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COD 2. SUPERÁVIT VERSUS ENDIVIDAMENTO: AS TEORIAS PECKING ODER E 

TRADE OFF APLICADAS AOS CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIROS 

 

 

Nadielli Maria dos Santos Galvão 

Professora da Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco (SOPECE) 

profa.nadielligalvao@gmail.com 

 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi averiguar a relação entre superávit e endividamento nos clubes 

de futebol brasileiros. Para isso, foram analisados o balanço patrimonial e a demonstração de 

resultado de 24 organizações esportivas. A análise de correspondência e o coeficiente de 

correlação de Pearson foram adotados como forma de testar as hipóteses traçadas para o estudo 

com base nas teorias pecking order e trade off. Verificou-se que o endividamento geral dos 

clubes de futebol tem aumentado, crescendo assim a dependência por recursos externos, ao 

mesmo tempo em que, a geração de superávit tem piorado, visto que os clubes fecharam com 

déficit médio tanto em 2013 como em 2014. Verificou-se um certo alinhamento da situação 

encontrada nos clubes ao pressuposto da teoria pecking order de que quanto maior o lucro, menor 

o endividamento organizacional. 

 

Palavras-chave: Endividamento. Clubes de Futebol. Pecking order. Trade off. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O endividamento dos clubes de futebol brasileiros já é algo por demais conhecido. Na 

mesma perspectiva, temos que estas organizações possuem sérios problemas no que tange a 

geração de lucro, visto que boa parte delas encerra os exercícios sociais com elevados déficits em 

seus demonstrativos contábeis (PEREIRA, 2015). Para tentar reverter essa situação, algumas 

medidas já foram projetadas e implementadas, inclusive no âmbito judicial. A mais recente veio 

por meio da Lei 13.155 de 2015, mais conhecida como Profut. As obrigações trabalhistas com 

atletas e demais funcionários, inclusive o FGTS, e obrigações tributárias federais vencidas a 

partir da data de publicação da lei são o foco de ajuste do Profut. 

Como forma de explicar o endividamento das organizações de uma forma geral tem-se a 

teoria Pecking Oder. Uma de suas hipóteses traz que quanto mais lucrativa for uma organização, 

menos endividada ela será (PEROBELLI; FAMÁ, 2003; KAIO; FAMÁ, 2008; SILVA; VALLE, 
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2008). Contrária a ela, tem-se a teoria trade off cuja base argumenta que empresas mais lucrativas 

tendem a ser mais endividadas (IARA; 2013)  

Diante destes aspectos, a questão que norteia esta pesquisa é: “Qual a relação entre 

geração de superávit e o endividamento geral dos clubes de futebol brasileiros?”. Dessa 

forma, o objetivo da pesquisa é averiguar, especificamente nessas organizações esportivas, as 

hipóteses apresentadas nas teorias pecking oder e trade off quanto à geração de lucro e o 

endividamento, filtrando para o endividamento geral. 

A discussão sobre o endividamento das organizações esportivas encontra-se em um 

momento favorável diante da nova proposta oferecida pelo governo federal como subsídio para 

pagamento de dívidas trabalhistas e federais por parte dessas organizações. Espera-se que este 

trabalho possa trazer luz sobre o tema e que proporcione um debate quanto a gestão dos recursos 

nas entidades desportivas. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.2 Teorias Pecking Oder e Trade off: Lucratividade versus endividamento 

O campo que estuda o endividamento é denominado de estrutura de capital, o qual analisa 

o lado direito do balanço patrimonial das organizações, em termos de seu capital próprio e a 

captação de capital de terceiros (BRESSAN et al. 2009). Pode-se conceituar estrutura de capital 

como a forma que empresas financiam seus ativos, combinando seu capital próprio, fornecido 

pelos seus sócios e acionistas e o capital de terceiros, oriundo de recursos oferecidos por credores 

(DONATO, 2011). 

Para analisar a estrutura de capital, ou o endividamento, organizacional, faz-se necessário 

recorrer a um grupo de indicadores financeiros, os quais são devidamente apresentados por 

Azzolin (2012) e sintetizados no quadro 1. 
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Quadro 1: Indicadores de estrutura de capital. 

Indicador   Fórmula Informação fornecida 

Quociente de composição do 

endividamento 

Passivo circulante   x 100% 

   Passivo total 

Percentual de dívidas da empresa 

corresponde às de curto prazo. 

Endividamento geral               Passivo totalx 100% 

Passivo total + Patrimônio líquido 

Porcentagem que o endividamento 

representa sobre todas as fontes de 

recursos. 

Participação de terceiros 

sobre o capital próprio 

     Passivo total        x 100% 

Patrimônio líquido 

Se os recursos provenientes de 

terceiros superam os recursos 

originários dos acionistas 

Fonte: Adaptado de Azzolin (2012). 

O índice de composição do endividamento revela o perfil da utilização do capital de 

terceiros, ressaltando que quanto maior este item maior será a necessidade de caixa para saldar os 

compromissos de curto prazo, pois será destacada uma proporção maior de passivos circulantes 

em relação ao total de passivos organizacionais (SANTOS, 2009). Comumente, prefere-se que a 

empresa possua mais dívidas de longo prazo, pois estas permitem que a empresa se prepare e 

realize um planejamento para gerar recursos a fim de saldá-las, diferentemente dos passivos de 

curto prazo que exigem recursos imediatos para pagamento (PIRES; 2011). 

Já o endividamento geral permite identificar se a empresa tem maior dependência por 

capital próprio ou capital de terceiros o que significa que quanto maior este indicador maior será 

o risco oferecido às instituições financeiras na concessão de crédito, exceto quando esse 

endividamento é mais representativo no longo prazo, ou mesmo quando é de curto prazo, seja 

composto por passivos não onerosos (LIMEIRA et al., 2015). 

Por fim, o indicador de participação de terceiros sobre o capital próprio evidencia a 

dependência ao capital de agentes externos para financiar as atividades da organização em 

detrimento da disponibilidade dos recursos internos (MÜLLER; ANTONIK, 2007). 

Mas, além de entender o endividamento organizacional, diversos estudos têm se 

debruçado em compreender quais fatores levam determinadas empresas a serem mais endividadas 

que outras. Uma das mais importantes teorias dessa área é a pecking oder. Um dos seus 

argumentos afirma que quanto maior for o nível de lucro de uma empresa, menor será seu 

endividamento (MYERS, 1977; PEROBELLI; FAMÁ, 2003; MEDEIROS; DAHER, 2008; 
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SILVA; VALLE, 2008), isto por que empresas com maiores níveis de lucratividade podem 

confiar mais no autofinanciamento (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013). 

Por outro lado, a teoria trade-off destaca que são dois os principais fatores que 

influenciam o endividamento organizacional: a economia fiscal, e os custos de falência que se 

relacionam com a perda de vendas, redução nos prazos dados pelos fornecedores, aumento dos 

custos financeiros exigidos por credores e etc. (KAVESKI; ZITTEI; SCARPIN, 2014). Essa 

teoria também afirma que quanto mais lucrativa a empresa esta tende a se financiar com dívidas, 

visando principalmente reduções tributárias, já que despesas com juros são dedutíveis dos 

impostos (DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 2009) 

Apesar de ambas as teorias possuírem espaço na literatura, estudos nacionais, tais como 

Moraes (2005); Lara e Mesquita (2008), David, Nakamura e Bastos (2009); Scarpin, Almeida e 

Machado (2012), confirmaram a teoria pecking order em diferentes tipos de organizações. 

Oliveira et al. (2012) ainda destaca que a teoria supracitada apresenta maiores comprovações 

empíricas tanto nos trabalhos nacionais como internacionais. 

Torna-se relevante verificar qual o perfil que mais se enquadra no caso dos clubes de 

futebol brasileiros, no entanto, antes disso, destaca-se o caso do endividamento das organizações 

esportivas. 

2.2 O endividamento dos clubes de futebol 

Quanto aos clubes de futebol, têm-se que o perfil de dívidas dessas organizações divide-se 

em três grupos: bancária, fiscal e operacional. A dívida bancária refere-se aos empréstimos 

tomados, sobre os quais são cobrados juros agressivos; a dívida fiscal, ou tributária, tende a ser o 

endividamento menos preocupante para essas organizações principalmente pela oportunidade 

dada pelo governo de parcelar essas obrigações. Por outro lado, as dívidas operacionais, tais 

como salários, pagamentos a fornecedores, aquisições de atletas, têm sido consideradas as dívidas 

mais preocupantes principalmente por requerer recursos imediatos para saldá-las, visto que se 

trata de compromissos de curto prazo (CAPELO, 2015). 
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O fato é que o endividamento dos clubes só tende a aumentar. Associado a isso, o 

resultado dessas organizações tem sido deficitário ao longo dos anos, e por não apresentarem 

bons resultados, os clubes acabam buscando empréstimos para financiarem seus projetos o que 

acaba aumentado seu endividamento, consequentemente suas despesas, gerando, por fim, mais 

prejuízo1. 

Voltando ao comentário sobre o perfil de endividamento das organizações esportivas, 

Mará (2015) aponta que as dívidas tributárias têm sido menos participativas, em contrapartida, o 

que vem assombrando a situação financeira dos clubes são os pesados empréstimos, altos custos 

com os acordos trabalhistas, os débitos com os jogadores e dívidas com fornecedores.  No que se 

refere aos empréstimos e financiamentos, além de aumentarem o endividamento organizacional, 

estes pressionam a despesa financeira dos clubes colaborando consequentemente para um 

aumento no déficit conforme afirma Ferreira (2014).  

Através de pesquisa na plataforma CAPES não foram encontrados estudos internacionais 

com desenho semelhante ao do presente trabalho no que se refere aos clubes de futebol. Já no que 

se refere à realidade brasileira, poucos estudos nacionais abordam as variáveis relacionadas ao 

endividamento, mesmo sendo retratado um trágico cenário neste aspecto organizacional. É 

possível citar o estudo realizado por Barros e Martins (2010) que analisaram diversos índices 

financeiros dos clubes de futebol entre os anos de 2006 a 2008 constatando um alto índice de 

endividamento e baixo grau de liquidez, ou seja, de capacidade de pagamento. Outro estudo que 

merece ser destacado foi o realizado por Dantas, Macedo e Machado (2015) constatando 

resultados semelhantes ao de Barros e Martins, analisando, no entanto, o período compreendido 

entre 2010 a 2013. 

Torna-se necessário mais estudos sobre esta temática, investigando possíveis explicações 

para o alto grau de dívidas apresentado pelos clubes. Ampliar este tema é sem dúvida, um dos 

alvos deste trabalho. 

                                                             
1Ranking de dívidas tem Flamengo campeão e Criciúma lanterna; veja a lista. Estadio Vip. Publicado em 06 de maio 

de 2014. Disponível em: < http://estadiovip.com.br/67573/ranking-de-dividas-tem-flamengo-campeao-e-criciuma-

lanterna-veja-a-lista> 
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2.3 Hipóteses do estudo 

Diante desses aspectos elencados na literatura, bem como noticiados pela mídia esportiva 

de forma geral, torna-se relevante testar as hipóteses a seguir, elaboradas com base no arcabouço 

até agora explanado: 

H0: Quanto maior o superávit apresentado pelos clubes de futebol brasileiros, menor o 

endividamento dessas organizações, conforme prega a teoria pecking order; 

H1: Quanto maior o superávit apresentado pelos clubes de futebol brasileiros, maior o 

endividamento dessas organizações. Conforme prega a teoria trade off. 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, visto que teve como objetivo 

verificar as características de determinada amostra utilizando-se de técnicas padronizadas de 

coleta de dados (GIL, 2008).  

Como amostra a ser estudada para o presente estudo, foram escolhidos os clubes de 

futebol brasileiros, participantes da série A e B em 2016, totalizando 40 organizações esportivas. 

No entanto, essas entidades não possuem tradição no que tange a divulgação de informações 

contábeis o que dificulta a coleta de dados para estudos dessa área, bem como não permitiu a 

permanência dos mesmos na amostra do estudo. Dessa forma, o presente trabalho pôde contar 

com as demonstrações contábeis completas, e em condições de análise, de 24 clubes, os quais são 

evidenciados no quadro 2. 

Quadro 2: Clubes participantes da pesquisa. 

CLUBE UF Série 2016 CLUBE UF Série 2016 

America Mineiro Minas Gerais A Fluminense Rio de Janeiro A 

Atlético Mineiro Minas Gerais A Grêmio Minas Gerais A 

Atlético Paranaense Paraná A Internacional Rio Grande do Sul A 

Avaí Santa Catarina B Joinville Santa Catarina B 

Botafogo Rio de Janeiro A Náutico Pernambuco B 

Bragantino São Paulo B Palmeiras São Paulo A 

Corinthians São Paulo A Paraná Paraná B 

Coritiba Paraná A Ponte Preta São Paulo A 

Criciúma Santa Catarina B Santos São Paulo A 

Cruzeiro Minas Gerais A São Paulo São Paulo A 
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Figueirense Santa Catarina A Sport Pernambuco A 

Flamengo Rio de Janeiro A Vasco da Gama Rio de Janeiro B 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Foram analisados os demonstrativos contábeis dos clubes entre os anos de 2012 a 2014, 

marcos temporais em que foi possível encontrar documentos para estudo que permitissem acolher 

o maior número possível de componentes para a amostra. 

Dos demonstrativos contábeis foram retiradas informações acerca do endividamento geral 

dos clubes e o resultado que os mesmos tiveram (superávit/déficit) em cada período. O quadro 3 

agrupa as variáveis analisadas e o documento contábil de onde foram retirados os elementos para 

análise.  

Quadro 3: Indicadores de estrutura de capital. 

Variável Nomenclatura   Fórmula Demonstração contábil 

de origem 

Endividamento 

geral 

EG               Passivo total                        x 100% 

Passivo total + Patrimônio líquido 

Balanço Patrimonial 

Resultado 

organizacional 

RES Superávit ou Déficit Demonstração do 

Resultado 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para análise do endividamento foi adotada apenas a variável de endividamento geral, pois 

ela evidencia o grau de compromisso da empresa com terceiros, destacando o quanto ela está de 

fato endividada, evidenciando o total de recursos externos que a mesma precisou tomar com o 

total de recursos disponíveis para o financiamento das atividades. Outros indicadores poderiam 

ser utilizados, mas por ser este um estudo inicial sobre o tema, acreditou-se que esta variável já 

poderia lançar alguma luz sobre o assunto, abrindo oportunidades para novas pesquisas. 

A fim de testar as hipóteses traçadas pelo presente estudo, a pesquisa adotou uma postura 

apoiada em métodos quantitativos a fim de comprovar as relações de determinados fenômenos 

entre si (MARCONI; LAKATOS, 2003). Inicialmente foi realizada uma análise descritiva para 

conhecer os traços existentes na amostra. 

Após este procedimento procedeu-se a análise de correspondência (ANACOR), que 

permite estudar a associação entre variáveis que necessitam ser qualitativas. Para isso, os valores 

das variáveis do quadro 3 foram adaptados utilizando-se a elaboração de categorias, que no caso 
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da variável RES foi organizada por meio de quartis da mediana. Essa análise foi elaborada sobre 

critérios semelhantes aos de estudos anteriores, tais como Holanda et al. (2012); Maçambani 

(2012); Tumelero (2012), Galvão e Miranda (2016). 

A elaboração dos quartis obedeceu aos critérios dos estudos anteriormente citados e foram 

apresentados da seguinte forma: encontrou-se primeiramente a mediana de toda a amostra 

estudada, para então, dividir a amostra em duas partes; uma com valores abaixo da mediana, 

outra parte com valores acima da mediana. Após a separação desses dois grupos, foi encontrada a 

mediana para cada uma das categorias. E por fim, os clubes foram divididos em três grupos: 

aqueles que apresentavam valores para as variáveis menores que a mediana do grupo 1, aqueles 

que possuíam valores entre a mediana do grupo 1 e grupo 2 e por fim, os clubes que detinham 

valores maiores que a mediana do grupo 2 para as variáveis analisadas 

No que tange à variável de endividamento geral, (EG) a divisão se deu conforme o critério 

apontado por Padoveze (2012), pois este autor afirma que no contexto nacional a média é uma 

estrutura de endividamento entre 0,5 (50%) e 1 (100%). Dessa forma, os clubes que 

apresentassem valores abaixo de 0,5 foram considerados com baixo grau de endividamento; entre 

0,5 e 1, endividamento aceitável e acima de 1, alto endividamento. 

Por fim, foi realizado o teste de correlação a fim de confirmar a significância das relações 

apontadas na análise de correspondência. O teste de correlação de Pearson foi escolhido para o 

presente estudo. Sabe-se que normalmente para a ANACOR utiliza-se o teste qui-quadrado, no 

entanto, devido ao número reduzido da amostra o resultado poderia ficar comprometido 

(GALVÃO; MIRANDA, 2016). Ressalta-se que a escolha do teste de correlação de Pearson não 

invalida o estudo. 

Salienta-se que o teste de Pearson exige que os dados apresentem distribuição normal 

(FIELD, 2009), por isso foi realizado o teste da normalidade Kolmogorov-Smirnov. No caso das 

variáveis que não apresentaram distribuição normal, foi adotada a transformação de Yeo-Jonhson 

que se adapta bem em variáveis que possuem valores negativos (MORAES; FERREIRA; 

BALESTRASSI, 2006). A transformação foi realizada por meio do software estatístico Minitab®.  
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Os dados do presente estudo foram tabulados em uma planilha Excel e as análises de 

normalidade e de correlação foram realizadas no software estatístico SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences). A seguir, serão apresentados os resultados encontrados através da análise 

dos dados e que suportaram a resposta para a pergunta de pesquisa apresentada inicialmente. 

4 RESULTADOS 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Conforme discutido anteriormente, o endividamento geral revela o valor do capital de 

terceiros que a entidade toma para financiar seus recursos, mostrando a significância do mesmo 

diante de todos os recursos que a empresa tem disponível para financiar seus investimentos, 

sejam esses recursos internos (patrimônio líquido) quanto externos (passivos). 

