squared 0.429214     Mean dependent var 1.515662 
Adjusted R-squared 0.286518     S.D. dependent var 1.038969 
S.E. of regression 0.877595     Akaike info criterion 2.759210 
Sum squared resid 64.69457     Schwarz criterion 3.311999 
Log likelihood -124.2381     Hannan-Quinn criter. 2.983258 
F-statistic 3.007883     Durbin-Watson stat 1.508363 
Prob(F-statistic) 0.000187    
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Tabela 3.11 – Relação entre variáv is do modelo e Q de Tobin - 2007 e   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.784798 0.985269 2.826434 0.0054 
N1 -0.364441 0.236207 -1.542888 0.1251 
N2 -0.122037 0.292322 -0.417476 0.6770 
NM 0.054433 0.192117 0.283335 0.7773 
LQD 0.137311 0.079649 1.723958 0.0869 

LOG(AT) -0.093312 0.067359 -1.385293 0.1682 
AL 0.185256 0.406698 0.455513 0.6494 

R-squared 0.673015     Mean dependent var 1.678703 
Adjusted R-squared 0.614624     S.D. dependent var 1.355365 
S.E. of regression 0.841392     Akaike info criterion 2.635389 
Sum squared resid 99.11160     Schwarz criterion 3.122809 
Log likelihood -192.7373     Hannan-Quinn criter. 2.833236 
F-statistic 11.52615     Durbin-Watson stat 0.665920 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
 

 
Tabela 3.12 – Relação entre variáveis do modelo e Q de Tobin - 2008  

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.837252 0.834329 1.003503 0.3174 
N1 -0.448963 0.191602 -2.343211 0.0206 
N2 -0.331334 0.216356 -1.531430 0.1280 
NM -0.271275 0.157058 -1.727225 0.0864 
LQD -0.021286 0.051048 -0.416976 0.6774 

LOG(AT) 0.017357 0.056316 0.308201 0.7584 
AL 0.195857 0.289926 0.675542 0.5005 

R-squared 0.280768     Mean dependent var 1.006337 
Adjusted R-squared 0.146583     S.D. dependent var 0.654523 
S.E. of regression 0.604652     Akaike info criterion 1.979340 
Sum squared resid 48.99099     Schwarz criterion 2.479055 
Log likelihood -132.3472     Hannan-Quinn criter. 2.182257 
F-statistic 2.092398     Durbin-Watson stat 1.977227 
Prob(F-statistic) 0.003952    

 

Os dados mostram que a variável NM apresenta correlação positiva com o Q de 

Tobin, com exceção do último período (set/2008)30. Sua significância estatística é acentuada 

                                                
30 A análise da relação deve levar em consideração que a “quebra” do banco de investimentos norte americano Lehman 
Brothers, ocorrida em setembro de 2008, provocou a maior queda nos preços das ações nas bolsas dos Estados Unidos, e 
que provocou uma queda generalizada dos preços das ações no mundo inteiro. Como o preço de mercado das ações é parte 
integrante da variável Q de Tobin deste estudo, este fato pode explicar a relação negativa observada no período. 
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nos primeiros períodos, mas apresenta queda em 2007 e 2008. Estes valores sugerem que a 

valorização das empresas, medida pelo Q de Tobin pode ser explicada em parte pela adesão 

das empresas ao Novo Mercado. A perda da significância estatística desta relação pode ser 

devida ao fato de que ao passo que mais empresas aderem ao segmento especial, as medidas 

de valor das empresas deste segmento mais se aproximam da média geral do mercado31.  

Os coeficientes da variável N2 se mostram positivos nos primeiros anos (2004 a 2006) 

e negativos em 2007 e 2008, com menor significância estatística, enquanto que os 

coeficientes para a variável N1 são negativos para todos os períodos, com significância ainda 

menor. Por estes resultados, podemos inferir que as empresas que seguem as regras de 

governança corporativa mais rígidas do Novo Mercado são mais bem valorizadas em 

comparação às que seguem as regras contidas nos níveis 1 e 2 de listagem. 

Os valores calculados para setembro de 2008 mostram correlação negativa entre o Q 

de Tobin e todas as variáveis, com exceção das variáveis de controle LOG(AT) e AL - 

relativas ao tamanho e alavancagem das empresas, respectivamente – embora não apresentem 

significância estatística. Além disso, podemos observar, pela estatística descritiva, que o valor 

médio do Q de Tobin caiu para todos os segmentos. Este comportamento pode ser explicado 

pelo efeito da grave crise que assolou os mercados financeiros do mundo inteiro, com seu 

auge ocorrendo no segundo semestre de 2008. Desta forma uma análise posterior à crise se 

faz necessária para confirmação dos resultados obtidos nos anos anteriores. 

 

                                                
31 No limite, se o número de empresas listadas no Novo Mercado tender ao número total de empresas listadas, a diferença 
entre o valor médio das empresas deste segmento e o valor médio geral tenderá a zero. 
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4. Considerações finais 

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição da criação, pela BOVESPA, dos 

níveis diferenciados de listagem, Novo Mercado e Níveis 1 e 2, para o desenvolvimento do 

mercado de capitais brasileiro. 

Partindo-se do princípio de que o desenvolvimento do mercado de capitais é de grande 

importância para o aumento do nível dos investimentos ao setor produtivo e o 

desenvolvimento econômico do país, muitos estudos destacam a relevância dos princípios da 

boa governança corporativa para que o mercado de capitais possa tornar-se fonte viável de 

recursos de longo prazo disponíveis às empresas. 

