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INTRODUÇÃO 
 
       Com a crescente da competitividade no mercado global, tange a necessidade das 
organizações evidenciar cada vez mais a segurança nos indicadores para o investidor, 
assim garantindo a sobrevivência no mercado. Os indicadores do desempenho são 
ferramentas que permitem mensurar a eficácia ou o uso eficiente de recursos pelas 
empresas, ou seja, o resultado global das atividades da organização (HENRI, 2004).  
Objetivo geral deste estudo é quantificar o efeito da governança corporativa nos 
indicadores econômicos dos ativos do segmento financeiro, listadas no Ibovespa no 
período de 2012 a 2017. Especificamente busca-se investigar os métodos de 
governança corporativa aplicados nos ativos do segmento bancário; mensurar o grau 
de concentração societária dos ativos do segmento bancário e apurar, 
estatisticamente, se há relação significativa e positiva, entre o nível de governança dos 
ativos e desempenho das ações. A escolha do setor financeiro se dá pela sua 
expressividade na economia atual. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
            O movimento, denominado originalmente por corporate governance, teve início 
nos Estados Unidos e na Inglaterra, países nos quais têm mercados de capitais bem 
desenvolvidos (SOUZA; BORBA, 2007). As boas práticas de governança corporativa vêm 
sendo institucionalizadas e legitimadas em diversas empresas de capital pelo mundo, 
afetando em modelos de governança corporativos desejados e legitimados, assim 
aumentando a capacidade das empresas em competir estrategicamente, como 



 

também na avaliação de seu desempenho no mercado de capitais (ROSSONI; 
MACHADO-DA-SILVA, 2013; CARVER, 2010. 
           Destaca-se que quando as estratégias estão alinhadas com os princípios e os 
mecanismos da governança corporativa, a empresa tem a capacidade de obter melhor 
desempenho. A governança corporativa passou a ser um dos itens que mais 
contribuem para o bom desempenho de uma empresa. Em princípio, pelo fato de a 
governança corporativa ser considerada um elemento estratégico na maximização dos 
lucros e oportunidades de desenvolvimento. 
          Com o intuito de atingir ao objetivo exposto na seção introdutória, o estudo 
optou-se por um modelo econométrico de dados em painel que usa o grau de 
concentração do índice de governança para explicar os indicadores econômicos dos 
ativos levantados no estudo. A pesquisa é classificada como exploratória e descritiva. 
Para o tratamento do problema, utilizou-se de uma abordagem quantitativa, 
envolvendo métodos e técnicas estatísticas.  
          Para a caracterização da amostra, foi constituída pelos ativos que compõe a 
carteira do Ibovespa, cujo período da carteira informado é 01/10/2018. A amostra foi 
selecionada com base na disponibilidade das informações. Quanto aos dados da 
concentração do índice de governança foi extraído no site Ibovespa. E para a coleta de 
dados dos indicadores de Lucro Líquido por Ação (LPA), Dividendos por ação 
distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses (DPA) e Preço da ação pelo lucro 
líquido da Ação (PL) utilizaram-se as informações do Site Bastter, entre 2012 até 2017. 
A ferramenta estatística utilizada para realizar as regressões e os testes estatísticos 
empregados foi o Stata® versão 14. 
O estudo utiliza-se de modelo econométrico como técnica da pesquisa. O modelo 
empírico que melhor se ajusta ao objetivo do estudo é o modelo de dados em painel. 
O estudo é operacionalizado por meio de testes específicos para verificar qual o 
modelo mais adequado às características dos dados da pesquisa. Teste do 
multiplicador de Lagrange de Breusch e Pagan (1980) : Este teste busca verificar se o 
modelo Polled OLS é mais apropriado às características dos dados do que o modelo de 
Efeitos Aleatórios.. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
         Conclui-se que em média os ativos possuem o lucro por ação de 2,227. Sendo que 
obtém um desvio padrão de 2,00,  os ativos tem um LPA aproximado. Os dividendos 
por ação têm uma média de 0,81 destaca o ativo BNBR3 possui o maior índice de 
retorno de DPA atribuindo 5,60 nas ações. Assim, quanto menor for a concentração 
acionária infere-se que melhora o desempenho econômico dos ativos analisados. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. SOMENTE TRABALHOS DE PESQUISA 
 
 
ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


