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RESUMO

Na percepção de Vieira et al. (2012), o binômio governança corporativa e desempenho insere-se no espaço empresarial e acadêmico como base 
para a formação de um conjunto de procedimentos que permite aos acionistas um melhor acompanhamento da gestão. Tal mecanismo de 
controle permite sintonia entre os acionistas e seus contratados, cuja forma de atuação caracteriza-se pela governança corporativa. Desse modo, 
o presente estudo visa responder a seguinte questão: de que modo a governança corporativa relaciona-se com a eficiência técnica das empresas 
listadas nos setores de distribuição de energia elétrica e construção e transporte da BM&FBOVESPA? Esse artigo tem como objetivo comparar o 
desempenho empresarial das companhias abertas do setor de energia elétrica e de construção e transportes, levando em consideração o nível de 
aderência às boas práticas de governança adotadas pela BM&FBOVESPA. A amostra utilizada nesse estudo compreende 52 empresas com 
informações contábeis e financeiras disponíveis para o período de 2014 a 2016. Como proxy para o desempenho foi utilizado um índice de 
eficiência construído com base em indicadores econômico-financeiros submetidos à Análise por Envoltória de Dados. As eficiências foram então 
submetidas a um teste de Wilcoxon. Os resultados indicam que as boas práticas de governança, representadas pelas exigências para se aderir aos 
níveis diferenciados da BM&FBOVESPA, implicam em uma maior eficiência, tendo a evidência empírica apontando para um desempenho superior 
para as empresas listadas no nos níveis de governança. A análise descritiva permitiu que se observasse que as empresas integrantes do segmento 
tradicional da BM&FBOVESPA possuem eficiência, em geral inferior àquelas que integram os níveis diferenciados de governança. Ainda na análise 
descritiva, foi construída uma escala, com base em Silva et al. (2011) e Ferreira et al. (2013) que evidenciou que tanto as empresas dos níveis 
diferenciados de governança quanto as do mercado tradicional possuem maior concentração na faixa de média eficiência. Os resultados obtidos 
com o teste de Wilcoxon não permitem afirmar que o desempenho das empresas listadas nos níveis diferenciados de governança é em geral 
superior se comparadas às do mercado tradicional. Tal resultado, apesar de não corroborar a hipótese de pesquisa, encontra suporte na literatura 
acerca do assunto que envolve governança e desempenho, uma vez que os artigos sobre o assunto ainda apresentam resultados bem variados e 
inconclusivos.
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