Considerando-se que o mercado de capitais brasileiro é em grande parte dependente da 

participação de investidores institucionais estrangeiros e nacionais e que, na percepção destes 

investidores, os princípios da boa governança corporativa são fatores importantes para uma 

boa avaliação e agregam valor às corporações que os adotam, entendemos que alterações 

institucionais como as introduzidas pela BOVESPA com a criação do Novo Mercado 

configuram-se condições necessárias, embora não suficientes, para tornar o mercado 

brasileiro de capitais atrativo a estes investidores.  

Em conjunto com outros fatores, como estabilização econômica, melhorias na 

legislação das sociedades anônimas e do mercado de capitais, presença de liquidez 

internacional, etc., a criação do Novo Mercado favoreceu o impulso ao mercado de capitais 

observado a partir de 2004.  

Com o propósito de avaliar os fatores determinantes da utilização do mercado de 

capitais como fornecedor de recursos de longo prazo para as empresas e fundamentar a 

argumentação apresentada ao longo deste estudo, foram apresentadas as linhas de pesquisa 

adotadas pela NEI, especialmente a ECT, além das contribuições teóricas da “Escola dos 

Property Rights” e de elementos da Economia da Informação – os modelos do “Moral 

Hazard”, do “Agente-Principal” e da “Seleção Adversa”.  

 

Para se obter uma compreensão satisfatória sobre o relacionamento das empresas com 

o mercado de capitais no aporte de recursos de longo prazo foram utilizadas contribuições 
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teóricas de autores da NEI, pelas quais a firma pode ser caracterizada como um sistema 

complexo de relações entre agentes em um ambiente de assimetria informacional. Partindo-se 

desta caracterização, foram utilizados elementos teóricos para uma avaliação da relação entre 

a empresa e fornecedores de recursos, tomando-se como foco de análise a transação – neste 

caso, o fornecimento de capital de longo prazo.  

A fim de se avaliar a influência da criação do Novo Mercado sobre esta transação, que 

poderia favorecer o aporte de recursos por meio do mercado de capitais, também foram 

utilizadas linhas de pesquisa que estudam os efeitos do ambiente institucional sobre os custos 

relativos das diferentes estruturas de governança das transações. 

Em nosso estudo, procedemos à análise dos efeitos das alterações institucionais 

promovidas pelo Novo Mercado em dois cortes analíticos: macro e micro. Em nossa análise 

macro, encontramos elevação dos níveis dos indicadores do tamanho do mercado, em termos 

de valor de mercado e volume transacionado. Observamos também uma evolução no volume 

de recursos captados pelas empresas por meio de ofertas públicas de valores mobiliários, que 

indica um progresso no caminho do amadurecimento do mercado de capitais brasileiro.   

A capitalização de mercado das empresas listadas na BOVESPA apresentou evolução 

a partir de dezembro de 2002, com expressivo e constante aumento do valor de mercado, 

variando aproximadamente 4,0 vezes em termos absolutos e 3,4 vezes, em proporção do PIB. 

Em comparação com a capitalização de mercado de uma amostra de países selecionados, 

emergentes e industrializados, os números do mercado brasileiro representam o segundo 

maior crescimento (450% no período de 2002 a 2007), atingindo aproximadamente 100% do 

PIB no final de 2007. A variação observada na capitalização de mercado das empresas da 

BOVESPA está fortemente associada à forte valorização dos preços das ações no período 

analisado. Desta forma, adicionalmente à análise da evolução da capitalização de mercado, 

procedemos à análise da correlação do Índice BOVESPA e do Índice de Governança 

Corporativa (IGC) com o indicador de risco EMBI+ Brasil com a finalidade de se encontrar 

indícios da influência da implantação do Novo Mercado e dos Níveis Diferenciados de 

listagem – com a crescente adesão das empresas às suas regras – sobre o desempenho do 

mercado de capitais, por meio da valorização de seus ativos. A análise do coeficiente de 

correlação linear móvel (janela de 252 dias úteis) entre os índices bursáteis e o EMBI+ Brasil 

mostrou uma forte correlação negativa dos desde o início de 2000 até julho de 2007, 

representado por valores de coeficiente de correlação linear que variam entre -0,738 e -0,987, 
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para o IBOVESPA e -0,734 e -0,989 para o IGC. A partir de julho de 2007, os valores dos 

coeficientes de correlação referentes ao período iniciado aproximadamente em julho de 2006 

sofrem uma variação abrupta, situando-se na região de valores de baixa correlação. Este 

resultado sugere um amadurecimento do mercado de capitais de forma geral, em que os 

determinantes do comportamento dos preços das ações negociadas em bolsa se distinguem 

dos determinantes do risco país. 

Os dados referentes ao volume transacionado na BOVESPA mostraram que este 

indicador apresentou importante aumento, passando de um volume de R$ 200 bilhões em 

2002 (corrigido pelo IGP-DI a preços de 2007) a R$ 1,2 trilhões em 2007.  

Com relação ao número de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs), podemos 

observar também uma evolução positiva, tanto em valores absolutos quanto relativos ao 

tamanho da população. Em termos absolutos, passou-se de um IPO em 2002, com volume R$ 

351 milhões, para 64 IPOs em 2007, com volume de R$ 55 bilhões, enquanto que em termos 

relativos ao tamanho populacional encontramos uma variação de 0,011 a 0,290 IPOs por 

milhão de habitantes, para os anos de 2002 e 2007, respectivamente. Outra importante 

constatação foi que os recursos obtidos do mercado de capitais por meio dos IPOs foram 

direcionados a um número crescente de segmentos industriais – de 7 segmentos em 2004 para 

27 em 2007. 