No caso específico dos clubes de futebol analisados é possível perceber a existência de 

uma participação significativa de terceiros no capital organizacional. Em 2012, 108,00% (1,08) 

dos recursos que as organizações tomaram para financiar suas atividades foram de terceiros, e 

esse indicador só fez subir, atingindo 118,31% (1,18) em 2013 e 133,92% (1,34) em 2014; o que 

denota um alto endividamento nessas entidades e uma dependência dos recursos externos. 

Conforme comentamos anteriormente, temos que quanto menor for essa variável melhor 

será para a organização, pois menos dependente dos credores ela estará. Diante disso, o Sport em 

2012 apresentou o melhor resultado para esta variável, fechando o período com um indicador de 

16,55% (0,16) neste quesito. Ou seja, apenas 16,55% dos recursos que a organização utiliza para 

financiar suas atividades são recursos externos, o que pode significar que o clube prefere pagar 

seus projetos com recursos próprios. Torna-se necessário relembrar que em 2012 o clube 

evidenciou baixo nível de endividamento a curto prazo. 

No ano de 2013 tem-se que o clube Paraná foi o que apresentou menor grau de 

endividamento geral, com índice de 30,46% (0,30) e em 2014 o posto ficou com o Criciúma 

(37,73%, ou 0,38). 
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No que tange aos clubes com maior grau de endividamento, destaca-se o Botafogo, 

assumindo a maior posição neste critério dentro do período em análise. Em 2012, o clube fechou 

com um endividamento geral de 436,73% (4,37), e o indicador cresceu em 2013 atingindo 

642,36% (6,42) e encerrando 2014 com 803,03% (8,03). Este resultado é explicado pelo fato do 

clube apresentar valores negativos no seu patrimônio líquido devido aos elevados déficits 

acumulados de anos anteriores. Dessa forma, o clube parece só poder contar com recursos 

externos diante da escassez de possibilidades internas.  

Mas, o outro lado das teorias pecking order e trade off, analisa a capacidade de geração de 

lucro, no caso dos clubes chamados de superávits, a fim de explicar a relação deste elemento com 

o endividamento organizacional.  

Os clubes de futebol brasileiro são famosos não apenas pelo desempenho em campo, mas 

paralelo a isso sempre são alvo de notícias relacionadas aos prejuízos apresentados por essas 

organizações em seus demonstrativos contábeis. Zirpoli (2013) afirma que estes resultados são 

devidos à má gestão ainda recorrente nessas organizações. 

No entanto, este resultado pode ser melhorado se houver uma mudança na postura dessas 

organizações. Foi constatado no presente estudo que o Flamengo, por exemplo, que vinha de 

déficit de R$ 64.451.879,00 em 2012, R$ 19.512.492,00 em 2013, atingiu um superávit de R$ 

64.311.709,00 em 2014. Quanto a esta alteração no cenário financeiro da organização em 

questão, tem-se que em 2012, com a mudança na gestão e novas políticas empresariais, houve um 

melhoramento nos aspectos contábeis do clube (LEME; 2015). 

No entanto, essa mudança não foi comum nas demais organizações. Em 2012, os clubes 

chegaram a atingir um superávit médio de R$ 1.500.297,34, sendo que houve uma drástica piora 

em 2013, quando a média foi um déficit de R$ 12.132.379,04, complicando ainda mais em 2014, 

quando o resultado negativo assumiu o patamar de R$ 15.589.364,08.  

Corinthians e Bragantino foram os únicos clubes que conseguiram manter superávit nos 

três anos estudados. Em 2012, o clube com maior superávit foi o Atlético Paranaense, atingindo 

R$ 122.813.818,00; esse posto foi substituído em 2013 pelo São Paulo que alcançou R$ 
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23.524.000 de superávit. Já em 2014, o melhor desempenho foi do Corinthians que atingiu a 

marca dos R$ 230.561.000,00. 

Por outro lado, em 2012, o pior resultado foi atingido pelo Flamengo, que como já 

comentado apresentou um déficit de R$ 64.451.879. Em 2013, o posto ficou com o Botafogo com 

prejuízo de R$ 73.991.000, mantendo-se na colocação de clube com pior resultado em 2014, 

sendo que no ano citado alcançou um déficit de R$ 174.844.000. A tabela 1 resume os resultados 

alcançados pelos clubes estudados entre 2012 e 2014 em ambas as variáveis examinadas. 

Tabela 1 – Valores médios alcançados pelos clubes nas variáveis entre 2012 e 2014. 

Clubes EG RES Clubes EG RES 

AMERICA MINEIRO 0,56 -4.248.074,39  FLUMINENSE 1,19 -4.712.666,67  

ATLETICO MINEIRO 0,69 -34.727.829,67  GREMIO 1,05 -20.080.666,67  

ATLETICO PARANAENSE 0,63   53.186.888,00  INTERNACIONAL 0,46 -12.997.588,33  

AVAI 0,81 -6.513.428,92  JOINVILLE 2,03 -969.709,33  

BOTAFOGO 6,27 - 99.371.870,67  NAUTICO 0,56 -4.820.332,33  

BRAGANTINO 0,82  1.851.393,00  PALMEIRAS 1,22 -6.150.333,33  

CORINTHIANS 0,89 79.705.000,00  PARANA 0,51 -26.252.000,00  

CORITIBA 0,93 -19.532.347,33  PONTE PRETA 0,66 -8.136.846,00  

CRICIUMA 0,35 1.401.224,67  SANTOS 1,84 -28.328.666,67  

CRUZEIRO 0,78 -21.278.079,63  SÃO PAULO 0,63 -25.258.666,67  

FIGUEIREINSE 1,60 -11.920.148,00  SPORT 0,31     3.316.764,99  

FLAMENGO 2,00 -5.884.220,67  

VASCO DA 

GAMA 2,08 -8.049.361,67  

 

Após a descrição inicial dos dados apresenta-se os resultados da análise do teste de 

normalidade para as variáveis estudadas. 

4.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

O teste de Kolmogorov-Smirnov demonstrou que na maioria dos casos, as variáveis 

apresentaram distribuição normal, conforme apresentado na tabela 2, com exceção do ano de 

2014. 
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Tabela 2 – Teste inicial da distribuição normal. 

Variável 2012 2013 2014 

EG 0,115 0,134 0,045* 

RES 0,220 0,376 0,044* 

* Rejeita-se a hipótese de que os dados seguem distribuição normal. 

Como o teste de correlação de Pearson só admite que os dados sigam uma distribuição 

normal, optou-se pela transformação de Yeo-Johnson, pois este admite que as variáveis 

apresentem valores positivos e negativos. Após a transformação, as variáveis destacaram-se como 

enquadradas na distribuição normal. 

Finalizada a análise descritiva dos dados, a próxima seção irá abordar a análise de 

correspondência, adotada a fim de verificar possível relação entre os indicadores de 

endividamento organizacional e os resultados de déficit ou superávit apresentado pelos clubes 

analisados. 

4.3 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA 

Com o objetivo de verificar possível relação entre a geração de superávit ou déficit e o 

endividamento nos clubes de futebol, adotou-se a análise de correspondência, pois esta se 

adequaria melhor à realidade do estudo. 

Ressalta-se inicialmente que os quartis para o superávit/déficit foram os apresentados na 

tabela 3 e adotados como critério para a análise com todas as outras variáveis. Já para a variável 

de endividamento geral utilizou-se o critério adaptado de Padoveze (2012). Dessa forma, as 

organizações esportivas que apresentassem indicadores abaixo de 0,5 estariam com baixo 

endividamento; entre 0,5 e 1 aceitável e acima de 1 alto. 

Tabela 3 – Quartis para a variável RES. 

2012 2013 2014 Denominação 

RES < -8.199.245,26 RES < -21.083.000,00 RES < -45.666.842,00 Ruim 

-8.199.245,26 < RES < 

9.291.727,50 

-21.083.000,00< RES < 

104.840 

-45.666.842,00< RES < 

124.782,30 

Mediano 

RES > 9.291.727,50 RES > 104.840 RES > 124.782,30 Bom 
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Para a variável resultado, tomando como base o critério da tabela 3, constatou-se que 6 

clubes apresentaram resultado considerado “bom”, 12 clubes ficaram com resultado “mediano” e 

6 “ruim” em 2012. Esse resultado se manteve nos anos de 2013 e 2014. 

Ressalta-se que o fato de um clube ter tido como denominação “mediano” para seu 

resultado, não significa que este não teve déficit e sim que o seu resultado está dentro da média 

amostral. Da mesma forma, o fato do clube apresentar superávit não impõe que este seja 

considerado “bom”. Tomemos como exemplo o que foi constato em 2012 com clubes como 

América minero, Criciúma, Cruzeiro, Figueirense, Fluminense, Joinville, Náutico, Paraná e 

Vasco que apresentaram déficit, mas foram considerados medianos. Em paralelo, Bragantino, 

Corinthians, e São Paulo apresentaram superávit e ainda assim fizeram parte do grupo de 

medianos, pois quando comparados com clubes como Atlético Paranaense, Grêmio, 

Internacional, Palmeiras, Santos e Sport, o resultado daqueles ficou aquém destes. 

Passando agora para o endividamento geral, temos que nos três anos analisados, a maior 

parte das organizações esportivas estudadas enquadrou-se como com grau de endividamento 

“aceitável” ou “ruim”.  

No que tange à relação entre o superávit e o endividamento tem-se que a ANACOR 

permitiu tecer alguns comentários. Verificou-se que, dos nove clubes considerados com 

endividamento alto em 2012, a maioria apresentou resultado considerado ruim ou mediano. Por 

outro lado, nenhum dos clubes com resultado ruim apresentou endividamento considerado bom. 

No ano de 2013, é apresentado resultado semelhante. Das seis organizações que apresentaram 

resultado ruim, quatro tiveram alto endividamento e nenhuma organização com bons índices de 

dívida apresentou resultado (superávit/déficit) categorizado como ruim. 

Por outro lado, todas as empresas com bom desempenho na geração de superávit 

apresentaram bons índices de endividamento. Em 2014 houve uma queda no desempenho das 

organizações, mas ainda assim, tem-se que dos seis dos clubes com bons resultados, 4 tiveram 

endividamento considerado aceitável. A tabela 4 resume esses resultados, evidenciando também 

o índice de correlação encontrado. 
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Tabela 4 – Resumo da ANACOR. 

RES 

Endividamento geral (EG) 

2012 2013 2014 

Alto Aceitável Bom Alto Aceitável Bom Alto Aceitável Bom 

Ruim 2 4 - 4 2 - 2 3 1 

Médio 5 4 3 5 4 3 6 4 2 

Bom 2 2 2 - 4 2 2 4 - 

Total 9 10 5 9 10 5 10 11 3 

Correlação -0,389; sig. 0,06¨¨ -0,719; sig. 0,000 -0,215; sig. 0,313 

* Significativo ao nível de 0,05; ** Significativo ao nível de 0,10 

Fonte: Dados da pesquisa 

Apenas com a ANACOR já seria possível identificar certa tendência dos clubes com 

“bom” resultado apresentarem um endividamento “bom” ou “aceitável” o que permitiria supor 

um maior alinhamento com a teoria pecking order visto que denotaria que quanto melhor o 

superávit organizacional menor seria seu endividamento. 

O indicador de correlação deveria então reforçar essa comparação. Tem-se que nos três 

anos, o índice apresentou uma relação negativa, ou seja, inversa, o que significa que à medida 

que o superávit/déficit aumenta, o indicador de endividamento se torna mais baixo, ratificando a 

ANACOR. Essa relação foi significativa ao nível de 0,10 em 2012 e ao nível de 0,05 em 2013, 

não apresentando significância em 2014, mas isso já era esperado devido a piora nos indicadores 

estudados no ano em questão, conforme consta na tabela 4. 

Sendo assim, é possível concluir que aparentemente existe um maior alinhamento da 

situação dos clubes à hipótese da teoria pecking order. No entanto, como essa relação não se 

mostrou significativa em todos os anos, aceitou-se em parte a hipótese 0 apresentada neste estudo 

de que clubes com maior superávit tendem a apresentar menor endividamento.  

Assim, fechando esta seção segue-se para o capítulo conclusivo do presente trabalho. 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo do estudo foi averiguar se o relacionamento entre superávit/déficit e 

endividamento geral nos clubes de futebol está mais alinhado ao pressuposto da teoria pecking 

order ou trade off. Para tanto, traçou-se duas hipóteses para o trabalho. A primeira era de que 

quanto maior o superávit apresentado pelos clubes, menor seria o endividamento, baseando-se na 
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teoria pecking order; a segunda, tomando as bases da teoria trade off afirmava que quanto maior 

o superávit maior seria o endividamento. 

Constatou-se um aumento no endividamento geral dos clubes passando de 1,08 em 2012 

para 1,34 em 2014. Ao mesmo tempo, a geração de superávit sofreu uma forte queda, passando 

de resultado positivo de R$ 1.599.297,34 médio em 2012, para um déficit médio de R$ 

15.589.364,08 em 2014. No que se refere ao resultado tem-se que a maioria dos clubes são 

considerados medianos, já para a variável endividamento boa parte das organizações enquadram-

se em situação aceitável ou ruim. 

No que tange à relação entre superávit/déficit e endividamento, tem-se um maior 

alinhamento com a teoria pecking order, o que supostamente denotaria que quanto maior o 

superávit da organização esportiva, menor seria o endividamento. Porém esse resultado não foi de 

todo comprovado, visto que em 2014 o coeficiente de correlação não foi significativo, sendo 

assim, a H0 foi parcialmente aceita. 

Assim, algumas limitações não permitiram uma maior abrangência dos resultados: a 

escolha da amostra por conveniência e o pequeno número de clubes estudados não permitem uma 

generalização dos achados; bem como a ANACOR possui suas limitações e a resposta à pergunta 

de pesquisa poderia apresentar maior consistência com métodos econométricos do tipo regressão; 

no entanto, seria necessário um maior quantitativo de clubes. 

Como pode ser observado, o grande percalço foi o tamanho da amostra. Isso se dá pelo 

fato dos clubes ainda não apresentarem tradição de divulgação contábil. Porém, apesar de suas 

limitações, o presente estudo não deve ser invalidado, nem seus resultados considerados como 

menos importantes, antes ele abre um caminho para estudos futuros, os quais recomenda-se: 

comparação do endividamento dos clubes de futebol brasileiros e internacionais; testar a relação 

entre endividamento e tangibilidade/intangibilidade dos ativos das organizações esportivas; 

acrescentar mais variáveis de endividamento ao modelo do presente trabalho. 

Assim, tem-se fé que o presente trabalho alcançou os objetivos a que se propôs, e que 

apesar de suas limitações foi capaz de ampliar a discussão acerca do endividamento nas 
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organizações esportivas, lançando luz sobre um tema tão debatido na mídia, abrindo uma trilha 

para que a área acadêmica também visualize nessas entidades um ambiente fértil para pesquisa e 

que precisa do apoio dos intelectuais e pensadores brasileiros na descoberta de soluções para seus 

dilemas empresariais.  
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Resumo 

 

O modelo de Ohlson (1995) mostrou-se capaz de avaliar empresas, ao passo que incrementa 

variáveis contábeis e “outras informações”.  Esta pesquisa teve por objetivo verificar o impacto 

da assimetria de informação na valuation do mercado de capitais brasileiro. Dessa forma, 

procurou-se extrair a assimetria informacional na compra e venda imediata das ações negociadas 

na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa) entre os anos de 2008 

a 2014. Utilizou-se o modelo de Ohlson (1995) para estimar o valor da firma, em uma amostra de 

51 firmas, e foi aplicado o bid-ask spread como proxy para assimetria informacional na variável 

“outras informações”. Constatou-se uma relação positiva do bid-ask spread e o valor de mercado 

das firmas listadas na BM&FBovespa. Como contribuição, este trabalho expõe indícios da 

presença de assimetria informacional a qual impacta na avaliação de empresas brasileiras. Como 

consequência, custos adicionais são criados para os investidores que não possuem tais 

informações assimétricas. 

 

Palavras-chave: Modelo de Ohlson (1995). Bid-Ask Spread. Assimetria Informacional. 

Valuation. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 A avaliação de empresas é um processo no qual há a conversão de uma visão futura 

(projeção) em uma aproximação do valor da firma, ou de uma parte dela, no tempo presente. 

(PALEPU; HEALY; BERNARD, 2003).  

 O mercado de capitais tem vários segmentos, e o processo de avaliação de empresas é 

considerado um ramo com bastante demanda. Damodaran (1999), Bodie e Merton (2002) 

elencam a precisão em realizar a avaliação de ativos, já que muitas decisões nos meios 

empresariais, assim como pessoais, partem de ferramentas que visam à maximização do valor do 

investimento.  
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 Nesse contexto, a avaliação de uma firma poderá ser usada para várias finalidades, dentre 

elas: precificar uma oferta pública inicial (Intial public offering - IPO); servir como benchmark 

de papéis negociados em bolsa; estimar a criação de valor atribuível aos executivos da empresa e 

auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas da empresa, como: fusão, aquisição e cisão. 

(CUPERTINO; LUSTOSA, 2004). 

 Os métodos variam em grau de complexidade, e diante disso, Ohlson (1995) formulou 

uma derivação da concepção clássica, que utiliza variáveis contábeis na estrutura. A pesquisa de 

Ohlson (1995) propôs uma nova ferramenta para os agentes do mercado de capitais, dando uma 

nova direção para as avaliações das empresas. Não se verifica uma quantidade relevante de 

aplicações do modelo de Ohlson (1995) nas pesquisas brasileiras, apesar da sua utilidade para o 

valuation, pois permite ao analista um trabalho mais estruturado. Para chegar à seus resultados, 

Ohlson (1995) contou com as informações contábeis e “outras informações”, mas o seu modelo 

não especificou a variável a ser usada para as “informações adversas”. Contudo, a informação 

contida nessa variável deve apresentar conteúdo de valor que impacte na avaliação da empresa ou 

nas oportunidades de lucros futuros. (GIRÃO, 2012).   

 A prática da tomada de decisão a partir de informação privada afeta a liquidez do mercado 

de capitais, e o aumento do custo do capital próprio das companhias. Os agentes do mercado 

denominados de insiders são aqueles que buscam expropriar a riqueza dos participantes (i.e., 

negociadores) que não possuem tal informação (GIRÃO; MARTINS; PAULO, 2014).  