Embora o número de empresas listadas não tenha sofrido grande alteração no período 

de 2002 a 2007, podemos observar um processo de renovação, pois na medida em que se 

observou aumento nos volumes captados por meio do mercado de capitais, também foi 

verificado um aumento no número de novos registros para negociação segmentos especiais de 

listagem. Desta forma, ao final de 2007, encontramos 156 empresas listadas nos segmentos 

especiais e 284 listadas no segmento tradicional, enquanto que ao final de 2002 apenas 24 

empresas encontravam-se listadas nos segmentos especiais contra 406 empresas listadas no 

segmento tradicional.  

Em nossa análise micro, procuramos identificar uma relação entre a listagem das 

empresas nos segmentos especiais de listagem da BOVESPA e a sua valorização. Para os 

propósitos deste trabalho, utilizamos o indicador Q de Tobin como variável representativa do 

valor da empresa e promovemos uma análise comparativa do valor das empresas listadas nos 

 
 



99 
 

segmentos diferenciados de governança corporativa e as listadas no segmento normal de 

listagem da BOVESPA para o período de 2004 a setembro de 2008.  

A comparação entre os valores médios do Q de Tobin das empresas separadas por 

grupos de segmento de listagem (Novo Mercado, Nível 1, Nível 2 e Tradicional) apontou que 

as empresas listadas nos segmentos Novo Mercado e Nível 2 têm valorização média superior 

à das empresas listadas no segmento tradicional da BOVESPA, enquanto que as empresas 

listadas no segmento Nível 1 são em média menos valorizadas. Estes resultados são coerentes 

com a hipótese de que os participantes do mercado de capitais valorizam melhor as empresas 

que adotam princípios de boa governança corporativa.  

A análise dos dados da regressão linear mostrou que há correlação positiva entre as 

variáveis Q de Tobin e NM para todo o período analisado, com exceção de setembro de 2008, 

com maior significância nos primeiros períodos, 2004 a 2006. Para a correlação entre a 

variável Q de Tobin e o N2, encontramos valores positivos e significativos para os primeiros 

anos, 2004 a 2006, e negativo no restante do período, embora a significância seja bem menor 

que a encontrada para a variável NM, enquanto que a variável N1 apresenta correlação 

negativa com a variável Q de Tobin para todo o período e com significância ainda menor. 

O conjunto de dados observados neste trabalho é consistente com as hipóteses 

levantadas: (i) que a criação dos segmentos especiais de listagem pela BOVESPA produziu 

alterações institucionais que modificaram os custos relativos de transação para o 

financiamento de longo prazo, favorecendo o mecanismo de mercado; e (ii) que a adoção de 

práticas mais rígidas de boa governança corporativa é percebida pelos investidores como fator 

que agrega valor às empresas. 

Desta forma, entendemos que a criação do Novo Mercado pela BOVESPA propiciou 

um ambiente institucional com melhores condições para que o mercado se transforme em 

alternativa viável para obtenção de recursos de longo prazo pelas empresas.  

Devemos acrescentar o fato de que tanto os princípios de boa governança corporativa 

quanto as alterações institucionais como o Novo Mercado são fenômenos relativamente 

recentes no Brasil, o que implica que os estudos neste campo, incluindo o presente trabalho, 

carecem de volume maior de dados necessários a uma análise mais precisa. Além disso, desde 

o segundo semestre de 2008, estamos presenciando uma das maiores crises financeiras da 

história mundial, que está afetando de forma importante os mercados de capitais, tanto dos 
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países industrializados quanto dos emergentes, e cujas repercussões ainda apresentam um 

elevado grau de imprevisibilidade. Neste sentido, acreditamos serem importantes novos 

estudos pós crise a fim de se verificar a validade das hipóteses aqui levantadas em um cenário 

diverso do atual. 
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Anexo I – Captação de recursos por meio de IPOs – 2004 a 2007 

Ano 
Empresa (Nome de 
Pregão) 

Segmento de 
listagem 

Volume captado 
(R$) 

Participação de 
investidores estrangeiros 

2004 ALL AMER LAT N2 588.225.000,00 71% 
 CPFL ENERGIA NM 820.962.174,06 69% 
 DASA NM 437.384.020,00 68% 
 GOL N2 878.138.500,00 75% 
 GRENDENE NM 616.900.000,00 64% 
 NATURA NM 768.120.636,50 67% 
  PORTO SEGURO NM 377.334.693,75 71% 

2005 COSAN NM 885.767.328,00 72% 
  ENERGIAS BR NM 1.184.702.724,00 26% 
  LOCALIZA NM 264.802.737,50 87% 
  NOSSA CAIXA NM 953.955.994,00 71% 
  OHL BRASIL NM 495.999.990,00 70% 
  RENAR NM 16.000.000,00 5% 
  SUBMARINO NM 472.937.500,00 65% 
  TAM S/A N2 548.488.800,00 74% 
  UOL N2 624.680.586,00 71% 

2006 ABNOTE NM 480.434.790,00 70% 
 ABYARA NM 163.770.250,00 83% 
 BRASCAN RES NM 1.188.000.000,00 87% 
 BRASILAGRO NM 583.200.000,00 82% 
 COMPANY NM 281.600.000,00 64% 
 COPASA NM 813.461.524,00 74% 
 CSU CARDSYST NM 340.972.578,00 72% 
 DATASUL NM 317.012.508,00 72% 
 DUFRYBRAS BDR 849.754.936,80 69% 
 ECODIESEL NM 378.932.220,00 59% 
 EQUATORIAL N2 540.270.000,00 77% 
 GAFISA NM 926.988.750,00 72% 
 GP INVEST ¹ BDR 705.980.848,50 76% 
 KLABINSEGALL NM 527.347.500,00 65% 
 LOPES BRASIL NM 474.720.000,00 71% 
 LUPATECH NM 452.740.024,00 73% 
 M.DIASBRANCO NM 410.766.300,00 71% 
 MEDIAL SAUDE NM 742.287.328,00 76% 
 MMX MINER NM 1.118.895.570,00 76% 
 ODONTOPREV NM 522.031.244,00 63% 
 POSITIVO INF NM 604.112.150,00 64% 
 PROFARMA NM 401.062.500,00 70% 
 SANTOS BRAS N2 933.402.100,00 77% 
 TERNA PART N2 626.670.513,00 65% 
 TOTVS NM 460.000.000,00 69% 
  VIVAX N2 529.200.000,00 69% 

2007 ABC BRASIL N2 608.850.000,00 65% 
 AGRA INCORP NM 786.037.500,00 67% 
 AGRENCO BDR 666.187.454,40 88% 
 AMIL NM 1.400.700.000,00 80% 
 ANHANGUERA N2 512.325.000,00 76% 
 BEMATECH NM 406.630.050,00 70% 
 BICBANCO N1 821.526.075,00 85% 
 BMF NM 5.983.696.920,00 77% 
 BOVESPA HLD NM 6.625.520.875,00 78% 
 BR BROKERS NM 699.105.000,00 98% 
 BR MALLS PAR NM 657.118.665,00 68% 
 CC DES IMOB NM 521.999.985,50 48% 
 COSAN LTD ¹ BDR 275.016.439,70 93% 
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 CR2 NM 307.575.000,00 0% 
 CREMER NM 551.631.500,00 76% 
 CRUZEIRO SUL N1 573.516.244,00 59% 
 DAYCOVAL N1 1.092.473.788,00 70% 
 ESTACIO PART N2 446.940.000,00 64% 
 EVEN NM 460.000.000,00 53% 
 EZTEC NM 542.145.813,00 68% 
 FER HERINGER NM 349.577.358,00 65% 
 GENERALSHOPP NM 286.728.400,00 66% 
 GUARANI NM 665.758.062,00 45% 
 GVT HOLDING NM 1.076.400.000,00 76% 
 HELBOR NM 251.832.053,00 56% 
 IGUATEMI NM 548.677.440,00 72% 
 INDUSVAL N1 252.560.770,00 88% 
 INPAR S/A NM 756.000.000,00 70% 
 INVEST TUR NM 945.000.000,00 87% 
 JBS NM 1.616.750.400,00 74% 
 JHSF PART NM 432.400.000,00 89% 
 KROTON N2 478.773.750,00 70% 
 LAEP BDR 507.611.107,50 64% 
 LOG-IN NM 848.246.654,25 75% 
 MARFRIG NM 1.020.510.000,00 68% 
 MARISA NM 506.000.000,00 64% 
 METALFRIO NM 452.950.500,00 57% 
 MINERVA NM 444.000.000,00 62% 
 MPX ENERGIA NM 2.035.409.886,52 71% 
 MRV NM 1.193.400.000,00 73% 
 MULTIPLAN N2 924.528.375,00 64% 
 PANAMERICANO N1 700.426.000,00 67% 
 PARANA N1 529.200.000,00 78% 
 PATAGONIA ¹ BDR 75.956.600,00 97% 
 PDG REALT NM 648.394.600,00 84% 
 PINE N1 517.188.265,00 78% 
 PROVIDENCIA NM 468.750.000,00 67% 
 REDECARD NM 4.642.694.685,00 72% 
 RODOBENSIMOB NM 448.500.000,00 67% 
 SAO MARTINHO NM 423.680.000,00 53% 
 SATIPEL NM 412.540.401,00 69% 
 SEB N2 412.500.000,00 80% 
 SLC AGRICOLA NM 490.043.750,00 70% 
 SOFISA N1 504.543.984,00 76% 
 SPRINGS NM 655.500.000,00 37% 
 SUL AMERICA N2 775.000.000,00 72% 
 TARPON BDR 443.828.000,00 87% 
 TECNISA NM 791.303.084,00 59% 
 TEGMA NM 603.980.000,00 59% 
 TEMPO PART NM 419.795.600,00 84% 
 TENDA NM 603.000.000,00 66% 
 TRISUL NM 330.281.050,00 91% 
 TRIUNFO PART NM 513.000.000,00 75% 
  WILSON SONS BDR 705.969.000,00 74% 
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Anexo II - Tabelas com os valores de Q de Tobin encontrados para 
amostras de ações de empresas listadas na BOVESPA – 2004 a 2008 
 