 Segundo Demsetz (1968), o custo de negociação resulta em custo de corretagem e no bid 

ask spread. Este custo funciona como a diferença entre a compra imediata do ativo e a venda 

imediata do mesmo. A sua amplitude pode ser motivada por liquidez e/ou assimetria 

informacional (LIMA; TEIXEIRA; LOPES; TEIXEIRA, 2011).  

Verificou-se uma carência, na literatura nacional, da aplicação do modelo de Ohlson 

(1995) em conjunto com o bid-ask spread para proxy da assimetria informacional. Assim, faz-se 

necessário um estudo para averiguar se esta relação também é positiva para o bid ask spread 

como proxy das informações adversas no modelo de avaliação formulado por Ohlson (1995), 

tendo em vista que a assimetria informacional é um componente do BAS (LIMA et al., 2011), e o 
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alargamento adicional do mesmo é devido à presença de informação privada na negociação 

(GLOSTEN, HARRIS, 1988). 

 O mercado de capitais necessita de maior liquidez para realizar as negociações, porém  o 

insider como portador de informações privadas, agindo em suas práticas com o objetivo de 

expropriar as riquezas daqueles que não possuem tal informação, acabam por inibir a aplicação 

de investidores na América Latina, pois estes ficam com medo de serem prejudicados nas 

negociações (GIRÃO, 2012).  

 Logo, com a prática de investidores informados no mercado, este trabalho tem como 

objetivo, estimar o efeito da informação privada no bid ask spread e relacionar essa variável no 

modelo de Ohlson (1995), onde a variável “outras informações” permite analisar o valor da 

empresa com uma visão mais robusta, evidenciando que a assimetria informacional é 

significativa e tem efeito sobre a estimativa do valor da firma. (GIRÃO; MARTINS; PAULO, 

2014). 

 Os resultados indicaram significante relevância do conteúdo informacional presente no 

bid-ask spread aplicado ao modelo de Ohlson (1995). Dessa maneira, esta pesquisa contribui com 

a utilização de um método que precifica a assimetria informacional, através do bid-ask spread, 

para o mercado de capitais brasileiro. Além de mostrar indícios negociações com informações 

assimétricas, no mercado de capitais brasileiro, o que impacta na avaliação das firmas. A 

consequência desse fato é a imputação de custos adicionais aos investidores desprovidos dessas 

informações.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 VALUATION  

  A avaliação de empresas ou valuation é um processo onde ocorre a transformação 

de uma visão futura (projeção), em uma aproximação do valor da empresa ou de uma parte dela 

no tempo presente. A avaliação é essencialmente prospectiva, e sua estimativa de valor é 

subjetiva e imprecisa, porque não há uma previsão certa do futuro. Com o objetivo de minimizar 

os erros e tomar uma estimativa mais aproximada do valor correto, os analistas buscam modelos 

e técnicas mais arrojados de qualidade superior (LEE, 1999). 
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 O analista não poderá contar apenas com os resultados contábeis para alcançar o seu 

objetivo no processo de avaliação. A prática de avaliar empresas envolve habilidades que 

abrangem contabilidade, finanças, economia, comercialização e estratégia corporativa (LEE, 

1999). Assim, Damodaran (1999), Merton e Bodie (2002) concluem que a capacidade para 

avaliar empresas com a menor margem de erro é o ponto chave na teoria de finanças, porque 

muitas decisões pessoais e empresariais são tomadas a partir de escolhas que possam extrair o 

máximo do valor de investimento. 

 Segundo Girão, Martins e Paulo (2014) há uma quantidade considerável de modelos que 

são capazes de avaliar uma empresa. A diferença entre esses modelos está na utilização das 

informações e na sua aplicabilidade. Os modelos mais comuns são: baseado em dividendos; valor 

presente dos fluxos de caixa futuro; múltiplos de mercado e informações contábeis. O destaque é 

para o modelo de Ohlson (1995), pois os profissionais que utilizaram a estimativa do valor da 

empresa podem ter uma melhor predição do valor do ativo quando comparado com os modelos 

supracitados. O diferencial do modelo está nos números contábeis e “outras informações” 

(GIRÃO; MARTINS; PAULO, 2014). 

 

2.2 MODELO DE OHLSON (1995) 

 Segundo Cupertino e Lustosa (2004), o processo de avaliação de empresas pode se tornar 

bem complexo, a partir do momento em que os arquitetos dessa avaliação conseguem interagir 

diversas variáveis, a fim de formular um meio para chegar ao objetivo com mais precisão, a 

exemplo dessas variáveis, pode-se citar: eficiência de mercado; previsões de analistas e custos de 

oportunidades. O modelo de Ohlson (1995), como foi batizada a estruturação realizada por 

Ohlson em 1995, trouxe impacto para o mercado de capitais, e a formulação do modelo é 

derivada da percepção clássica, utilizando de variáveis contábeis e “outras informações” na 

função de avaliação (CUPERTINO; LUSTOSA, 2004). 

 Ohlson (1995) dividiu o modelo de forma simples em duas partes: com a aplicação do 

value relevance, interagindo as variáveis contábeis com a avaliação de empresas, ou seja, usou o 

lucro residual como base para estimar o valor do patrimônio, e a outra parte está relacionada à 
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dinâmica da informação linear. Assim, seu modelo, parte de três premissas que norteiam o 

trabalho de valuation: usar o modelo de desconto de dividendos para precificar a empresa 

(presente value of expected dividends – PVED); aplicar o conceito de lucro limpo (clean surplus 

relation – CSR) para manter a constância do patrimônio líquido no decorrer do tempo; e as 

“outras informações” são modeladas linearmente de maneira aleatória (OHLSON, 1995).  

A equação [1] expressa o PVED. 

 

𝑃𝑡 = ∑ 𝑅𝐹𝑡𝐸𝜏[�̃�𝑡
∞
𝜏−1 +  𝜏]                                              (1) 

 

Onde 𝑃𝑡, representa o valor de mercado da companhia no tempo; dt são os dividendos 

líquidos da contribuição de capital no tempo t; R𝐹𝑡 é uma taxa livre de risco mais uma unidade; 

𝐸𝜏[�̃�𝑡 + 𝜏] é o operador matemático do valor esperado, condicionado pelas informações no 

tempo t. Atentar-se às contribuições de capital que podem assumir valores negativos, com 

maiores captações do que dividendos pagos. 

 A equação (2) define o lucro limpo (clean surplus relation – CSR), onde todas as 

atividades entre a empresa e o acionista devem passar pelo resultado do exercício. 

 

𝑌𝑡 =  𝑌𝑡−1 + 𝑋𝑡 − 𝑑𝑡                                                        (2) 

 

 Para 𝑌𝑡, tem-se o patrimônio da firma no tempo t; 𝑌𝑡−1 é o patrimônio líquido da firma no 

tempo t -1; 𝑋𝑡é o lucro do período, e dt são os dividendos pagos. 

 A última premissa está descrita nas equações (3a) e (3b). A dinâmica informacional linear 

(DIL) é útil para prever o lucro residual, para isso, toma-se como base o lucro residual no tempo 

corrente mais as “outras informações” e um termo de erro. 

 

�̃�𝑡+1
𝑎 = 𝜔𝑋𝑡

𝑎 + 𝑣𝑡 + 휀�̃�+1                                                       (3𝑎) 

�̃�𝑡+1 = 𝛾𝑣𝑡 + 휀2̃𝑡+1                                                                 (3𝑏) 
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Na equação (3a) encontra-se o lucro residual (�̃�𝑡+1
𝑎 ) esperado no futuro, e na equação 

(3b), obtém-se as “outras informações (�̃�𝑡+1) esperadas no tempo futuro. Salienta-se o uso dos 

parâmetros de persistência, para o lucro residual (𝜔) e as “outras informações” (𝛾), ambos 

limitados para serem não negativos e menores do que 1. Porém, a assimetria informacional no 

BAS é seguida de uma posição de compra indicado pelo valor positivo, e uma posição de venda 

para o valor negativo (AKINS; NG; VERDI, 2011), então as “outras informações” para este 

trabalho não foi limitada em não negativo e menor do que 1. 

 O lucro residual é uma variável relevante para o modelo de avaliação de Ohlson (1995), 

expressa na equação (4). 

 

𝑋𝑡
𝑎 = 𝑋𝑡 − 𝑟 ∗ 𝑌𝑡−1                                                                        (4) 

 

 O lucro residual pode ser entendido como a diferença entre o lucro do exercício (Xt) e a 

remuneração do capital próprio da firma, descontado a uma taxa livre de risco (𝑟). 

 Ohlson (1995) destacou em seu modelo uma terceira variável, com exceção das já citadas, 

as “outras informações”, que podem influenciar os lucros esperados futuros, e a não utilização 

dessa variável no modelo reduz o seu conteúdo empírico. Para esta pesquisa foi utilizado como 

“outras informações” uma proxy de assimetria de informação: o bid ask spread. Dessa forma, 

encontra-se o modelo para dimensionar o valor das empresas (pt), com base em números 

contábeis (i.e., patrimônio líquido e lucro residual) e em “outras informações” (bid ask spread – 

assimetria), introduzido por Ohlson (1995), conforme a equação (5). 

 

𝑝𝑡 = 𝑦𝑡 + 𝛼1𝑥1
𝑎 + 𝛼2𝑣𝑡                                                            (5) 

 

 Onde 𝑝𝑡 , é o valor da empresa com base em seu patrimônio líquido 𝑦𝑡·, lucro residual e 

𝑥1
𝑎 e efeito das “outras informações 𝑣𝑡, e o resultado desse efeito pode influenciar o lucro e o 

resultado da firma no futuro, ainda temos como os parâmetros de persistência 𝛼1 e 𝛼2 que são 

obtidas por meio da equação (5a) e (5b). 
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𝛼1 =
𝜔

𝑅𝑓 − 𝜔
≥ 0                                                                    (5𝑎) 

𝛼2 =
𝑅𝑓

(𝑅𝑓 − 𝜔) − (𝑅𝑓 − 𝛾)
> 0                                          (5𝑏) 

 

 Onde, a variável 𝜔 é o parâmetro de persistência do lucro residual, e 𝛾 é o parâmetro de 

persistência das “outras informações”. Ambos parâmetros estão definidos na literatura econômica 

e contábil, e 𝑅𝑓 é uma taxa de juros livre de risco. Ohlson (1995) não especificou claramente 

quais seriam as “outras informações” do modelo proposto. Ele ressaltou que as informações são 

de conhecimento do mercado. Assim, Dechow et al. (1999) utilizou uma metodologia para a 

estimação do modelo, considerada por Ohlson (2001), como sendo a melhor metodologia 

utilizada. (GIRÃO; MARTINS; PAULO, 2014). 

 Dechow et al. (1999) aplicou a DIL nas empresas que negociaram valores mobiliários nos 

Estados Unidos da América, entre 1976 a 1995, obtendo um parâmetro de persistência do lucro 

anormal e “outras informações” (𝛾) de (0,62) e (0,32), respectivamente, afirmando o intervalo 

teórico proposto por Ohlson (1995). O modelo utilizado com a previsão dos analistas e sem as 

“outras informações”, apresentou um poder explicativo de 0,40; ao inserir as “outras 

informações” no modelo, o poder explicativo subiu para 0,69 (GIRÃO; MARTINS; PAULO, 

2014). 

 Na visão de Cupertino (2003), o modelo de Ohlson (1995) tem as seguintes 

características: trouxe à tona um tema já ignorado na literatura acadêmica, nesse caso o value 

relevance; possibilitou a utilização de números contábeis em modelos de avaliação; estendeu uma 

visão mais otimista para a distribuição de riquezas voltada para a criação de valor para a firma, e 

por fim, intensificou os estudos de value relevance (CUPERTINO; LUSTOSA, 2004). 

 

2.3 ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO: BID ASK SPREAD 

 Um mercado onde há incerteza nos preços dos títulos, segundo Copeland (1979), tem-se 

como consequência um maior spread nas ordens de compra e venda de ações, devido à 
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informação que tende a desequilibrar o mercado. De acordo com Glosten; Harris (1988) essa 

assimetria informacional funciona primeiramente por agentes do mercado que detém informação 

que outrem não tem conhecimento, os comerciantes informados, ou market-makers (formadores 

de mercado) racionais geram pedidos de ordens que estarão correlacionados com o preço futuro 

do título. O modelo do bid ask spread foi sugerido por Bagehot (1971), e depois analisado por 

Copeland e Galai (1983) e Glosten e Milgrom (1985). 

 O bid ask spread é formado por dois componentes, o primeiro está relacionado com as 

ordens de compra e venda pelos formadores de mercado, com o objetivo de gerar receitas para 

cobrir os custos, esses agentes enviesam o mercado com ordens que parecem ser aleatórias, essa 

componente pode ser chamada de ‘componente transitório’, pois o seu efeito tende a convergir 

para uma média, sem impactar no valor implícito dos títulos. Já a segunda componente do 

spread, surge a partir de negociadores que detém informações privadas e maximizam a diferença 

da compra e venda de títulos, expropriando a riqueza dos negociadores desinformados 

(GLOSTEN; HARRIS, 1988).  

 O mercado especializado é formado por agentes que detém informações privadas e outros 

agentes que não dispõem de tal informação, a partir do momento que um negociador informado 

gera uma ordem de compra, por exemplo, o negociador desinformado entende que aquela ordem 

pode advir de uma informação privilegiada, assim, supõe-se que a expectativa do valor do seu 

título deve ser reanalisada com intenção de elevar o preço, também é válido para uma ordem de 

venda. Logo, essa incerteza sobre o preço futuro a partir de informação privada enviesando o 

mercado, faz com que o agente informado possa oferecer o seu título a um preço mais elevado 

(GLOSTEN; HARRIS, 1988). 

 Diante dessa expectativa de valor futuro dos títulos enviesado por assimetria 

informacional, faz-se necessário um estudo empírico analítico para mensurar o bid ask spread e 

incorporá-lo no modelo de Ohlson (1995), na variável “outras informações”, afim de buscar o 

valor justo da empresa, e prezando por uma maior excelência na avaliação de empresas. Glosten 

(1987) afirmou que o spread é obtido a partir de duas componentes, a primeira transitória e a 

segunda seria a assimetria informacional, resultando em uma componente de ganho. Outros 
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estudos validaram o percentual que a assimetria informacional representa no BAS, tais como: 

 Chiang e Venkatesh (1988) realizaram um estudo sobre os investidores insiders e a 

percepção da assimetria informacional. Os autores concluíram que quanto maior o nível de 

assimetria informacional, maior será o spread e, por consequência, maior será a expectativa de 

retorno dos investidores informados em expropriação dos investidores não informados; também 

chegaram à conclusão que o efeito de heterogeneidade na informação por parte dos agentes 

negociadores leva os agentes não informados, ou de pouca informação, para a direção errada do 

preço. 

 Stoll (1989) respalda a assimetria informacional nos spreads, afirmando que a negociação 

faz jus à 3 custos: custo de processamento das ordens; custo de se manter os ativos; e 

informações adversas. O mesmo autor modelou a decomposição do spread, a partir dos preços 

diários da NASDAQ/NMS, concluindo que 47% do spread é representado pelo custo do 

processamento das ordens, 10% do custo de se manter os ativos, e 43% das informações 

adversas. 

 A relação do bid ask spread com a informação e a liquidez de negociação do mercado 

ainda pode ser evidenciada por Huang e Stoll (1997) e Lima et al. (2011) também fizeram 

estudos para corroborar com essa relação, tornando-se evidente o custo da assimetria 

informacional no spread. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 Os dados coletados para este trabalho advêm da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

de São Paulo (BM&FBovespa). A amostra é composta por empresas de capital aberto com 

exceção das empresas financeiras, devido à sua regulamentação contábil específica, abrangendo o 

período entre 2008 e 2014, que apresentaram dados para estimar o preço da assimetria 

informacional no bid ask spread, e verificar o impacto dessa variável no Modelo de Ohlson 

(1995). A seleção para a coleta de dados tem viés pelo custo implícito do capital (GIRÃO; 

PAULO, 2016). Dessa forma a amostra final contou com 51 empresas. 
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3.2 ESTIMAÇÃO DO BID ASK SPREAD 

 O bid ask spread é obtido a partir da decomposição do modelo descrito na equação (A1) 

(AKINS; NG; VERDI, 2011): 

 

∆𝑃𝑅𝐸Ç𝑂𝑖,𝑠 = 𝑀0𝐶𝑇𝑖,𝑠 + 𝑀1𝐶𝑇𝑖,𝑠 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑖,𝑠 + 𝑇0𝐴𝐼𝑖,𝑠 + 𝑇1𝐴𝐼𝑖,𝑠 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑖,𝑠 + 휀  (A1) 

 

∆𝑃𝑅𝐸Ç𝑂𝑖,𝑠 = a variação do preço da firma no tempo t pelo negócio do dia anterior; 

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑖,𝑠 = volume das ações negociadas; 

𝐶𝑇𝑖,𝑠 = foi realizada a variação dos limites do preço negociado pela média desse negócio 

(OLIVEIRA; MARTINS; PAULO, 2013); 

𝐴𝐼𝑖,𝑠= variação entre o limite máximo negociado e o preço de fechamento, afim de indicar a 

posição do mercado no dia. 

 Glosten e Harris (1988) indicam que para a transação do negócio de compra e venda, a 

componente do investidor não informado é obtido por 2*(𝑀0 + (𝑀1 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸)), e a 

componente do investidor informado é obtido por 2*(𝑇0 + (𝑇1 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸)). Dessa forma, o 

spread pode ser estimado através da soma dos dois componentes respectivos. Este trabalho 

estima o componente 2*(𝑇0 + (𝑇1 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸)), a fim de precificar a assimetria informacional, 

onde o seu resultado indica a posição do portador da informação privilegiada. 

 O lucro do monopólio permite gerar receita através de ordens aleatórias da compra ou 

venda sobre o investidor conservador e os custos da ordem do processo, delineado pela primeira 

componente que é chamada de componente transitória, pois o seu efeito não afeta o valor 

implícito da ação. Já a segunda componente, assume que as transações estarão correlacionadas 

com a mudança do valor futuro das ações. Isto acontece, porque os criadores de mercado no 

ambiente competitivo irão ampliar o spread quando possuem a informação privada.  