2004 
Empresa Segmento Q de Tobin  Empresa Segmento Q de Tobin 
Natura NM 6,51  Mundial Tradicional 0,89 
Gol N2 4,64  Telemar Tradicional 0,88 
Souza Cruz Tradicional 3,27  Tele Centroeste Cel Tradicional 0,87 
Copesul Tradicional 2,91  Sadia S/A N1 0,85 
Caemi Tradicional 2,74  Ipiranga Ref Tradicional 0,83 
Grendene NM 2,59  Eleva Tradicional 0,78 
CCR Rodovias NM 2,42  Telemig Part Tradicional 0,78 
Vale R Doce N1 2,22  Tele Sudeste Cel Tradicional 0,77 
Ambev Tradicional 2,03  Embraco Tradicional 0,76 
AES Tiete Tradicional 1,89  Seara Alim Tradicional 0,74 
Lojas Americ Tradicional 1,77  Coteminas Tradicional 0,74 
Fosfertil Tradicional 1,67  AES Elpa Tradicional 0,74 
Metal Leve Tradicional 1,64  Brasil Telec N1 0,73 
Comgas Tradicional 1,53  Albarus Tradicional 0,73 
Telesp Tradicional 1,47  Sabesp NM 0,72 
V C P N1 1,43  Magnesita Tradicional 0,71 
Aracruz N1 1,42  CRT Celular Tradicional 0,68 
Acos Vill Tradicional 1,34  Ipiranga Pet Tradicional 0,67 
Ultrapar Tradicional 1,34  Sanepar Tradicional 0,67 
Yara Brasil Tradicional 1,32  Marcopolo N2 0,66 
Tractebel Tradicional 1,29  Tim Part S/A Tradicional 0,63 
Randon Part N1 1,27  Brasil T Par N1 0,63 
Unipar N1 1,27  Tele Leste Celular Tradicional 0,62 
Embraer Tradicional 1,25  Eternit Tradicional 0,62 
Cosipa Tradicional 1,20  Inepar Tradicional 0,61 
Polialden Tradicional 1,18  Copel Tradicional 0,61 
Klabin S/A N1 1,18  Santistextil Tradicional 0,61 
Braskem N1 1,16  Celesc N2 0,61 
P.Acucar-CBD N1 1,10  Fertibras Tradicional 0,60 
Am Inox Br Tradicional 1,09  Politeno Tradicional 0,59 
Petrobras Tradicional 1,07  Alpargatas N1 0,58 
Confab N1 1,07  Gerdau Met N1 0,58 
Quattor Petr N2 1,06  Ferbasa Tradicional 0,57 
CPFL Energia NM 1,05  Coelce Tradicional 0,54 
Usiminas Tradicional 1,05  Tim Sul Tradicional 0,51 
Sid Nacional Tradicional 1,04  Embratel Part Tradicional 0,50 
Bradespar N1 1,04  Eletrobras Tradicional 0,49 
Gerdau N1 1,03  Mangels Indl N1 0,48 
Duratex Tradicional 1,02  Eletropar Tradicional 0,46 
Ripasa N1 1,02  Tran Paulist N1 0,44 
Vivo Tradicional 0,98  Forjas Taurus Tradicional 0,36 
Light  S/A Tradicional 0,97  EMAE Tradicional 0,33 
Cemig N1 0,96  Itausa N1 0,23 
Telemar N L Tradicional 0,93  Telebras Tradicional 0,21 
Sid Tubarao Tradicional 0,92  Wlm Ind Com Tradicional 0,13 
Suzano Papel N1 0,89  Bardella Tradicional 0,05 
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2005 
Empresa Segmento Q de Tobin  Empresa Segmento Q de Tobin 
Natura NM 6,45  Usiminas N1 0,92
Submarino NM 5,43  Telemar Tradicional 0,92
Gol N2 5,41  Gerdau N1 0,89
Dasa NM 4,16  Ripasa N1 0,88
Ideiasnet NM 3,23  Tran Paulist N1 0,88
Cyrela Realty NM 2,83  Klabin S/A N1 0,88
Guararapes Tradicional 2,68  Unipar N1 0,86
Caemi Tradicional 2,65  CRT Celular Tradicional 0,85
CCR Rodovias NM 2,60  J B Duarte Tradicional 0,85
Copesul Tradicional 2,39  Quattor Petr N2 0,84
Souza Cruz Tradicional 2,38  Mundial Tradicional 0,84
AES Tiete Tradicional 2,30  Braskem N1 0,83
Vale R Doce N1 2,28  Sadia S/A N1 0,81
Net N2 2,22  Tele Leste Cel Tradicional 0,80
Lojas Americ Tradicional 2,19  Energias BR NM 0,80
Localiza NM 2,18  Coelce Tradicional 0,80
Tractebel NM 2,10  Brasil Telec N1 0,78
TAM S/A N2 2,10  Am Inox Br Tradicional 0,78
Contax Tradicional 1,93  Suzano Papel N1 0,77
Ambev Tradicional 1,89  Ultrapar N1 0,76
OHL Brasil NM 1,86  Renar NM 0,75
ALL Amer Lat N2 1,77  Vivo Tradicional 0,73
Comgas Tradicional 1,67  Light  S/A Tradicional 0,72
Fosfertil Tradicional 1,61  Ipiranga Pet Tradicional 0,71
Rossi Resid NM 1,57  Sabesp NM 0,67
Lojas Renner NM 1,56  Copel N1 0,67
Saraiva Livr N2 1,47  Tele Sudeste Cel Tradicional 0,65
Grendene NM 1,45  Brasil T Par N1 0,65
Metal Leve Tradicional 1,36  Magnesita Tradicional 0,65
CPFL Energia NM 1,35  Embratel Part Tradicional 0,65
Telesp Tradicional 1,33  AES Elpa Tradicional 0,63
Aracruz N1 1,26  Celesc N2 0,62
Petrobras Tradicional 1,21  Tele Centroeste Cel Tradicional 0,60
Embraer NM 1,18  M G Poliest Tradicional 0,59
Bradespar N1 1,16  Sanepar Tradicional 0,57
Arcelor BR Tradicional 1,15  Eternit NM 0,55
Cemig N1 1,10  Fertibras Tradicional 0,54
Acos Vill Tradicional 1,08  Embraco Tradicional 0,53
Tim Part S/A Tradicional 1,06  Marcopolo N2 0,47
Randon Part N1 1,05  Inepar Tradicional 0,46
Alpargatas N1 1,05  Eletrobras N1 0,45
P.Acucar-CBD N1 1,04  Gerdau Met N1 0,43
Sid Nacional Tradicional 1,01  Mangels Indl N1 0,42
Telemig Part Tradicional 1,00  Coteminas Tradicional 0,40
Duratex N1 0,98  Forjas Taurus Tradicional 0,38
Confab N1 0,97  Ferbasa Tradicional 0,35
Telemar N L Tradicional 0,96  Itausa N1 0,28
Ipiranga Ref Tradicional 0,95  Telebras Tradicional 0,12
V C P N1 0,93        
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2006 