 Logo, o insider tem a ideia de que quando uma ordem de compra ou venda é preenchida, 

ele aumenta o preço da compra e/ou venda, consequentemente refletindo na probabilidade da 

próxima ordem de compra ou venda, com o objetivo de aumentar o portfólio. Esse efeito é 
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puramente transitório, convergindo para uma média. A componente da assimetria informacional 

entende que a ordem de compra, dado negócio = 1, causa “verdade”, aumentando o preço em 

2*(𝑇0 + (𝑇1 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸)), enquanto na ordem de venda, negócio = - 1, ocasiona a queda do 

preço na equação 2*(𝑇0 + (𝑇1 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸)). Essas ordens de compra e venda causam um efeito 

permanente no preço porque essas atitudes mudam a expectativa do valor da firma. 

 O modelo de Ohlson (1995) permite a utilização de “outras informações” como variável 

para a mensuração do valor da empresa, e o bid ask spread é uma componente do custo de 

transação com o spread sofrendo efeito pela componente de assimetria informacional, logo, faz-

se necessário incluir essa variável no modelo de avaliação e verificar o seu impacto como value 

relevance para as firmas. 

 

3.3 O MODELO DE OHLSON (1995) – BID ASK SPREAD 

 O modelo de Ohlson (1995) foi usado como base para extrair o valor da firma. Ohlson 

(1995) permitiu utilizar “outras informações” em seu modelo com livre escolha para aquela que 

fosse relevante com o intuito de expor uma melhor precificação do ativo, assim, a forma utilizada 

para explicar as “outras informações” foi a componente do bid ask spread, que traduz a 

assimetria informacional dos investidores informados, extraída de (A1), e calculada por 2*(𝑇0 +

(𝑇1 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸)) (GIRÃO; MARTINS; PAULO  2014). Dessa forma, pode-se realizar uma 

análise do modelo com a assimetria informacional e extrair a significância estatística com o bid 

ask spread a partir do modelo: 

 

𝑉𝑖𝑡 =   𝛽0 +  𝛽1𝑦𝑖𝑡 +  𝛽2𝑥𝑖𝑡
𝑎 +  𝛽3𝐴𝐼𝑖𝑡

𝑎𝑖 +  𝛽4𝜙𝑖𝑡 + ℰ𝑖𝑡   (A2)                 

  

Em que 𝑉𝑖𝑡 é o valor de mercado da firma i no tempo t; 

 yt é o patrimônio líquido da firma i no tempo t;  

𝑥𝑎 é o lucro anormal da firma i no tempo t; 

𝐴𝐼𝑎𝑖 é uma parte da variável que captura as “outras informações” da firma i no tempo t; 

 𝜙it é o novo vetor de “outras informações”, visto que 𝐴𝐼𝑎𝑖 não representa a totalidade das “outras 
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informações” e; 

 ℰit é o termo de erro da regressão. 

 A variável 𝜙it  foi incluída no modelo porque o 𝐴𝐼𝑎𝑖 não representa totalmente as “outras 

informações” relacionadas à companhia. Porém, para os testes realizados, apenas o patrimônio 

líquido (y), o lucro anormal (x) e “outras informações” (AI) compõem o modelo. 

 Com a significância estatística do 𝐴𝐼𝑎𝑖, a variável apresenta conteúdo relevante para a 

firma. Uma forma de validar a proxy e observar se a variável “outras informações” tem conteúdo 

relevante para o processo de avaliação da firma, seria: analisar o modelo com e sem a proxy, se o 

𝑅2 ajustado com a proxy da assimetria informacional no modelo for maior do que o modelo sem 

a proxy, verifica-se a melhora no conteúdo informativo dos números contábeis, resultando no 

processo de avaliação dos ativos. Essa avaliação também ocorre por meio do teste de Wald, que é 

avaliado por meio da estatística F. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 ASSIMETRIA INFORMACIONAL NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO 

 A equação (A1) permitiu decompor o preço da assimetria informacional no BAS, 

durante o período de 2008 a 2014, com a extração dos coeficientes da componente de assimetria 

informacional, empresa por empresa. A estatística descritiva dos parâmetros está apresentada na 

tabela 1.  

 

Tabela 1 - Estatística Descritiva dos parâmetros para a Assimetria Informacional no BAS. 

ESTATÍSTICA T0 T1 Volume BAS 

Média 0,001 0,000001191 24630 0,003 

Mediana 0,001 0,000000016 15770 0,003 

Máximo 0,001 0,000001567 291600 0,017 

Mínimo -0,005 -0,00006362 28,490 -0,013 

Desvio-padrão 0,002 0,00000885 34894,59 0,004 

Fonte: dados da pesquisa (2016).  

Notas: T0 é o coeficiente de regressão da variável AI; T1 é o coeficiente de regressão da variável AI*VOLUME; 

VOLUME é o volume negociado por dia; BAS é a assimetria informacional na negociação de ações. 
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 De acordo com os resultados encontrados, pode-se observar que durante esse período de 7 

anos (2008 a 2014) o coeficiente de determinação de 𝑻𝟎 apresentou um valor de 0,0001, que 

representa, em média, a variação esperada em ∆𝑃𝑅𝐸Ç𝑂𝑖,𝑠 descrito por (A1) em função da 

variação de uma unidade de 𝐴𝐼𝑖,𝑠.  

 A variação de uma unidade da variável 𝐴𝐼𝑖,𝑠 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑖,𝑠 implica na variação esperada 

em ∆𝑃𝑅𝐸Ç𝑂𝑖,𝑠 por meio de 𝑻𝟏. Com esses valores, pôde-se utilizar a componente da assimetria 

informacional do bid ask spread em 2 ∗ (𝑇0 + (𝑇1 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑖,𝑠)) e obter o preço em média de 

0,003, refletindo um custo para aqueles que não possuíam a informação para também fazer jus ao 

preço da informação não disponibilizada. Segundo Fama (1970 apud GIRÃO; MARTINS; 

PAULO 2014), o mercado eficiente não exige custo pela informação, onde a informação reflete o 

preço da ação.  

 A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva para o modelo de Ohlson (1995) com a 

utilização do BAS no período de 2008 a 2014, composta de 51 empresas. Observando o valor 

médio do lucro residual (LR), verifica-se um valor negativo de R$ 0,021, isso indica que, em 

média, as empresas não remuneraram o capital próprio com base no custo próprio estimado para 

esse trabalho, esse fato é corroborado pela mediana, que também apresenta valor negativo de R$ -

0,007, ou seja, as empresas não criaram valor nesse período (OHLSON, 1995). 

 As empresas mostraram, em média, um baixo valor de lucro residual, ou seja, os lucros 

não foram suficientes para suprir o custo do capital próprio. A variável VM evidenciou 

significante desvio-padrão em relação ao PL, ou seja, certa discrepância entre valor de mercado e 

valor contábil. Uma das possíveis causas tenha sido a presença de assimetria informacional, esta 

captada pela proxy BAS.   
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Tabela 2 - Estatística Descritiva das variáveis utilizadas no modelo proposto na equação (A2). 

ESTATÍSTICA VM PL LR BAS 

Média 19,776 0,374 -0,021 0,003 

Mediana 13,905 0,360 -0,007 0,003 

Máximo 102,092 0,870 0,184 0,017 

Mínimo 0,240 -1,816 -1,754 -0,013 

Desvio-padrão 18,641 0,245 0,155 0,004 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).   

Nota: VM é o valor de Mercado; PL é o Patrimônio Líquido; LR é o lucro residual obtido através da metodologia de 

Ohlson (1995); BAS é o preço da assimetria informacional na negociação de ações. As variáveis PL e LR estão 

deflacionadas pelo Ativo total de t-1. 

 

 A tabela 3 evidencia a análise de correlação de Pearson, onde o LR está correlacionado 

com o valor de mercado da empresa. Esse fato segue a proposta de estruturação do modelo de 

Ohlson (1995). O BAS apresentou baixa correlação com o valor de mercado (0,061), com o 

patrimônio líquido (-0,122) e com o lucro residual (-0,036), todas insignificantes estatisticamente. 

Outro ponto relevante diz respeito a correlação entre BAS e o lucro residual ser negativa.  

 

Tabela 3 - Correlação de Pearson das variáveis utilizadas no modelo proposto na equação (A2). 

 
VM PL LR BAS 

VM 1    

PL 0,188**    

LR 0,159** 0,619*** 1 
 

BAS 0,061 -0,122 -0,036 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).   

Nota: *** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; VM é o valor de mercado; PL é o 

Patrimônio Líquido; LR é o Lucro Residual obtido com base na metodologia de Ohlson (1995); BAS é o preço da 

assimetria informacional na negociação de ações. As variáveis PL e LR estão ponderadas pelo Ativo total do ano 

anterior. 
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4.3 ANÁLISE DO VALUE RELEVANCE DA ASSIMETRIA INFORMACIONAL 

 Para testar a inclusão da variável proxy para a assimetria informacional no modelo de 

Ohlson (1995) e averiguar a influência no poder explicativo desse modelo, realizou-se duas 

estimações, uma com a proxy BAS (modelo 1 - tabela 4), e a outra sem a variável de assimetria 

informacional - BAS (modelo 2 - tabela 4). Os modelos foram comparados pelo R², quanto maior 

o seu valor, melhor é o ajuste do modelo. 

 A análise dos modelos expostos na tabela 4 pode ressaltar que o patrimônio líquido (PL) 

não se apresentou significante (modelo 1 e 2). Em contrapartida, o lucro residual (LR) foi 

significante à 1% com coeficiente de 90,764 (modelo 1) e 89,398 (modelo 2), demonstrando sua 

relevância em explicar o valor de mercado das firmas.  

 Quando observada a presença da variável bid-ask spread (BAS), foi possível considerar 

sua contribuição ao modelo, incrementando conteúdo informacional, razão pela qual aumenta o 

seu poder explicativo (R² do modelo 1 foi de 0,155, enquanto que a ausência da variável de 

assimetria informacional (BAS) reduziu o R² para 0,121 – modelo 2). 

 

Tabela 4 - Análise comparativa do modelo de avaliação proposto (equação (A2)) para as firmas que 

negociaram ações na BM&FBovespa entre os anos de 2008 a 2014. 

Variáveis Modelo 1  Modelo 2 

Constante 18,685 20,215 

 
(5,99) *** (6,58) *** 

PL -0,092 -3,963 

 
(-0,01) (0,39) 

LR 90,764 89,398 

 
(17,75) *** (20,16) *** 

BAS 982,767 
 

 
(2,76) *** 

 
R² 0,155 0,121 

Teste F 929,34*** 272,35*** 

Nº observações 174 174 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

Nota: Os valores entre parênteses são as estatísticas t dos coeficientes. *** Representa a significância estatística à 

1%. Modelos (1 e 2) foram estimados pelos efeitos fixos após a realização do teste de Hausman. Foram realizados os 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

3
8
 

testes de heterocedasticidade e autocorrelação para ambos os modelos (1 e 2). Observou-se que ambos (modelo 1 e 

2) apresentaram heterocedasticidade e autocorrelação. Portanto, para corrigir os problemas, foram realizadas 

estimações robustas com os erros padrões de Driscoll-Kraay (DRISCOLL; KRAAY, 1998).   

 

 De acordo com os resultados evidenciados nesta pesquisa, pode-se considerar que este 

trabalho está de acordo com o trabalho de Grossman e Stiglitz (1980), em que as informações 

privadas têm conteúdo informativo adicional que são relevantes para a tomada de decisões dos 

investidores, já que foi visto um aumento significativo do value relevance no modelo. 

 Esses resultados contribuem para o mercado de capitais da seguinte maneira: os 

investidores informados realizam as suas ações a partir da informação privada e exercem o poder 

de compra ou venda, a fim de maximizar o seu investimento. Dessa forma, os agentes de mercado 

que acompanham as transações, observam tais atitudes e seguem o ritmo, essa propagação exerce 

um efeito manada, no qual o preço tende a acompanhar a oferta e demanda. Por fim, a atitude 

tomada com a informação privilegiada afeta diretamente o mercado, e os investidores podem 

traçar estratégias de investimentos com base na movimentação anormal dos ativos, que pode ser 

resultado dos investidores informados. 

 

5 CONSIDERAÇŌES FINAIS 

 Atendendo o objetivo deste trabalho, verificou-se evidências de negociação de ativos com 

informação privadas no mercado de capitais brasileiro. Dessa maneira, buscou-se inserir a proxy 

BAS (bid-ask spread) como uma métrica de assimetria informacional, a fim de verificar se havia 

impacto na avaliação de empresas. 

 Assim, a principal contribuição deste trabalho foi a utilização de um método que 

precificasse a assimetria informacional para o mercado de compra e venda de ações no Brasil. 

Ademais, vale ressaltar outra relevante contribuição desta pesquisa, a utilização dessa 

mensuração do preço da assimetria informacional no modelo de Ohlson (1995), como proxy das 

“outras informações”, assim, verificou-se o impacto que essa assimetria trouxe para o processo de 

avaliação de empresas. 
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 Este estudo torna-se relevante aos participantes de mercado, uma vez que houve 

evidências de assimetria informacional na compra e venda de ações e, que a informação não é 

disponibilizada para o mercado de forma simétrica, mas já é utilizada de forma indireta por 

alguns participantes do mercado. O seu valor implícito tem um viés da assimetria informacional, 

imputando um custo para os investidores que não possuem tal informação. Com base nisso, uma 

possível solução para os investidores, uma vez identificadas as movimentações anormais, é que o 

investidor poderia traçar estratégias baseadas no volume de negociações. 
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Resumo 

 

O presente artigo objetivou analisar como os indivíduos se comportam em relação às suas 

decisões de consumo, ao se deparar com aumentos nos preços dos produtos que compõem sua 

cesta de consumo. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, composto 

por 29 questões, que além de abordar o perfil dos respondentes buscou analisar qual o 

comportamento dos indivíduos em momentos de decisões de consumo em diferentes cenários 

macroeconômicos. A população da pesquisa foi composta por todos os alunos e funcionários da 

Universidade Federal da Paraíba. Os principais resultados mostraram que os indivíduos agem 

racionalmente em suas decisões de consumo, diminuindo a quantidade consumida ou deixando de 

consumir determinados bens quando seus preços sofrem elevações.   

 

Palavras-chave: Consumo dos indivíduos; Aumento nos preços; Tomada de decisão; Cestas de 

consumo; Preferências dos indivíduos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo teve como objeto de pesquisa a análise da tomada de decisão dos indivíduos 

relacionada ao seu consumo após perceber o impacto em sua reta orçamentária ocasionado pela 

elevação exagerada dos preços de bens da sua cesta de mercadorias. A análise dos impactos nos 

preços dos produtos que compõem a cesta de consumo dos indivíduos foi realizada considerando 

que o aumento nos preços dos produtos foi ocasionado devido ao aumento das taxas de inflação e 

que a demanda do consumidor e os preços dos produtos analisados possuem relação inversa. 

Segundo Luppe e Angelo (2010), do ponto de vista do consumidor, a racionalidade implica 

a ideia de que os indivíduos se baseiam nos preços relativos dos bens e serviços colocados à 
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disposição, a renda e as preferências representadas pelas funções utilidade de cada consumidor 

para tomar suas decisões.  

De acordo com o pressuposto supramencionado, o consumidor tem pleno conhecimento 

sobre informações como preços, renda, e a função utilidade no momento de tomada de decisão. 

Porém, de acordo com o pressuposto da racionalidade limitada de Simon (1957) é preciso fazer 

uma análise do comportamento das pessoas para fazer uma previsão do comportamento humano. 

Além disso, rotineiramente o consumidor se baseia em outros indicadores para a tomada de 

decisão, ou não consideram todas essas informações, tomando assim decisões equivocadas. 

Dessa forma, este projeto buscou analisar como os indivíduos se comportam ao 

perceberem mudanças nos preços dos produtos? A resposta a esta questão principal foi 

baseada em como os indivíduos fazem suas escolhas, quais são os produtos essenciais na cesta de 

consumo deles, qual é a variação no consumo desses indivíduos; e como o perfil de cada um, em 

relação à renda, nível de educação financeira, entres outros, influencia em suas escolhas etc. 

Com base no problema da pesquisa, o objetivo principal foi identificar e analisar como os 

indivíduos reagem aos aumentos de preços causados pela inflação, tendo como foco principal o 

consumo familiar. 

Pesquisas sobre problemas que podem levar a dificuldades financeiras, são importantes, 

pois as dificuldades financeiras podem implicar em problemas psicológicos como estresse e 

depressão (CASPI et al., 2003) até mesmo em crianças e adolescentes (CLARK-LEMPERS; 

LEMPERS; NETUSIL, 1999) que pouco têm a ver com as finanças domésticas que são 

controladas por seus pais. Esse problema se torna ainda mais relevante dada à atual situação 

econômica do país, com altos índices de inflação e desemprego.  

Com base no objetivo geral do projeto, buscou-se os seguintes objetivos específicos: 

i. Analisar o impacto do aumento nos preços de itens presentes nas cestas de consumo dos 

indivíduos no âmbito familiar; 

ii. Comparar as cestas de consumo dos indivíduos, identificando quais produtos 

compõem estas cestas antes e após o aumento de preços; 

iii. Identificar quais produtos são considerados essenciais pelos indivíduos, e quais os 
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níveis de preferência dada a cada produto; e 

iv. Analisar a tomada de decisão dos indivíduos após alteração na sua reta 

orçamentária. 

Sendo assim, os resultados desta pesquisa poderão servir de subsídio para os projetos de 

extensão do CCSA da UFPB “Escritório Financeiro da Sala de Ações” e “Educação Financeira 

para toda a Vida”, pois eles trabalham diretamente com a apresentação de soluções e educação do 

público alvo desta pesquisa, que são pessoas que sofrem as consequências do aumento dos 

preços, podendo os resultados aqui encontrados, em parceria com os projetos citados, apresentar 

soluções para que estas pessoas sofram menos os impactos das variações dos preços no Brasil. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. O consumo das famílias 

 

Diariamente os indivíduos se deparam com situações em que devem decidir como alocar e 

administrar seus recursos ao consumir bens e serviços. Segundo Silva (2014), o entendimento de 

como utilizar os recursos disponíveis pode ajudar as famílias a equilibrar o orçamento doméstico. 

Diversas teorias econômicas tentam explicar como os indivíduos se comportam no 

momento de escolha sobre o que consumir. Segundo Varian (2006), na teoria econômica do 

consumidor, os economistas pressupõem que os consumidores escolhem a melhor cesta de 

consumo que podem adquirir. Essa escolha é feita com base nos preços dos produtos e com base 

na renda disponível dos indivíduos. 

Sabendo que sua renda é limitada, cada indivíduo escolherá a combinação de bens que 

maximize sua utilidade e minimize sua despesa, restrito à sua renda. A reta orçamentária mostra o 

limite de conjunto de cestas que um indivíduo pode adquirir dada sua renda limitada, supondo 

que o indivíduo gaste apenas o que possui. Um aumento significativo nos preços proporciona 

alteração na quantidade consumida de cada bem. Dessa forma, mudanças nos preços implicam 

mudanças nas quantidades de bens que constituem a cesta do consumidor. Considerando que a 
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alteração nos valores dos produtos se dá principalmente por meio da inflação, fica-se 

subentendido a influência da inflação no consumo dos indivíduos.  

Segundo Cotta (2005), um dos fatores que mais influenciam na demanda por algum 

produto, é o preço. Elevações nos preços de determinados produtos fazem com que a demanda 

por esses produtos diminua. Ou seja, preços mais elevados fazem com que os consumidores 

queiram comprar menos desse produto, provando assim, a relação inversa entre o preço dos 

produtos e a demanda por esses produtos. 

 

2.2. Evidências de pesquisas anteriores 

Algumas pesquisas que já trataram sobre este tema no Brasil foram utilizadas como base de 

comparação com a que é aqui proposta e servem para evidenciar a importância do tema desta 

pesquisa. Claro et al. (2007) analisaram a influência da renda e preços dos alimentos sobre a 

participação de frutas, legumes e verduras no consumo alimentar das famílias. Nos resultados da 

pesquisa, observou-se um aumento da participação de frutas, legumes e verduras no total de 

calorias adquirido com a diminuição de seu próprio preço, elevação da renda familiar, e aumento 

do preço dos demais alimentos. 1% da diminuição de preço das frutas, legumes e verduras 

aumentaria em 0,2% sua participação no total calórico; 1% de aumento do preço dos demais 

alimentos reduziria em 0,07%, a participação; 1% de aumento da renda familiar aumentaria em 

0,04% a participação. O efeito dos preços dos demais alimentos perdeu intensidade nos estratos 

de maior renda, e nos outros dois casos não se identificou um padrão consistente de relação com 

os estratos de renda. 

 Aquino e Philippi (2002) tiveram o objetivo de descrever o consumo infantil de alimentos 

industrializados e a relação com a renda familiar per capita, com base em inquérito domiciliar. Os 

autores encontraram que o consumo de açúcar foi maior entre as crianças de menor renda, 

enquanto achocolatados, chocolates, iogurte, leite em pó modificado e refrigerante foram mais 
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consumidos por crianças de maior renda familiar per capita. Dessa forma, pode-se concluir que a 

renda familiar per capita influencia o consumo de alguns alimentos industrializados. 

 Silva e Paula (2003) elencaram as principais mudanças, e suas respectivas causas, nos 

hábitos alimentares do consumidor brasileiro, após o Plano Real. Evidenciou-se que a partir da 

implantação do Plano Real houve uma rápida aceleração nas alterações do padrão de consumo 

brasileiro, devido, em grande parte, ao aumento da renda real per capita. O conjunto de 

transformações socioeconômicas e mudanças nas preferências do consumidor verificadas no 

período levaram os brasileiros, a se preocuparem mais com a saúde, qualidade de vida e 

segurança alimentar.  

Rodrigues e Jupi (2004) buscaram demonstrar que os indivíduos consomem buscando 

satisfazer suas necessidades e que esse consumo é influenciado por variáveis como classe social, 

personalidade, cultura, variáveis econômicas, entre outras. Os autores evidenciaram que os 

consumidores agem de forma diferente e isso acontece de acordo com costumes e estilos de vida, 

sendo o consumo influenciado pela posição econômica e cultural do indivíduo dentro da 

sociedade. 

Coelho, Aguiar e Fernandes (2009) investigaram o padrão de consumo das famílias 

brasileiras, encontrando que o padrão de consumo dos indivíduos é influenciado por fatores como 

renda, localização regional, nível educacional, e que mudanças no padrão de renda da população 

tendem a afetar de forma diversa os diferentes tipos de produtos. 

3. METODOLOGIA 

3.1. Tipologia da pesquisa 

Para realização do artigo foi realizada uma pesquisa descritiva. Para Cervo, Bervian e da 

Silva (2007, p.61), este tipo de pesquisa ocorre quando se registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos, sem manipulá-los. 
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3.2. População e amostra 

A população desta pesquisa foi composta por todos os alunos e funcionários da 

Universidade Federal da Paraíba. A amostra foi composta por acessibilidade, abrangendo a maior 

quantidade de indivíduos quanto possíveis. 

3.3. Instrumento de coleta dos dados 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado questionário composto por três sessões, 

totalizando 29 questões. O questionário apresentou perguntas relacionadas ao dia-a-dia do 

entrevistado, incluindo questões simples e de fácil compreensão. 

3.4. Procedimentos Metodológicos 

 

A análise dos dados foi feita comparando e relacionando as respostas dos indivíduos a cada 

item questionado. As alterações no consumo dos indivíduos são influenciadas por diversos 

fatores, como diminuição da renda, aumento nos preços dos produtos, preferências dos indivíduos 

por cada bem a ser consumido, entre outros. Porém, o foco do presente artigo consistiu no 

seguinte indicador:  

 Aumento nos preços: ao haver um aumento nos preços dos itens presentes na cesta de 

consumo no âmbito familiar, haverá consequentemente mudanças no que diz respeito às 

decisões de consumo dos indivíduos.  

Visando responder os objetivos da pesquisa foram erguidas as seguintes hipóteses: 

 

H1: A suposição de um processo inflacionário causa sempre mudanças na tomada de decisão dos 

indivíduos.  

H2: A diferença entre a cesta de consumo antes e durante os momentos de crise consiste na 

substituição ou diminuição de consumo de alguns itens, sendo determinados por preferências 

individuais previsíveis.  
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H3: Aos itens cuja preferência seja elevada para o âmbito familiar, nunca haverá uma total 

substituição, havendo assim no máximo uma espécie de diminuição no consumo. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. Perfil dos respondentes 

Os questionários foram aplicados, inicialmente, a uma amostra de 65 pessoas, sendo 18,5% 

funcionários e 81,5% alunos. No que tange ao gênero, com base nos dados coletados, 50,8% dos 

respondentes era do gênero masculino e 49,2% do gênero feminino. Em relação à faixa etária, 

com base nos dados evidenciados na tabela 1, mais de 38% dos respondentes tinham até 20 anos 

de idade, 33,8% entre 21 e 25 anos; 7,7% entre 26 e 30 anos, e 20% mais de 30 anos.  

 

Tabela 1 – Faixa etária dos respondentes 

Faixa etária Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Até 20 anos 25 38,46% 

De 21 a 25 anos 22 33,85% 

De 26 a 30 anos 5 7,69% 

De 31 a 35 anos 2 3,08% 

De 36 a 40 anos 3 4,62% 

De 41 a 45 anos 5 7,69% 

De 46 a 50 anos 2 3,08% 

Acima de 50 anos 1 1,54% 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

4
9
 

 

Em relação ao nível de escolaridade, 69,2% possui nível superior incompleto, e apenas 

9,2% pós- graduação, como se pode evidenciar na tabela abaixo. 

Tabela 2 – Nível de escolaridade 

Escolaridade Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Fundamental incompleto 1 1,54% 

Médio incompleto 3 4,62% 

Médio completo 4 6,15% 

Superior incompleto 45 69,23% 

Superior completo 5 7,69% 

Pós-Graduação 6 9,23% 

Mestrado 1 1,54% 

 

No geral, 40% dos respondentes possui uma renda familiar de 2 a 3 salários mínimos, 

15,4% de 4 a 5 salários mínimos, 16,9% até um salário mínimo, e 27,7% acima de 5 salários 

mínimos. Sendo que, 50% do total de pessoas que afirmaram possuir uma renda de 2 a 3 salários 

mínimos alegaram que de 2 a 3 pessoas dependem desta renda. Os resultados estão apresentados 

a seguir na tabela 3 e 4. 
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Tabela 3 – Renda familiar dos indivíduos 

Renda familiar Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Até um salário mínimo 11 16,92% 

2 a 3 salários mínimos 26 40% 

4 a 5 salários mínimos 10 15,38% 

6 a 7 salários mínimos 6 9,23% 

8 a 9 salários mínimos 2 3,08% 

9 a 10 salários mínimos 2 3,08% 

Acima de 10 salários mínimos 7 10,77% 

Não possui renda 1 1,54% 

 

Tabela 4 – Número de dependentes econômicos dos indivíduos 

Número de dependentes Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Nenhum 1 1,54% 

Uma pessoa 6 9,23% 

2 a 3 pessoas 30 46,15% 

3 a 4 pessoas 16 24,62% 

Acima de 4 pessoas 12 18,46% 
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Com relação ao nível de educação financeira dos respondentes, 89,2% destes afirmaram 

que já tiveram acesso a algum conhecimento relacionado à educação financeira, enquanto 10,8% 

nunca tiveram acesso, sendo esse conhecimento obtido, na maioria dos casos, através da 

experiência prática e na escola. 

 

Tabela 5 - Meio de obtenção de conhecimentos relacionados à educação financeira 

Meio de obtenção Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Na escola 16 24,62% 

Em ambiente familiar 7 10,77% 

Através de amigos 1 1,54% 

Através de TV, jornal, livros, etc 10 15,38% 

Por experiência prática 17 26,15% 

Outros2 9 13,85% 

 

Quando questionados sobre o planejamento de suas compras, mais de 75% dos indivíduos 

afirmaram que planejam suas compras com antecedência.  

 

Tabela 6 - Planejamento das compras dos indivíduos 

Frequência Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

                                                             
2 Os indivíduos que responderam a esta questão com o item “outros” citaram meios de obtenção como trabalho, 

curso técnico, universidade e cooperativa de crédito. 
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Sempre 12 18,46% 

Quase sempre 37 56,92% 

Às vezes 11 16,92% 

Nunca 1 1,54% 

Quase nunca 4 6,15% 

 

Em relação às atitudes dos indivíduos em momentos de decisões de consumo, o 

respondente deveria simular um cenário de crise econômica e descrever sua atitude em relação ao 

preço e qualidade dos produtos. 

 

Tabela 7 - Atitude dos indivíduos em relação às decisões de consumo 

Atitude Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Apenas a qualidade 2 3,08% 

Apenas os preços 4 6,15% 

Prioriza a qualidade, porém se atenta aos preços 24 36,92% 

Prioriza os preços, porém se atenta à qualidade 35 53,85% 

 

Dos 89,2% dos indivíduos que alegaram ter acesso a educação financeira, 78,31% afirmou 

que planeja suas compras com antecedência, e 60,34% prioriza os preços em momentos de 

decisões de consumo, e apenas 13,79% dedica uma maior parcela de sua renda a poupança e 

investimentos. 
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Em relação aos conhecimentos para gerir seus próprios recursos, 40% dos entrevistados 

alegaram ter adquirido tal conhecimento em casa, com a família, e mais de 38% por meio de 

experiência prática. 

 

Tabela 8 - Obtenção de conhecimentos para gerir recursos 

Meio de obtenção Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Em casa com a família 26 40% 

Em aulas na faculdade 10 15,38% 

Através de meios de comunicação 4 6,15% 

Por meio de experiência prática 25 38,46% 

 

Ao ser abordado o sentimento de segurança ao gerir seus bens, 38,5% alegaram se sentir 

razoavelmente seguro, e 21,5 % seguro. 

 

Tabela 9 - Segurança dos indivíduos ao gerir seus recursos 

Sentimento Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Muito seguro 3 4,62% 

Nada seguro 9 13,85% 

Não muito seguro 14 21,54% 

Razoavelmente seguro 25 38,46% 
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Seguro 14 21,54% 

 

Com o objetivo de delinear as preferências e gastos dos entrevistados, foi perguntado a que 

os indivíduos costumam destinar uma maior parcela de sua renda; aproximadamente 37% dos 

respondentes apontaram a alimentação como sendo o item ao qual se destina maior parcela da 

renda, seguido por despesas gerais (32,3%), e poupança e investimentos (12,3%). 

 

Tabela 10 - Alocação da renda dos indivíduos 

Item Número de indivíduos Percentual de indivíduos 

Alimentação 24 36,92% 

Despesas Gerais3 21 32,31% 

Despesas Pessoais4 11 16,92% 

Poupança e Investimentos5 8 12,31% 

Tecnologia, Cosméticos, Internet, Lazer 1 1,54% 

 

No que diz respeito às preferências dos indivíduos, a maioria dos respondentes dão maior 

preferência aos bens componentes da cesta básica, e menor preferência ao consumo de itens 

como refrigerantes, lazer e biscoitos. Na tabela a seguir são apresentados os itens com maiores e 

menores preferências, sendo classificados como essenciais e supérfluos. 

 

                                                             
3 Despesas Gerais refere-se a itens como água, energia elétrica, moradia e transporte. 
4 O item Despesas Pessoais refere-se a gastos com vestuário e lazer. 
5 O item Investimentos refere-se a gastos com ações, previdência e imóveis. 
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Tabela 11 - Preferências dos indivíduos 

Itens essenciais Itens supérfluos 

Arroz 93,80% Maionese 1,50% 

Feijão 90,80% Leite condensado 9,20% 

Sal 83,10% Biscoito recheado 13,80% 

Açúcar 75,40% Creme de leite 15,40% 

 

Além disso, foi apresentada uma questão na qual era necessário classificar suas 

preferências de acordo com o item apresentado, de 1 a 5. Ou seja, aos itens que os indivíduos 

consideram como sendo mais importantes, seria atribuído o nível cinco (máximo). Dessa forma, 

foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 12 - Classificação das preferências pessoais por nível (de 1 a 5) 

Itens 1 2 3 4 5 

Cesta básica 1,50% 0,00% 1,50% 16,90% 80,00% 

Biscoitos e chocolates 43,10% 32,30% 16,90% 4,60% 3,10% 

Frios 10,80% 18,50% 27,70% 32,30% 10,80% 

Refrigerantes 66,20% 21,50% 7,70% 3,30% 1,50% 

Lazer 26,20% 33,80% 26,20% 13,80% 0,00% 

Transporte 3,10% 4,60% 15,40% 49,20% 27,70% 
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Energia elétrica 1,50% 0,00% 9,20% 16,90% 72,30% 

Moradia 1,50% 0,00% 3,10% 13,80% 81,50% 

 

Por ultimo, se fazia necessário supor um aumento desenfreado nos preços. Inicialmente foi 

perguntado qual das alternativas melhor descrevia a atitude tomada dos respondentes em 

decorrência de um aumento no preço da carne bovina; 41,5% das pessoas responderam que 

continuariam consumindo, porém em menor quantidade, 40% afirmaram que substituiria por 

derivados e apenas 7,7% continuaria consumindo a mesma quantidade. No que tange às atitudes 

dos indivíduos em decorrência de elevações nos preços dos bens consumidos, 47,7% afirmaram 

que substituiriam bens considerados essenciais em decorrência de aumentos em seus preços, 

enquanto 44,6% continuariam consumindo o mesmo bem, porém em menor quantidade, e 49,2% 

afirmaram que deixariam de consumir produtos considerados supérfluos ao perceber aumentos 

em seus preços, enquanto 23,1% substituiriam por similares. 

 

Tabela 13 - Atitude dos respondentes ao supor um aumento desenfreado nos preços 

Cenário 
Carne 

bovina 

Bens 

essenciais 

Bens 

supérfluos 

Deixa de consumir - - 49,20% 

Substitui por similares 40,00% 47,70% 23,10% 

Continua consumindo a mesma quantidade 7,70% 7,70% - 

Continua consumindo, porém diminui a 

quantidade 
41,50% 44,60% 21,50% 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados indicou que os indivíduos são racionais em suas escolhas de consumo, 

priorizando os preços em momentos de decisão, evidenciando assim, a relação inversa entre 

demanda e preço. 

O conhecimento relacionado à educação financeira também tem influência sobre as 

escolhas dos indivíduos, pois os indivíduos que destinam a maior parcela de sua renda a 

poupança e investimentos já tiveram acesso à educação financeira. Fica constatado que em 

ocasiões de aumentos nos preços, os indivíduos agem racionalmente, substituindo os bens 

essenciais por similares, ou deixando de consumir os bens supérfluos. 
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RESUMO 

 

A pesquisa investiga a influência do grau de tangibilidade na velocidade de ajuste em direção ao 

endividamento alvo, com base na teoria do trade-off dinâmico. É empregado o modelo de ajuste 

parcial em painel de dados dinâmico, com estimadores de Arellano-Bond e Blundell-Bond, 

visando determinar a velocidade de ajuste do endividamento de empresas não financeiras do 

Reino Unido no período de 10 anos, entre 2005 e 2014. São utilizadas três amostras: a primeira 

contém 1.045 empresas, a segunda contém 309 empresas com maior grau de tangibilidade e a 

terceira contém 309 empresas com menor grau de tangibilidade. Os resultados empíricos 

apresentam evidências, com significância estatística, da influência do grau de tangibilidade das 

empresas na velocidade de ajuste do nível de endividamento. A velocidade de ajuste para o grupo 

de empresas com maior tangibilidade é menor quando comparada ao grupo de empresas com 

menor tangibilidade, quando é utilizado o modelo de Blundell-Bond, cujos estimadores são mais 

eficientes e menos enviesados.  