Empresa Segmento Q de Tobin  Empresa Segmento Q de Tobin 
Natura NM 8,40  Contax Tradicional 1,26 
Guararapes Tradicional 3,65  Sid Nacional Tradicional 1,20 
CCR Rodovias NM 3,39  Coelce Tradicional 1,20 
Localiza NM 3,34  Usiminas Tradicional 1,19 
Ideiasnet Tradicional 3,14  Perdigao S/A NM 1,14 
Souza Cruz Tradicional 3,05  Grendene NM 1,13 
Gol N2 3,04  Vivo Tradicional 1,11 
Lojas Renner NM 3,02  Ultrapar N1 1,11 
AES Tiete Tradicional 2,89  V C P N1 1,09 
Abnote NM 2,84  Cemig N1 1,08 
Totvs NM 2,68  Terna Part N2 1,08 
Lupatech NM 2,63  Randon Part N1 1,05 
Dasa NM 2,62  Klabin S/A N1 1,05 
Net N2 2,58  Am Inox Br Tradicional 1,03 
Copesul Tradicional 2,51  Suzano Papel N1 1,02 
Vivax N2 2,51  Gerdau N1 1,00 
Tractebel NM 2,48  P.Acucar-CBD N1 1,00 
Santos Brasil Tradicional 2,47  Tran Paulist N1 0,95 
CSU CardSystem NM 2,32  Brasil Telec N1 0,92 
Cyrela Realty NM 2,31  F Cataguazes Tradicional 0,89 
Lojas Americ Tradicional 2,24  Sabesp NM 0,86 
Cemar Tradicional 2,10  Eletropaulo N2 0,85 
Fosfertil Tradicional 2,09  Telemig Part Tradicional 0,85 
Ambev Tradicional 2,07  Sadia S/A N1 0,84 
Gafisa NM 2,05  Ipiranga Ref Tradicional 0,84 
ALL Amer Lat N2 2,03  Light  S/A NM 0,82 
Alpargatas N1 1,92  Energias BR NM 0,82 
TAM S/A N2 1,88  Cesp N1 0,82 
Brascan Res NM 1,86  Unipar N1 0,81 
Medial Saude NM 1,81  Marcopolo N2 0,81 
OHL Brasil NM 1,81  Braskem N1 0,79 
Comgas Tradicional 1,74  Telemar N L Tradicional 0,78 
Saraiva Livr N2 1,70  Telemar Tradicional 0,77 
Aracruz N1 1,68  J B Duarte Tradicional 0,77 
Datasul NM 1,67  Ipiranga Pet Tradicional 0,75 
Tim Part S/A Tradicional 1,65  Forjas Taurus Tradicional 0,73 
Duratex N1 1,65  Copel Tradicional 0,73 
Vale R Doce N1 1,64  Magnesita Tradicional 0,72 
Telesp Tradicional 1,62  Quattor Petr N2 0,72 
Uol N2 1,55  Embratel Part Tradicional 0,72 
Doc Imbituba Tradicional 1,51  Copasa NM 0,70 
Klabinsegall NM 1,48  GP Invest Tradicional 0,70 
Sao Carlos NM 1,47  Celesc N2 0,68 
Bradespar N1 1,47  Brasil T Par N1 0,68 
Company NM 1,45  Inepar Tradicional 0,68 
Arcelor BR N1 1,44  Sanepar Tradicional 0,65 
CPFL Energia NM 1,42  Eletrobras N1 0,47 
Petrobras Tradicional 1,34  Gerdau Met N1 0,47 
Embraer NM 1,32  Joao Fortes Tradicional 0,46 
Rossi Resid NM 1,31  Coteminas Tradicional 0,45 
Metal Leve Tradicional 1,30  Ipiranga Dis Tradicional 0,27 
Confab N1 1,27  Itausa N1 0,25 
Eternit NM 1,26  Ferbasa Tradicional 0,24 
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Empresa Segmento Q de Tobin Empresa Segmento Q de Tobin Empresa Segmento Q de Tobin
Bovespa Holding NM 11,74 Whirlpool Tradicional 1,68 Klabinsegall NM 1,08
BM&F NM 10,27 Saraiva Livr N2 1,67 Cesp N1 1,08
Anhanguera N2 4,95 Ipiranga Ref Tradicional 1,62 Metal Leve Tradicional 1,06
Souza Cruz Tradicional 4,69 Gol N2 1,62 Sadia S/A N1 1,05
B2W Varejo NM 4,62 Abyara NM 1,59 Vivo Tradicional 1,05
Positivo Inf NM 3,83 BR Malls Par NM 1,59 Tele Nort Cl Tradicional 1,05