 

Palavras-Chave: Tangibilidade. Velocidade de Ajuste. Estrutura de Capital.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O grau de alavancagem financeira deveria variar aleatoriamente entre as empresas e entre os 

setores de atividade em sendo a política de endividamento completamente irrelevante, conforme 

postulado por Modigliani e Miller (1958); porém, isso não ocorre no mercado real e imperfeito. 

Embora haja diversas correntes de estudo que têm contribuído para a análise da estrutura de 

mailto:josemilton@uol.com.br
mailto:wtnakamura@uol.com.br
mailto:elaine.vieira.nakamura@gmail.com
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capital das empresas, o assunto tem se mostrado bastante complexo e desafiador aos 

pesquisadores (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013).  

Os trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo sugerem a influência de diversas variáveis na 

definição da estrutura de capital das empresas (FRANK; GOYAL, 2009; KAYO; KIMURA, 

2011; entre outros). Por exemplo, conforme Frank e Goyal (2009), com base em amostra das 

companhias abertas norte-americanas entre 1950 e 2003, os seis fatores mais confiáveis para a 

explicação do nível de alavancagem a preços de mercado são: alavancagem média do setor de 

atividade (relação positiva), índice market-to-book (relação negativa), tangibilidade (relação 

positiva), lucratividade (relação negativa), tamanho da firma (relação positiva) e expectativas de 

inflação (relação positiva).  

Muito embora haja outras teorias que buscam explicar a estrutura de capital, tais como agency 

theory, pecking order, market timing e managerial inertia, as evidências demonstram que a teoria 

do trade-off consegue explicar muitas das diferenças existentes na estrutura de capital entre 

empresas e setores de atividades, pois reconhece as diferentes estratégias adotadas pelas empresas 

para gerenciar seu grau de endividamento. Neste contexto, uma das mais recentes linhas de 

pesquisas procura abordar os reflexos dos custos de transação sobre o grau de endividamento das 

empresas e os desvios da sua estrutura de capital em relação ao nível considerado ótimo. Pesquisa 

realizada por Graham e Harvey (2001) junto aos gestores financeiros encontra que 81% deles 

buscam um grau de endividamento ótimo para suas empresas, de forma a garantir níveis de rating 

de crédito adequados, o qual influencia diretamente o custo de capital. 

São utilizados como referências os trabalhos de Flannery e Rangan (2006) e Öztekin e Flannery 

(2012), que aplicam um modelo econométrico de ajuste parcial para a mensuração da velocidade 

de ajuste em direção ao grau de endividamento ótimo. O objetivo deste estudo, então, norteia-se 

pela seguinte questão problema: As empresas com maior tangibilidade têm velocidade de 

ajuste diferente em direção ao seu endividamento alvo quando comparadas às empresas 

com menor tangibilidade? 

Na sequência, o artigo está dividido da seguinte forma: na seção 2 é realizada uma revisão da 

literatura pertinente ao tema; na seção 3 são demonstrados os procedimentos metodológicos, 
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descrevendo-se as amostras utilizadas, os métodos aplicados e as hipóteses relacionadas; na seção 

4 são analisados os resultados obtidos e na seção 5 são apresentadas as conclusões.  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Os estudos da estrutura de capital foram iniciados há mais de seis décadas tendo como pioneiros 

Durand (1952, 1959), cujos trabalhos defendem a existência de uma estrutura de capital ótima, e 

Modigliani e Miller (1958, 1959, 1963) que postulam a irrelevância da estrutura de capital à 

medida que a taxa esperada de retorno dos acionistas aumenta proporcionalmente à alavancagem 

financeira em face do incremento do risco. Deste debate surge a teoria do trade-off entre os 

benefícios e os custos da alavancagem financeira (ou, teoria do equilíbrio). 

Ao longo dos anos, outras teorias procuram explicar o comportamento das empresas na gestão da 

sua estrutura de capital: Pecking order, proposta por Myers (1984) e Myers e Majluf, (1984); 

Agency Theory, proposta por Jensen e Meckling (1976); Market Timing, proposta por Baker e 

Wurgler (2002), e Managerial Inertia, proposta por Welch (2004). De acordo com Flannery e 

Rangan (2006) as teorias da hierarquia das fontes, momento de mercado e inércia dos 

administradores implicam que os gestores não atribuem relevância ao efeito da alavancagem 

financeira sobre o valor de mercado das empresas e, portanto, não se esforçam para a reversão 

das alterações no grau de alavancagem. A teoria de agência está associada à teoria do trade-off, à 

medida que o grau de endividamento ótimo deve levar em consideração os reflexos decorrentes 

dos custos inerentes às dificuldades financeiras. 

Segundo Rasiah e Kim (2011) o grau de endividamento das empresas oscila em torno do seu 

nível ótimo em face das imperfeições do mercado que produzem custos para o seu ajuste (custos 

de transação). Desse modo, as empresas buscam o nível ótimo à medida que seus benefícios 

superem os custos relacionados a este ajuste (HOVAKIMIAN; LI, 2011).  Portanto, a abordagem 

dinâmica da teoria do trade-off parte da premissa de que as empresas possuem um endividamento 

variável, cujo fator de ajuste ao longo do tempo em direção ao alvo (nível ótimo) depende da 

relação benefícios versus custos (FRANK; GOYAL, 2008). 

Mais especificamente, diversos estudos, tanto no Brasil quanto no exterior, dentre outros fatores, 

apresentam evidências de que empresas com maior volume de ativos tangíveis tendem a 
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apresentar maior grau de endividamento (BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; FRANK; 

GOYAL, 2009; KAYO; KIMURA, 2011; PEROBELLI; FAMÁ, 2003; SILVA; BRITO, 2005; 

TERRA, 2007; entre outros). Portanto, há uma relação positiva entre o volume de ativos tangíveis 

detidos pela empresa e seu nível de endividamento, pois bens de boa liquidez no mercado 

secundário, que possam ser concedidos em garantia dos contratos, reduzem o custo e permitem a 

manutenção de um maior grau de alavancagem financeira. A liquidez dos ativos é essencial para 

o incremento da dívida; bens específicos sem um mercado secundário relevante demonstram 

menor poder de garantia aos financiamentos, conforme Balakrisshnan e Fox (1993). 

Por outro lado, (BAH; DUMONTIER, 2001; KAYO; FAMÁ, 2004; KAYO; TEH; BASSO, 

2006; O’BRIEN, 2003; entre outros), demostram uma relação negativa entre os investimentos em 

intangíveis e o grau de endividamento. Por exemplo, Kayo e Famá (2004) evidenciam que 

empresas brasileiras com alto grau de intangibilidade apresentam níveis de endividamento 

inferiores às demais; Kayo, Teh e Basso (2006) mostram resultados que indicam um reflexo 

negativo e estatisticamente significante das patentes (ativo intangível) sobre o nível de 

endividamento das empresas analisadas, corroborando a hipótese de que as empresas intensivas 

em inovação apresentam menores níveis de endividamento. 

Também há várias pesquisas que são direcionadas à determinação da velocidade de ajuste do 

grau de endividamento em direção ao seu nível alvo. Por exemplo, Flannery e Rangan (2006) 

utilizam uma amostra com as empresas norte-americanas da base do Compustat Industrial 

Annual no período entre 1965 e 2001. Os autores encontram evidências de que tais empresas 

possuem uma estrutura de endividamento alvo, igualmente forte ao longo das classes de tamanho 

da empresa e períodos de tempo, e que o modelo de ajuste parcial com efeitos fixos das firmas se 

adequa perfeitamente ao conjunto dos dados. Os resultados demonstram uma velocidade de ajuste 

médio da amostra de 34,4% por ano. Bahng e Jeong (2012) verificam que as empresas 

apresentam velocidades diferentes de ajuste da estrutura de capital dependendo do seu nível de 

endividamento, ou melhor, quanto maior o nível de alavancagem, maior é a velocidade de ajuste. 

Sobrinho, Sheng e Lora (2012) aplicam modelos de ajuste parcial e de duration para testar a 

relevância de fatores específicos de países na determinação da estrutura de capital de empresas, 
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através de uma amostra com empresas de capital aberto do Brasil, Chile e México, no período 

entre o quarto trimestre de 1996 e o segundo trimestre de 2010. Os resultados indicam que, além 

das características específicas das empresas, idiossincrasias de cada país influenciam de forma 

relevante sua estrutura de capital. 

Öztekin e Flannery (2012) utilizam dados da Compustat para avaliar os determinantes 

institucionais da medida de velocidade do ajuste em 37 (trinta e sete) diferentes países no período 

de 1991 a 2006, condicionado por um modelo de ajuste parcial da estrutura de capital. O trabalho 

contribui de três formas: estima modelos de regressão similares para as firmas em muitos países, 

fornecendo evidências comparáveis de velocidade de ajuste de alavancagem em nível global; 

conjuga características institucionais em uma métrica internacional de custos de negociação de 

títulos; e constata variação internacional na velocidade de ajuste estimada para diferentes 

sistemas institucionais e financeiros nos quais as firmas operam. 

A pesquisa de Elsas e Florysiaki (2011) reforça a importância da heterogeneidade das empresas 

ao evidenciar que a velocidade de ajuste do grau de alavancagem financeira em direção ao nível 

ótimo aumenta à medida da evolução dos custos das dificuldades financeiras, do risco de 

inadimplência e do custo de oportunidade do desvio do alvo de endividamento. Além disso, 

confirmam o importante reflexo da variável indústria sobre a velocidade de ajuste do 

endividamento. Nesta mesma linha, Dang, Kim e Shin (2012) encontram evidências de que o alto 

déficit financeiro, vultosos investimentos e baixa volatilidade dos fluxos de caixa contribuem 

para uma maior velocidade de ajuste do endividamento. Destaca-se que as empresas, além de 

apresentar diferentes taxas de ajuste do seu endividamento, também apresentam estrutura de 

capital alvo heterogênea. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Especificação da Regressão 

Conforme Flannery e Rangan (2006) o modelo de ajuste parcial do grau de endividamento em 

direção ao nível ótimo está especificado de forma a levar em consideração as características 

individuais das firmas, permitir a variação do nível ótimo de cada firma ao longo do tempo e 
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possibilitar o ajuste dos desvios em relação ao alvo de acordo com as condições do seu ambiente 

de operação (relação benefício versus custos de ajuste ou, trade-off). 

A equação 1 demonstra o modelo de ajuste parcial genérico: 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡 −  𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡−1 =  𝜆(𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡
∗ −  𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡−1) + 𝛿𝑖,𝑡                                                        (1) 

em que: 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡  é o grau de endividamento da firma i no final do ano t; 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡−1 é o grau de endividamento da firma i no final do ano t-1; 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡
∗  é o grau de endividamento alvo da firma i no final do ano t; 

𝜆 representa a proporção de ajuste em direção ao nível alvo durante um ano da firma i, o qual 

varia entre 0 e 1; e 

𝛿𝑖,𝑡 representa o termo de erro. 

 

Seguindo as especificações adotadas por Flannery e Rangan (2006), Huang e Ritter (2009), 

Lemmon, Roberts e Zender (2008) e Öztekin e Flannery (2012): 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡
∗ =  𝛽𝑋𝑖,𝑡−1                                                                                                                        (2) 

em que: 

𝛽  é o coeficiente do vetor das características da firma a ser estimado; e 

𝑋𝑖,𝑡−1 é um vetor das características da firma relacionadas aos benefícios e custos de operar com 

diversos graus de endividamento. 

 

De acordo com a teoria do trade-off, 𝛽 ≠ 0, e a variação de 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡
∗  é significante. Assim, 

substituindo a equação (2) dentro da especificação de ajuste parcial da equação (1) e realizando 

um rearranjo dos termos, tem-se: 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡 = (𝜆𝛽)𝑋𝑖,𝑡−1 + (1 −  𝜆)𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡−1 + 𝛿𝑖,𝑡                                                                     (3) 
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Esta especificação assume que todas as firmas da amostra se ajustam uniformemente a uma taxa 

constante em direção ao nível de endividamento ótimo.  De acordo com Elsas e Florysiaki 

(2011), esta característica do modelo de ajuste parcial limita as evidências empíricas.  

Conforme Flannery e Hankins (2013), os modelos de dados em painel dinâmico, os quais 

utilizam a combinação de efeitos fixos com variável dependente defasada podem levar a vieses 

relevantes. Ocorre que os estimadores por MQO (Mínimos Quadrados Ordinários), que reduzem 

os coeficientes, e por Efeitos Fixos, que aumentam os coeficientes, são enviesados para dados em 

painel dinâmico. Os estimadores por variáveis instrumentais por primeira diferença, proposto por 

Anderson e Hsiao (1981) também são enviesados. O modelo GMM (Método Generalizado dos 

Momentos) de Arellano e Bond (1991) apresenta problemas com instrumentos fracos, que podem 

implicar na rejeição da hipótese de instrumentos válidos no teste de sobreidentificação (Teste de 

Sargan), e por ser ineficiente quando o período (T) é curto. Já o modelo GMM Sistêmico de 

Blundell e Bond (1998) tem sido bastante utilizado, pois torna os estimadores mais eficientes e 

menos enviesados.  

Diante do exposto, para corrigir os problemas da ausência de efeitos fixos das firmas ou a 

heterogeneidade não observada e a existência de correlação entre a variável dependente defasada 

e o erro, aplicou-se os modelos de estimadores de Arellano e Bond (1991) e de Blundell e Bond 

(1998) com o objetivo é a comparação dos resultados pelos dois modelos. 

 

3.2. Variáveis utilizadas 

Para modelar o vetor das características da firma Xi,t-1, são aplicados os seis fatores mais 

confiáveis para a explicação do nível de alavancagem a preços de mercados encontrados por 

Frank e Goyal (2009), e outras características das firmas usualmente encontradas na literatura 

(FAMA; FRENCH, 2002; FLANNERY; RANGAN, 2006; entre outros). Assim, as variáveis 

aplicadas no modelo são definidas como segue: 
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ENDIV (Endividamento a preços de mercado): Valor contábil dos financiamentos de longo prazo 

+ Parcela corrente dos financiamentos de longo prazo / Valor de mercado dos ativos (Valor 

contábil do passivo circulante + passivo não circulante + Valor de mercado das ações ordinárias). 

ENDIND (Endividamento da indústria): Mediana do endividamento total / Valor de mercado do 

total dos ativos, por SIC (código do setor de atividade), calculado para cada ano por segmentos 

de negócios, conforme agrupamento realizado por Fama e French (2002). 

MB (Market-to-book): Valor contábil do passivo circulante + passivo não circulante + Valor de 

mercado das ações ordinárias / Valor contábil do total dos ativos. 

TANG (Tangibilidade): Ativo imobilizado (propriedades, plantas e equipamentos) / Total dos 

ativos. 

INTANG (Intangibilidade): Ativos intangíveis / Total dos ativos. 

ROA (Rentabilidade): Lucro antes dos juros e impostos / Total dos ativos. 

TAM (Tamanho): Ln do total das receitas de vendas. 

EXPINF (Expectativa Inflacionária): Utilizado como proxy o índice de preços ao consumidor 

(CPI – Consumer Price Index), usando dados oficiais do governo do Reino Unido. 

DEP (Depreciação): Despesas de depreciação + amortização / total dos ativos. 

LIQZ (Liquidez corrente): Ativo circulante / Passivo circulante. 

IMP (Impostos sobre resultados pagos): Impostos pagos / Lucro antes dos juros e impostos. 

 

3.3. Base dos dados da amostra 

A amostra é extraída da base de dados da Compustat Global Vantage, incluindo apenas 

companhias do Reino Unido. Seguindo Flannery e Rangan (2006), bem como trabalhos prévios, 

são excluídas as empresas financeiras e os concessionários dos governos, dadas as características 

específicas do grau de endividamento destes segmentos de negócios. Deste modo, a amostra está 

composta por 1.045 empresas, com informações em base anuais no período de 10 anos, entre 

2005 e 2014, totalizando 10.450 observações. A tabela 1 reporta o sumário estatístico das 

variáveis. 

Tab. 1 – Sumário estatístico 

Variáveis Número de Média Mediana Desvio Mínimo Máximo 
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Observações Padrão 

ENDIV 9.438 0.1163 0.0406 0.1711 0.0000 0.9754 

ENDIND 10.450 0.0576 0.0256 0.0689 0.0000 0.4859 

EXPINF 10.450 0.0178 0.0190 0.0081 -0.0029 0.0293 

MB 9.440 2.7809 1.3005 42.6730 0.0000 3978.5000 

TANG 9.440 0.1992 0.1000 0.2307 0.0000 1.0000 

INTANG 9.440 0.2513 0.1654 0.2538 0.0000 1.0000 

ROA 9.440 -0.1165 0.0508 1.2924 -56.6667 5.7968 

TAM 8.431 10.8789 10.9267 2.9706 0.0000 19.9686 

DEP 9.440 0.0342 0.0269 0.0424 -0.0019 1.2740 

LIQZ 9.437 3.9801 1.4900 18.4844 0.0000 842.5347 

IMP 9.350 0.1790 0.0502 2.5016 -31.5714 143.1250 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Para a extração dos coeficientes do modelo de painel dinâmico de dados balanceado é empregado 

o software estatístico STATA/IC 13.1. 

Primeiramente é calculada a velocidade de ajuste para o total da amostra de 1.045 empresas. Na 

sequência, a amostra é dividida em dois grupos, da seguinte forma: i) do total de 1.045 empresas, 

são excluídas 222 empresas sem as informações necessárias, ficando 823 empresas; ii) as 823 

empresas são divididas por quartis, dos quais são agrupados três quartis  totalizando 309 

empresas em cada grupo; e iii) no grupo das empresas com maior tangibilidade, são selecionadas 

as empresas do três primeiros quartis, e no grupo das empresas com menor tangibilidade, são 

selecionadas as empresas dos três últimos quartis, de modo que são excluídos os dois quartis 

centrais da amostra.  

1º grupo (maior grau de tangibilidade) – contém 309 empresas, com relação Ativo 

imobilizado/Total dos ativos superior ou igual a 19,7%. A tabela 2 reporta o sumário estatístico 

das variáveis. 

Tab. 2 – Sumário estatístico 

Variáveis Número de 

Observações 

Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

ENDIV 3.067 0.1471 0.1092 0.1536 0.0000 0.8901 

ENDIND 3.090 0.0830 0.0719 0.0762 0.0000 0.4859 

EXPINF 3.090 0.0178 0.0190 0.0081 -0.0029 0.0293 

MB 3.067 1.8241 1.2565 12.7402 0.0037 701.9167 

TANG 3.067 0.3954 0.3436 0.2288 0.0000 0.9912 

INTANG 3.067 0.1452 0.0897 0.1622 0.0000 0.9608 

ROA 3.067 0.0268 0.0708 0.6676 -31.5000 1.6690 

TAM 2.991 11.9635 12.0707 2.7195 1.0986 19.9686 

DEP 3.067 0.0451 0.0386 0.0362 0.0000 0.8186 
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LIQZ 3.067 2.0508 1.3772 5.6428 0.0000 272.7692 

IMP 3.057 0.2379 0.1176 2.1448 -19.7778 76.0000 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

2º grupo (menor grau de tangibilidade ou maior intangibilidade) – contém 309 empresas, com 

relação Ativo imobilizado/Total dos ativos menor ou igual a 6,1%. A tabela 3 reporta o sumário 

estatístico das variáveis. 

Tab. 3 – Sumário estatístico 

Variáveis Número de 

Observações 

Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

ENDIV 3.024 0.0831 0.0012 0.1512 0.0000 0.9313 

ENDIND 3.090 0.0385 0.0131 0.0567 0.0000 0.3479 

EXPINF 3.090 0.0178 0.0190 0.0081 -0.0029 0.0293 

MB 3.025 4.2664 1.3699 73.4820 0.0000 3978.5000 

TANG 3.025 0.0691 0.0216 0.1429 0.0000 0.9913 

INTANG 3.025 0.3367 0.3101 0.2890 0.0000 1.0000 

ROA 3.025 -0.2278 -0.0007 1.4599 -44.9375 5.7968 

TAM 2.424 9.6517 9.7591 2.8842 0.0000 16.2581 

DEP 3.025 0.0248 0.0134 0.0496 -0.0019 1.2740 

LIQZ 3.023 5.6842 1.6133 25.6269 0.0000 842.5347 

IMP 2.985 0.1107 0.0000 2.2695 -29.7224 91.8000 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Hipótese Nula: A velocidade de ajuste para o Endividamento Alvo das empresas com maior grau 

de tangibilidade é igual em relação às empresas com menor nível de tangíveis. H0: λt – λi = 0 e 

H1: λt – λi ≠ 0. 

 

3.4. Teste de diferenças entre médias populacionais 

Com o objetivo da confirmação da significância estatística das diferenças entre as médias das 

velocidades de ajuste das empresas com maior tangibilidade e empresas com menor 

tangibilidade, é aplicado o teste de diferenças entre médias populacionais para dados não 

pareados (populações distintas). 

Trata-se de teste de hipóteses, onde a hipótese H0 é definida pela igualdade entre as médias e a 

hipótese H1 é definida pela diferença entre as médias das duas populações. Assim: 𝐻0: 𝜇1 =  𝜇2 e 

𝐻1: 𝜇1  ≠ 𝜇2, em que: μ1 = média das empresas com maior tangibilidade; e μ2 = média das 

empresas com menor tangibilidade. 
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Considerando que as variâncias populacionais são desconhecidas, é aplicado o teste F de Fischer 

(ou de Snedecor) de diferença entre as variâncias populacionais para a obtenção da variável de 

teste com o número correto de graus de liberdade: 𝐻0: 𝜎1
2 =  𝜎2

2 e 𝐻1: 𝜎1
2 ≠  𝜎2

2, em que: σ1
2 = 

variância das empresas com maior tangibilidade; e σ2
2 = variância das empresas com menor 

tangibilidade. 

Para este teste são utilizados os dados amostrais retirados de populações que têm distribuição 

normal. Quando as amostras são suficientemente grandes, as variâncias das amostras são bons 

estimadores das respectivas variâncias das populações. Então a variável do teste F é: 

𝐹𝑛𝐴−1; 𝑛𝐵−1 =  
𝑆𝐴

2

𝑆𝐵
2                                                                                                                            (4) 

em que: 

SA
2 = Maior variância amostral; SB

2 = Menor variância amostral; nA = número de observações da 

amostra A; e nB = número de observações da amostra B. 

 

A partir dos valores de F e dos graus de liberdade do numerador e do denominador é obtido o 

valor da probabilidade na cauda superior da distribuição F. Comparando com o valor do nível de 

significância adotado, a hipótese nula é aceita ou rejeitada. É utilizada a função FTest do software 

Excel para o cálculo do valor mínimo de probabilidade de igualdade das duas séries (p-value). 

Considerando que as variâncias populacionais são desconhecidas e supostamente diferentes, de 

acordo com o teste F, a variável t terá “v” graus de liberdade, que são calculados da seguinte 

forma: 

𝑣 =  [
(𝑤1+ 𝑤2)2

𝑤1
2

𝑛1+1
+ 

𝑤2
2

𝑛2+1

] – 2                                                                                                                       (5) 

em que: 

𝑤1 =  
𝑆1

2

𝑛1
 e 𝑤2 =  

𝑆2
2

𝑛2
 

 

A seguir é calculado o desvio padrão das diferenças, como segue: 
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𝑆𝑑 =  √
𝑆1

2

𝑛1
+  

𝑆2
2

𝑛2
                                                                                                                              (6) 

em que: 

S1
2 = variância da amostra de empresas com maior tangibilidade; S2

2 = variância da amostra de 

empresas com menor tangibilidade; n1 = número de observações da amostra 1; e n2 = número de 

observações da amostra 2. 

 

Na sequência é calculada a variável de teste: 

𝑡𝑣 =  
�̅�1− �̅�2

𝑆𝑑
                                                                                                                                     (7) 

em que: 

�̅�1𝑒 �̅�2 são as médias amostrais das duas populações avaliadas. 

 

Desse modo, é realizado um teste bilateral com 5% de significância para a variável de teste t com 

x graus de liberdade, cujo valor crítico é obtido na tabela de distribuição t de Student. Para 

valores maiores ou menores que o valor crítico, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, há diferença 

entre as médias populacionais. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A tabela 1 demonstra que o Endividamento médio, a preços de mercado, de todas as empresas da 

amostra é de 11,6%, bem como o grau de tangibilidade médio de tais empresas é de 19,9%. Já a 

tabela 2 demonstra que o Endividamento médio, a preços de mercado, da amostra das empresas 

com maior tangibilidade aumentou para 14,7% e seu grau de tangibilidade médio subiu para 

39,5%. Por fim, a tabela 3 demonstra que o Endividamento médio, a preços de mercado, da 

amostra das empresas com menor tangibilidade caiu para 8,3% enquanto que o grau de 

tangibilidade reduziu-se para 6,9%. 

É esperado que os resultados das regressões confirmem diferenças na velocidade de ajuste do 

nível de endividamento como decorrência do maior ou menor grau de tangibilidade das empresas. 

É razoável pressupor que empresas com maior grau de tangibilidade modifiquem com menor 
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frequência sua estrutura de capital, desta forma estas empresas mantém certa estabilidade no 

nível de endividamento. Adicionalmente, os ajustes no nível de endividamento apresentam custos 

elevados, o que leva a um menor volume de transações destas empresas. Por outro lado, empresas 

com baixo grau de tangibilidade devem apresentar maior volatilidade da estrutura de capital e 

devem buscar retornar com maior rapidez ao seu nível de endividamento ótimo. Portanto, sua 

velocidade de ajuste tende a ser maior, mesmo que os custos de tal ajuste sejam elevados, porém 

inferiores aos custos decorrentes da manutenção de estrutura de capital muito distante do alvo. 

A tabela 4 apresenta os resultados das regressões para os três grupos analisados. 

Tab. 4 – Resultados dos Painéis Dinâmicos  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 AG-AB AG-BB AT-AB AT-BB AI-AB AI-BB 

ENDIV 0.506*** 

 (0.061) 

0.581*** 

(0.029) 

0.503*** 

(0.078) 

0.841*** 

(0.078) 

0.566*** 

(0.049) 

0.686*** 

(0.040) 

MB  -0.000* 

 (0.000) 

-0.000 

(0.000) 

0.021 

(0.012) 

0.005 

(0.015) 

0.000** 

(0.000) 

-0.000*** 

(0.000) 

TANG 0.229*** 

 (0.057) 

0.227*** 

(0.042)      

0.189*** 

(0.059) 

0.222*** 

(0.057) 

0.276*** 

 (0.031) 

0.266*** 

(0.029) 

INTANG   0.099* 

 (0.039) 

0.079** 

(0.030) 

0.155** 

(0.054) 

0.173** 

(0.064) 

0.091** 

(0.029) 

0.172*** 

(0.025) 

ROA  -0.082* 

 (0.036) 

-0.039* 

(0.017)      

-0.107 

(0.071)      

-0.006 

(0,075) 

0.037** 

(0.014) 

-0.054*** 

(0.010) 

ENDIND   0.186** 

 (0.067) 

0.146* 

(0.066) 

0.223** 

(0.082) 

0.143 

(0.082) 

0.252 

(0.130) 

0.211 

(0.124) 

TAM   0.012* 

 (0.005) 

0.005 

(0.004) 

0.018** 

(0.007) 

0.005* 

(0.005) 

0.005 

(0.004) 

0.010** 

(0.003) 

DEP  -0.267 

 (0.214) 

-0.214 

(0.112) 

-0.478  

(0.245) 

0.397 

(0.359)      

-0.084 

(0.074) 

-0.218** 

(0.087)      

LIQZ   0.001 

 (0.000) 

0.000 

(0.000) 

-0.002 

(0.002) 

0.003* 

(0.002) 

0.000 

(0.000)      

-0.000 

(0.001) 

IMP 

 

 -0.000 

 (0.000) 

0.000 

(0.000) 

0.001 

(0.001) 

0.001 

(0.001) 

-0.000 

(0.000) 

-0.000 

(0.001) 

λ 49,4% 41,9% 49,7% 15,9% 43,4% 31,4% 

Observações 3.792 4.718 1.462 1.470 1.632 1.682 

Nº Firmas    839 896 303 304 266 273 

Sargan (p) 0,292 0,223 0,076 0,427 0,104 0,157 

Order 1 (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,106 

Order 2 (p) 0,414 0,479 0,411 0,975 0,588 0,208 

AG-AB: Amostra global (todas as empresas) pelo modelo Arellano-Bond; AG-BB: Amostra global (todas as 

empresas) pelo modelo Blundell-Bond; AT-AB: Amostra das empresas com maior tangibilidade pelo modelo 

Arellano-Bond; AT-BB: Amostra das empresas com maior tangibilidade pelo modelo Blundell-Bond; AI-AB: 

Amostra das empresas com menor tangibilidade pelo modelo Arellano-Bond; AI-BB: Amostra das empresas com 

menor tangibilidade pelo modelo Blundell-Bond. ENDIV: Endividamento a valor de mercado; MB: Market-to-book; 

TANG: Tangibilidade; INTANG: Intangibilidade; ROA: Retorno sobre ativos; ENDIND: Mediana do 

Endividamento da indústria; TAM: Tamanho; DEP: Depreciação; LIQZ: Liquidez; IMP: Impostos pagos. λ: 
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Coeficiente da velocidade de ajuste do endividamento (1 – ENDIV). Sargan: é um teste de restrições 

sobreidentificadoras, sob a hipótese nula de que os instrumentos são válidos. Order 1 e Order 2 referem-se à 

autocorrelação dos resíduos de primeira e segunda ordem, respectivamente, sob a hipótese nula de não correlação 

serial. Para a amostra englobando todas as empresas, a variável ROA é tratada como endógena, cuja quantidade de 

instrumentos é limitada em (AB e BB: lag 4, 4), para as demais variáveis independentes exógenas a quantidade de 

instrumentos é limitada em (AB e BB: lag 1, 2). Para a amostra das empresas com maior tangibilidade a variável 

ROA é considerada como endógena, cuja quantidade de instrumentos é limitada em (AB: lag 4, 4 e BB: lag 5, 5), 

para as demais variáveis independentes exógenas a quantidade de instrumentos é limitada em (AB e BB: lag 1, 2). 

Para a amostra das empresas com menor tangibilidade a variável ROA é considerada como endógena, cuja 

quantidade de instrumentos é limitada em (AB: lag 2, 3 e BB: lag 3, 3), para as demais variáveis independentes 

exógenas a quantidade de instrumentos é limitada em (AB e BB: lag 1, 2). O erro-padrão está apresentado entre 

parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância estatística de 5%, 1% e 

0,1%, respectivamente. 

  

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Com base nos resultados da tabela 4, primeiramente verifica-se que a variável EXPINF 

(Expectativa inflacionária) é descartada pelos modelos em função da colinearidade. Uma possível 

explicação diz respeito às baixas expectativas inflacionárias da economia britânica no período 

analisado, o que reduz as incertezas com relação ao comportamento futuro do desempenho 

econômico em nível de mercado interno. 

As colunas (1) e (2) da tabela 4 apresentam os resultados da regressão para todas as empresas que 

compõem a amostra. A maioria das variáveis apresenta coeficiente com significância estatística e 

sinal aderente à teoria do trade-off. Porém, as variáveis DEP, LIQZ e IMP, nos modelos AB e 

BB, e MB e TAM, somente no modelo BB, não apresentam significância estatística. O 

coeficiente do ENDIV significa que as firmas apresentam uma velocidade de ajuste anual em 

direção ao grau de endividamento ótimo de 49,4% (1 – 0.506) no modelo AB e de 41,9% (1 – 

0.581) no modelo BB. Mais especificamente, pelo modelo Arellano-Bond, 49,4% da lacuna 

existente entre o estoque da dívida e o estoque ótimo da dívida é coberto em cada período. Pelo 

modelo Blundell-Bond, há a cobertura de 41,9% da lacuna em um período. 

As colunas (3) e (4) da tabela 4 apresentam os resultados da regressão para a amostra das 

empresas com maior tangibilidade. As principais variáveis apresentam coeficientes com 

significância estatística e sinal aderente à teoria do trade-off. Porém, a variável MB, não 

apresenta sinal aderente à teoria do trade-off , sugerindo que, diferentemente do esperado, há uma 

relação positiva, contudo sem significância estatística, deste índice com o endividamento nesta 
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amostra e período.  Além disso, as variáveis ROA, DEP e IMP, nos dois modelos, ENDIND, 

somente no modelo BB, e LIQZ, somente no modelo AB, não apresentam significância 

estatística. O coeficiente do ENDIV significa que as firmas apresentam uma velocidade de ajuste 

anual em direção ao grau de endividamento ótimo de 49,7% (1 – 0.503) no modelo AB e de 

15,9% (1 – 0.841) no modelo BB. Mais especificamente, pelo modelo Arellano-Bond, 49,7% da 

lacuna existente entre o estoque da dívida e o estoque ótimo da dívida é coberto em cada período. 

Pelo modelo Blundell-Bond, há a cobertura de 15,9% da lacuna em um período. 

As colunas (5) e (6) da tabela 4 apresentam os resultados da regressão para a amostra das 

empresas com menor tangibilidade. As principais variáveis apresentam coeficientes com 

significância estatística e sinal aderente à teoria do trade-off. Porém, as variáveis MB e ROA, no 

modelo AB, não apresentam sinais aderentes à teoria do trade-off, sugerindo que, diferentemente 

do esperado, há uma relação positiva deste índice com o endividamento nesta amostra e período.  

Além disso, as variáveis ENDIND, LIQZ e IMP, nos dois modelos, TAM e DEP, somente no 

modelo AB, não apresentam significância estatística.  O coeficiente do ENDIV significa que as 

firmas apresentam uma velocidade de ajuste anual em direção ao grau de endividamento ótimo de 

43,4% (1 – 0.566) no modelo AB e de 31,4% (1 – 0.686) no modelo BB. Mais especificamente, 

pelo modelo Arellano-Bond, 43,4% da lacuna existente entre o estoque da dívida e o estoque 

ótimo da dívida é coberto em cada período. Pelo modelo Blundell-Bond, há a cobertura de 31,4% 

da lacuna em um período. 

Os resultados estão consistentes com as pesquisas de Flannery e Rangan (2006), que encontram 

velocidade de ajuste média de 34,4% em painel dinâmico, de McMillan e Camara (2012), que 

encontram velocidade de ajuste de 34% para empresas norte-americanas em painel dinâmico e de 

Öztekin e Flannery (2012), que encontram velocidade de ajuste de 25,3% para as empresas norte-

americanas, pelo modelo BB. 

Adicionalmente, visando confirmar a significância estatística das diferenças nas velocidades de 

ajuste da amostra de empresas com maior tangibilidade em relação à amostra das empresas com 

menor tangibilidade, foi aplicado o teste de diferenças entre médias populacionais, cujos 

resultados estão apresentados a seguir e permitem concluir pela rejeição da hipótese nula, o que 
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significa que há diferença entre as médias populacionais nos dois modelos aplicados (AB e BB) 

com 95% de confiança. 

Dados para modelo AB: 

FTest (Excel): F = 2,5339, com p-value = 0,000 – H0 rejeitada 

Graus de liberdade da variável t: v = 2.408 

Desvio padrão das diferenças: Sd = 2,3733 x 10-3 

Variável de teste tv: |t2408| = 26,5451 > |tv crítico| = |t2408;0,975| = 1,9600 

Dados para modelo BB: 

FTest (Excel): F = 3,8025, com p-value = 0,000 – H0 rejeitada 

Graus de liberdade da variável t: v = 1.475 

Desvio padrão das diferenças: Sd = 2,0367 x 10-3 

Variável de teste tv: |t1475| = 76,1022 > |tv crítico| = |t1475;0,975| = 1,9600 

 

Concluindo, ficou evidenciado no estudo que há influência, com significância estatística, do grau 

de tangibilidade das empresas na velocidade de ajuste do nível de endividamento. Porém, há 

divergências nos resultados com relação aos modelos de estimação aplicados. Pelo modelo de 

Blundell-Bond, cujos estimadores são mais eficientes e menos enviesados, as empresas com 

maior tangibilidade apresentam menor velocidade no ajuste do endividamento (λ = 15,9% e 

31,4%, respectivamente), permitindo um melhor gerenciamento da relação entre os benefícios e 

custos de transação. Tal flexibilidade tende a apresentar significância econômica, a depender do 

tamanho da empresa, do seu grau de endividamento e dos custos de transação incorridos. E, pelo 

modelo de Arellano e Bond, que apresenta problemas com instrumentos fracos, que podem 

implicar na rejeição da hipótese de instrumentos válidos no teste de sobreidentificação (Teste de 

Sargan), e por ser ineficiente quando o período (T) é curto, as empresas com menor tangibilidade 

apresentam menor velocidade no ajuste do endividamento (λ = 43,4% e 49,7%, respectivamente), 

embora os resultados estejam muito próximos. 