Natura NM 3,82 Rasip Agro Tradicional 1,59 Telemig Part Tradicional 1,03
MMX Miner NM 3,71 Randon Part N1 1,53 Light Tradicional 1,03
Fosfertil Tradicional 3,39 Inpar S/A NM 1,52 Rodobensimob NM 1,02
Plascar Part Tradicional 3,36 Gafisa NM 1,52 JBS NM 1,02
Brasmotor Tradicional 3,28 Metalfrio NM 1,52 Triunfo Part NM 1,01
Totvs NM 3,19 Am Inox Br Tradicional 1,52 Coelce Tradicional 1,01
Weg NM 3,18 Klabin S/A N1 1,50 TAM S/A N2 1,01
AES Tiete Tradicional 3,16 Tenda NM 1,49 Providencia NM 0,99
Lojas Renner NM 3,13 Tecnisa NM 1,47 Cia Hering NM 0,99
Lopes Brasil NM 3,09 CPFL Energia NM 1,45 Ienergia Tradicional 0,99
Odontoprev NM 3,09 Datasul NM 1,45 Cemig N1 0,98
CCR Rodovias NM 2,99 PDG Realt NM 1,43 Cremer NM 0,98
Lupatech NM 2,97 Kepler Weber Tradicional 1,43 Botucatu Tex Tradicional 0,97
Ideiasnet NM 2,78 Redecard NM 1,42 Fer Heringer NM 0,96
Lojas Americ Tradicional 2,70 Telesp Tradicional 1,42 Marisa NM 0,95
Localiza NM 2,67 Eleva Tradicional 1,41 Ipiranga Dis Tradicional 0,94
Tegma NM 2,60 Usiminas N1 1,40 Marfrig NM 0,93
Joao Fortes Tradicional 2,58 OHL Brasil NM 1,39 P.Acucar-CBD N1 0,93
MRV NM 2,54 Eternit NM 1,37 Eletropaulo N2 0,93
Ambev Tradicional 2,52 Terna Part N2 1,36 Ipiranga Pet Tradicional 0,93
Tractebel NM 2,50 Inds Romi NM 1,35 Tupy Tradicional 0,91
Vale R Doce N1 2,47 Contax Tradicional 1,33 Grendene NM 0,91
Bradespar N1 2,42 M G Poliest Tradicional 1,33 Brasil T Par N1 0,87
Abnote NM 2,24 Fras-Le N1 1,32 Marcopolo N2 0,87
Petrobras Tradicional 2,18 Drogasil NM 1,31 Sabesp NM 0,86
Santos Bras Tradicional 2,16 Perdigao S/A NM 1,31 Telemar N L Tradicional 0,83
Even NM 2,10 Profarma NM 1,30 Unipar N1 0,83
Dasa NM 2,07 Renar NM 1,30 GPC Part Tradicional 0,83
Cyrela Realt NM 2,06 CSU CardSyst NM 1,28 Braskem N1 0,79
Duratex N1 2,06 Iguatemi NM 1,28 Copasa NM 0,77
Guararapes Tradicional 2,03 Uol N2 1,27 Springs NM 0,77
ALL Amer Lat N2 2,02 Confab N1 1,25 Copel N1 0,77
Sid Nacional Tradicional 1,99 Embraer NM 1,24 Inepar Tradicional 0,74
Comgas Tradicional 1,97 Tim Part S/A Tradicional 1,23 Bematech NM 0,74
Cyre Com-ccp NM 1,95 Sao Carlos NM 1,22 Energias BR NM 0,72
Alpargatas N1 1,91 Vigor N1 1,21 Mangels Indl N1 0,71
Forja Taurus Tradicional 1,91 Suzano Papel N1 1,20 Telemar Tradicional 0,68
Net N2 1,89 Tran Paulist N1 1,20 Gerdau Met N1 0,68
Ecodiesel NM 1,85 Agra Incorp NM 1,18 Minerva NM 0,67
SLC Agricola NM 1,85 CC Des Imob NM 1,18 Embratel Par Tradicional 0,67
Medial Saude NM 1,85 Gerdau N1 1,15 Celesc N2 0,64
M.Diasbranco NM 1,81 Log-In NM 1,15 Sanepar Tradicional 0,61
Acos Vill Tradicional 1,81 V C P N1 1,14 J B Duarte Tradicional 0,57
JHSF Part NM 1,80 Sao Martinho NM 1,14 Ferbasa Tradicional 0,55
Rossi Resid NM 1,78 Kroton N2 1,14 Ultrapar N1 0,50
Company NM 1,77 Eztec NM 1,12 Eletrobras N1 0,41
Aracruz N1 1,76 Brasil Telec N1 1,11 Coteminas Tradicional 0,37
Magnesita SA NM 1,70 Brascan Res NM 1,10 Jereissati Tradicional 0,31
GVT Holding NM 1,69 Quattor Petr N2 1,10 Itausa N1 0,28

Lix da Cunha Tradicional 0,03

2007
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Empresa Segmento Q de Tobin Empresa Segmento Q de Tobin Empresa Segmento Q de Tobin
Souza Cruz Tradicional 4,57 MRV NM 1,06 CC Des Imob NM 0,72
Anglo Brazil NM 4,14 Dasa NM 1,05 Iguatemi NM 0,72
Natura NM 4,01 Sao Martinho NM 1,04 Guarani NM 0,72
AES Tiete Tradicional 2,57 TAM S/A N2 1,03 Gerdau N1 0,69
B2W Varejo NM 2,50 Quattor Petr Tradicional 1,01 Cesp N1 0,68
CCR Rodovias NM 2,38 Drogasil NM 1,00 Copel N1 0,67
Lojas Renner NM 2,35 OHL Brasil NM 1,00 Sabesp NM 0,67
Tractebel NM 2,14 Kepler Weber Tradicional 0,99 JBS NM 0,66
Ambev Tradicional 2,12 Duratex N1 0,98 Unipar N1 0,66
MMX Miner NM 1,84 Ideiasnet NM 0,98 Brascan Res NM 0,65
Fosfertil Tradicional 1,71 Sao Carlos NM 0,95 Ferbasa Tradicional 0,65
Comgas Tradicional 1,67 Tim Part S/A Tradicional 0,95 Abyara NM 0,64
Weg NM 1,67 Embraer NM 0,94 Telemar Tradicional 0,64
Odontoprev NM 1,66 Satipel NM 0,94 Fer Heringer NM 0,63
Br Brokers NM 1,65 Guararapes Tradicional 0,93 Ienergia Tradicional 0,63
Santos BRP N2 1,64 Usiminas N1 0,93 Marcopolo N2 0,63
Brasmotor Tradicional 1,64 Cemig N1 0,92 LLX Log NM 0,62
Lopes Brasil NM 1,63 Confab N1 0,92 Inds Romi NM 0,60
Anhanguera N2 1,61 Klabin S/A N1 0,91 Celesc N2 0,60
Bradespar N1 1,60 Marfrig NM 0,90 Gerdau Met N1 0,58
Petrobras Tradicional 1,58 Hypermarcas NM 0,89 Energias BR NM 0,58
Totvs NM 1,57 Gafisa NM 0,89 Ogx Petroleo NM 0,58
Lupatech NM 1,55 P.Acucar-CBD N1 0,88 Rossi Resid NM 0,56
Acos Vill Tradicional 1,52 Gol N2 0,87 Copasa NM 0,55
Sid Nacional Tradicional 1,52 Medial Saude NM 0,86 Providencia NM 0,55
CPFL Energia NM 1,52 Alpargatas N1 0,86 Marisa NM 0,54
Lojas Americ Tradicional 1,51 Coelce Tradicional 0,82 Tecnisa NM 0,52
Amil NM 1,50 Agra Incorp NM 0,82 Telemig Part Tradicional 0,51
Localiza NM 1,48 Telemar N L Tradicional 0,82 Equatorial NM 0,51
Tran Paulist N1 1,44 Ecodiesel NM 0,82 Kroton N2 0,51
Redecard NM 1,37 Randon Part N1 0,82 Klabinsegall NM 0,50
ALL Amer Lat N2 1,37 Suzano Papel N1 0,82 Tempo Part NM 0,48
GVT Holding NM 1,34 Vivo Tradicional 0,81 Rodobensimob NM 0,47
Cyre Com-ccp NM 1,33 BR Malls Par NM 0,80 Positivo Inf NM 0,45
Abnote NM 1,33 Light S/A NM 0,80 Log-In NM 0,45
Saraiva Livr N2 1,32 Forja Taurus Tradicional 0,80 Inpar S/A NM 0,44
Cyrela Realt NM 1,30 Paranapanema N1 0,79 Helbor NM 0,43
SLC Agricola NM 1,30 CSU CardSyst NM 0,78 Uol N2 0,43
M.Diasbranco NM 1,27 BMF Bovespa NM 0,78 Eletrobras N1 0,40
Telesp Tradicional 1,26 Doc Imbituba Tradicional 0,77 Cremer NM 0,39
Brasil Telec N1 1,23 Company NM 0,77 Jereissati Tradicional 0,39
Net N2 1,22 V C P N1 0,77 Minerva NM 0,38
Plascar Part Tradicional 1,22 Brasil T Par N1 0,77 Even NM 0,38
Vale R Doce N1 1,21 JHSF Part NM 0,77 Porto Seguro NM 0,37
Renar NM 1,19 Braskem N1 0,77 Sul America N2 0,37
Terna Part N2 1,12 Inepar Tradicional 0,77 Tenda NM 0,31
Perdigao S/A NM 1,12 PDG Realt NM 0,77 Grendene NM 0,30
Tegma NM 1,11 Contax Tradicional 0,76 Bematech NM 0,30
Iochp-Maxion NM 1,10 Sadia S/A N1 0,76 Itausa N1 0,24
Eternit NM 1,10 Eletropaulo N2 0,76 Coteminas Tradicional 0,24
Seb N2 1,08 Cia Hering NM 0,75 MPX Energia NM 0,21
Aracruz N1 1,08 Mundial Tradicional 0,74 Eztec NM 0,21
Multiplan N2 1,07 Ultrapar N1 0,73 Trisul NM 0,19

Invest Tur NM 0,05

2008 (setembro)
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