 

 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

7
5
 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados empíricos dos painéis de dados dinâmicos demonstram que a velocidade de ajuste 

do endividamento em direção ao nível ótimo apresenta variações para as três amostras de 

empresas não financeiras do Reino Unido. Desse modo, rejeita a hipótese nula e corrobora a 

expectativa inicial do estudo de que a velocidade de ajuste do endividamento em direção ao nível 

ótimo das empresas com maior tangibilidade é diferente do grupo de empresas com menor 

tangibilidade, evidenciando a relevância dos ativos tangíveis na gestão dos custos do 

endividamento e de seus constantes ajustes em direção ao alvo determinado. 

Os coeficientes obtidos pelo modelo de Blundell e Bond (1998), mais consistente tecnicamente, 

variam de uma velocidade de ajuste do endividamento de 15,9% para as empresas com maior 

tangibilidade, de 31,4% para as empresas com menor tangibilidade, até 41,9% para todas as 

empresas da amostra. Por outro lado, os resultados pelo modelo de Arellano e Bond (1991), 

variam de uma velocidade de ajuste do endividamento de 43,4% para as empresas com menor 

tangibilidade, de 49,4% para todas as empresas da amostra, até 49,7% para as empresas com 

maior tangibilidade. Os resultados obtidos apresentam significância estatística e econômica e 

estão consistentes com os resultados apresentados em outras pesquisas (FLANNERY; 

RANGAN, 2006; MCMILLAN; CAMARA, 2012; ÖZTEKIN; FLANNERY, 2012; entre 

outros).  

Portanto, destaca-se que muito embora os resultados da pesquisa estejam sujeitos às limitações 

econométricas inerentes ao modelo de ajuste parcial e na configuração da amostra em painel de 

dados dinâmico, que têm produzido ampla gama de resultados empíricos, dificultando um 

consenso em relação à velocidade de ajuste do nível de endividamento das empresas não 

financeiras, eles contribuem para o avanço da compreensão do processo de gestão do grau de 

alavancagem das empresas e corroboram a relevância dos reflexos da tangibilidade sobre a 

estrutura de capital. Estas restrições sugerem que novos trabalhos com outros modelos 

econométricos e outras amostras podem contribuir para a melhor compreensão do tema. 
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Resumo 

 

O artigo propõe-se a verificar a relação entre a política de dividendos e a volatilidade no preço da 

ação, em empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa. Utilizou-se técnica de regressão 

pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), através do uso de dados em painel não 

balanceado, no período compreendido, a partir da adoção às IFRS, de 2010 a 2015.  O estudo 

teve uma amostra final de 753 observações. Desse modo, foram elaborados dois modelos de 

regressão, baseado em estudos anteriores, como os de Hussainey, Mgbame, Chijoke-Mgbame 

(2011) e Silva Júnior e Machado (2015), relacionando a variável dependente, volatilidade no 

preço da ação, com as variáveis independentes, rendimento dos dividendos (RendDiv) e 

pagamento dos dividendos (PagDiv), logo após, foram acrescentadas variáveis de controle ao 

segundo modelo, que foram: tamanho da empresa (LnVM), dívida de longo prazo (Dív) e 

alavancagem financeira (AF). Deste modo, os resultados mostraram, uma relação negativa e 

significativa entre a volatilidade das ações e as variáveis relacionadas à política de dividendos, 

bem como as variáveis tamanho da empresa e alavancagem financeira, apresentaram 

significância com a variável dependente, a primeira sendo negativamente relacionada com a 

volatilidade e a segunda demostrou uma relação positiva. Sendo o sinal esperado da alavancagem 

contrário aos resultados esperados, já a dívida de longo prazo não mostrou significância 

estatística no modelo utilizado. Desta forma, a relação existente sugere que a política de 

dividendos afeta o preço das ações, influenciando o risco de mercado. 

 

Palavras-chave: Volatilidade. Política de Dividendos. Investimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito empresarial, existe uma gama de empresas que distribuem dividendos como 

atrativo para investidores, ou seja, com o objetivo de capitalizar recursos. Desse modo, a política 

de dividendos refere-se a prática que a companhia adota sobre quanto, como e quando distribuir 
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os lucros obtidos aos seus sócios, sendo uma temática que ainda gera alguns debates na literatura 

financeira e que vem sendo objeto de estudo há várias décadas(SANTOS; GALVÃO,2015). 

Distintas teorias e estudos empíricos investigaram os prováveis fatores determinantes 

relacionados com o pagamento de dividendos pela empresa (ALMEIDA, PEREIRA, TAVARES, 

2015; FORTI, PEIXOTO, ALVES, 2015; SANTOS, GALVÃO, 2015; VANCIN, PROCIANOY, 

2014). 

Com isso, a controvérsia da política de dividendos é uma discussão antiga, onde diversas 

teorias influenciam as pesquisas recentes relacionadas ao tema, dentre elas podemos destacar: a 

teoria da irrelevância dos dividendos de Miller e Modigliani (1961), a teoria do pássaro na mão 

de Gordon (1963) e Lintner (1962) e a teoria dos custos de agência e fluxo de caixa livre, de 

Jensen (1989); essas são as mais discutidas. 

Adicionalmente, no âmbito do mercado financeiro existem diversos fatores que podem 

afetar de forma positiva ou negativa os preços dos papeis ofertados nesse mercado. No Brasil, o 

perfil do investidor é puramente avesso ao risco. Sendo assim, eles preferem dividendos correntes 

a dividendos futuros ou ganhos de capital, pois “a bird in the hand is worth more than one in the 

bush” (BLACK; SCHOLES, 1974). De certa forma, o pagamento de dividendos eleva os preços 

das ações, pois reduz a incerteza do mercado. Por outro lado, o não pagamento pode diminuir o 

valor das ações, pelo aumento da incerteza (CORSO; KASSAI; LIMA, 2012). Assim, os 

investidores tendem a valorizar mais as empresas que distribuem dividendos e que possuem 

menor dívida, elevando o preço da ação. Em contraponto, ações com preços elevados podem 

acarretar em uma menor procura, levando a desvalorização (LOSS; SARLO NETO, 2003). 

Nesse contexto, há diversos fatores existentes que contribuem para uma elevada ou 

reduzida política de dividendos, como a informação que estes transmitem ao mercado, como a 

tributação, a incerteza ou assimetria de informação (VIEIRA; PINHO; LEITE, 2013). Green, 

Maggioni e Murinde (2000) dizem que essas informações ocasionam mudanças no volume e nos 

preços, gerando uma correlação positiva entre a volatilidade no preço e a quantidade de 

negociações. 
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Além disso, Miller e Rock (1985) dizem que o anúncio de dividendos serve para 

estabelecer o valor a ser negociado no mercado, não sendo necessário para os gestores realizarem 

essa política de forma deliberada. No entanto, quando existe a escolha relacionada ao valor a ser 

distribuído aos acionistas, gera controvérsias (FREIRE et al, 2005). Desta forma, vários estudos 

verificaram a influência da política de dividendos com o risco dessas ações, explicado pela 

volatilidade dos preços em seus respectivos mercados (BASKIN, 1989; FAMA, FRENCH, 2001; 

BAKER, 2009; HUSSAINEY, MGBAME, CHIJOKE-MGBAME, 2011; HASHEMIJOO, 

ARDEKANI, NEJAT, 2012; HOOI, ALBAITY, IBRAHIMY, 2015). 

Assim, fica cada vez mais comprovado, por estudos empíricos, a importância dos 

resultados das empresas para os investidores e, embora controverso, muitos afirmam que afeta o 

valor da empresa, principalmente os preços das ações em bolsas de valores (DIEHL et al, 2010). 

A presente pesquisa baseia-se nos estudos de Hussainey, Mgbame, Chijoke-Mgbame (2011) e 

Silva Junior e Machado (2015), onde os autores verificaram as influências da política de 

dividendos relacionadas à volatilidade no preço das ações. 

Desse modo, a relevância desse estudo dar-se-á devido a pouca literatura existente em 

âmbito nacional relacionando a política de dividendos e a volatilidade, e diferencia-se de outros 

estudos nacionais e internacionais tanto na composição da amostra bem como no modelo 

utilizado. Nesse aspecto, esse critério de diferenciação baseia-se em Agrawal e Jayaraman 

(1994); Abor e Bokpin (2010); Nuhu, Musah e Senyo (2014) diferindo dos estudos de Baskin 

(1989); Hussainey, Mgbame, Chijoke-Mgbame (2011) e Silva Junior e Machado (2015). Do 

mesmo modo, uma das principais motivações para a distribuição de dividendos é a informação 

que passam ao mercado, de forma que o seu anúncio gera expectativas futuras quanto ao 

crescimento da empresa, pelos gestores serem detentores de informações mais detalhadas que os 

investidores (VIEIRA; PINHO; LEITE, 2013). Por isso, é importante enfatizar essa relação 

inclusive em um período de tempo mais atual que os estudos anteriores. 

E, dentre os custos de transações para o funcionamento do mercado, pode-se destacar os 

custos de transação e a volatilidade do mercado, interpretado como uma medida de desempenho. 

De forma que um aumento nesses custos reduz os preços dos ativos, devido ao aumento do risco 
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inerente a tributação (GREEN; MAGGIONI; MURINDE, 2000). Por outro lado, uma empresa 

que segue uma política de investimentos e passa a diminuir esse nível, pagando mais dividendos, 

o mercado acabariasuperestimando os seus lucros, elevando o valor das ações dessa empresa 

(MILLER; ROCK, 1985). 

Dessa maneira, com intuito de contribuir com novas evidências empíricas acerca do 

tema, o estudo propõe-se verificar: qual a relação entre a política de dividendos e a 

volatilidade no preço da ação em empresas que negociam ações na BM&FBovespa no 

período de 2010 a 2015? Com isso, o período estudado inicia-se em 2010, pois diante da adesão 

do Brasil às normas internacionais (IFRS) as empresas tiveram que adequar seus relatórios 

financeiros de acordo com os outros países (ALVES; MARTINEZ, 2014). 

Nesse contexto, o intuito da convergência internacional é a unificação das práticas 

contábeis entre os países, especialmente no mercado financeiro (OLIVEIRA; LEMES, 2011). 

Assim, as alterações na forma de elaboração e apresentação das demonstrações podem alterar os 

indicadores das empresas, bem como o seu resultado (BRAGA et al, 2011). Portanto, a tendência 

é minimizar as diferenças provenientes da elaboração das demonstrações contábeis de forma a 

permitir a comparabilidade e um maior dinamismo do capital. 

Em síntese, este trabalho é dividido em 5 seções. Na seção 2 faz-se uma revisão de 

literatura, enfatizando a política de dividendos e a volatilidade no preço das ações, como também 

trazendo estudos e teorias relacionadas ao tema. Nas seções 3 e 4 abordam-se os procedimentos 

metodológicos e a análise dos resultados, respectivamente. Por fim, na seção 5, as considerações 

finais. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 POLÍTICA DE DIVIDENDOS E A VOLATILIDADE NO PREÇO DA AÇÃO 

 

A decisão de pagar dividendos é determinada pela política de dividendos da empresa, e é 

uma iniciativa de financiamento que afeta a quantidade de lucro que uma empresa distribui aos 
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acionistas ou com a quantidade que retém ou reinveste. Assim, o conselho de administração de 

uma empresa define a sua política de dividendos (FREIRE et al, 2005; BAKER, 2009). 

Diante disso, Baker (2009) diz que a determinação de uma política de pagamento 

adequada, é uma escolha difícil, pois envolve o equilíbrio entre forças conflitantes. De acordo 

com ele, o pagamento dedividendos afeta tanto a riqueza dos acionistas como a capacidade da 

empresa manter os ganhos e explorar oportunidades de investimento. 

Além disso, muitos investidores vêem a política de dividendoscomo um fator 

importante, poisela fornece recursos financeiros para as empresas com a expectativa de recebê-

losno futuro. Assim, muitos gerentes agem como se a política de dividendos fosse relevante para 

o estabelecimento do valor da empresa, em contravenção aos argumentos de Miller e Modigliani 

(1961), que afirmam que os dividendos são irrelevantes na determinação do valor da empresa. 

Nesse contexto, a volatilidade no preço da ação é o risco ao qual os investidores 

detentores de investimentos enfrentam. Como o investidor é avesso ao risco, a volatilidade dos 

seus investimentos é importante para a mensuraçãodo nível de exposição ao risco (HUSSAINEY; 

MGBAME; CHIJOKE-MGBAME, 2011). 

Baskin (1989) afirma que a volatilidade nos preços é relacionada ao risco subjacente no 

mercado de produtos da empresa. E, por sua vez, o risco pode afetar a escolha da política de 

dividendos e o controle da variabilidade no fluxo de caixa é importante. No teorema de Gordon 

(1963), baseado na aversão ao risco e no aumento da incerteza de recebimentos futuros, 

argumenta que a política de dividendos por si só influencia o valor de uma ação. 

Por isso, se uma empresa aumenta o pagamento dos seus dividendos, então o mercado 

provavelmente iria acompanhar esse aumento, saturando a demanda tanto por rendimentos 

menores ou maiores, trazendo um equilíbrio, não impactando os preços das ações (BLACK; 

SCHOLES, 1974). 

 

2.2 TEORIAS RELACIONADAS À POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
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As teorias relacionadas à política de dividendos são bastante exploradas por diversos 

autores. Dessa forma, nesse estudo abordam-se as teorias: Dividend Irrelevance Theory (Teoria 

da Irrelevância dos Dividendos) de Miller e Modigliani (1961), Agency Cost and The Free Cash 

Flow (Teoria dos Custos de Agência e Fluxo de Caixa Livre) de Jensen (1989) e a Bird In Hand 

Theory (Teoria do Pássaro na Mão) de Gordon (1963) e Lintner (1962). 

 

2.2.1 Teoria da irrelevância dos Dividendos 

 

A irrelevância da política de dividendos, de acordo com Miller e Modigliani (1961), é 

bastante obvia, uma vez que em um ambiente econômico racional e perfeito, os valores são 

determinados pelo poder aquisitivo da empresa e por sua política de investimento e não pela 

distribuição de rendimentos do seu poder aquisitivo, os dividendos. 

Em adição, o argumento utilizado por eles é que um aumento nos dividendos, dada a 

política de investimento da empresa, reduz o valor das ações existentes, já que parte do fluxo de 

dividendos foi supostamente obtido com as ações existentes e devem ser destinados a captar 

recursos, e como consequência, mais dividendos são pagos. 

Assim, de acordo com Baker (2009) o surgimento da irrelevância dos dividendos se 

deve ao fato que em mercados de capitais perfeitos, resulta em decisões de investimento, 

enquanto que as decisões de financiamento são irrelevantes. Dada a escolha entre o 

financiamento de novos projetos com retenção de lucros ou com novo capital empregado, é 

irrelevante para os gestores empresariais. Dessa maneira, imperfeições de mercado afetam o 

resultado da irrelevância. 

Desse modo, em um estudo anterior a irrelevância dos dividendos de Miller e 

Modigliani (1961), os autores provam, sob alguns pressupostos, que o valor total de uma empresa 

não depende da junção da dívida e do capital próprio, mostrando a irrelevância na estrutura de 

capital. Ela, por sua vez, e a política dos dividendos estão altamente relacionadas, de modo que a 

distribuição de dividendos faz a empresa se descapitalizar, exigindo a necessidade de elevar o 
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número acionário ou um endividamento futuro, sendo a estrutura de capital de Miller e 

Modiglianiprimordial para a irrelevância dos dividendos (BAKER, 2009). 

Portanto, atendendo ao pressuposto básico deque o p deve ser igual para todos os 

investidores, o valor de mercado dos dividendos destinados a atrair capital, e tanto o valor da 

contribuição e redução do valor final das ações existentes, deve ser o mesmo que o aumento nos 

dividendos atuais. Assim, a política de dividendos é irrelevante para o seu valor de mercado 

(MILLER; MODIGLIANI, 1961). 

 

2.2.2 Teoria dos custos de agência e fluxo de caixa livre 

 

De acordo com Baskin (1989) diversos mecanismos teóricos poderiam causar o 

rendimento dos dividendos e a relação de pagamento, variando inversamente com a volatilidade 

das ações comuns. Assim, de acordo com o tipo de informação, os gestores podem influenciar ou 

não o risco do mercado de ações.Dessa maneira, a Teoria de Agência buscacompreender a 

relação conflituosa de interesses entre os agentes e os acionistas, que se origina das chamadas 

“assimetrias informacionais” (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Assim, os custos de agência são oriundos desses conflitos, que podem ocorrer de 

contratos entre o principal e os agentes, da necessidade de monitoramento das atividades dos 

agentes, a fim de garantir que os interesses dos principais sejam atendidos, e de perdas 

provenientes do não crescimento da riqueza da empresa, resultando na divergência de interesses 

entre os atores econômicos (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Adicionalmente, Baker (2009) diz que os custos de agência podem se originar pela falta 

de monitoramentodos gerentes ou pela preferência da administração para um menor risco e por 

investimentos de baixo retorno, devido à sua preocupação com a segurança do emprego ou 

qualquer riqueza pessoal ligada à corporação. Acionistas, em contrapartida, exigem maiores 

retornos para projetos mais arriscados, e investimentos para maximizar seu retorno. 

Então, de acordo com Dalmácio e Corrar (2007) quando existe o controle acionário pela 

minoria e não há separação entre propriedade e gestão, os detentores das ações e os gestores 
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retém mais lucros, não distribuindo dividendos, para aumentar a sua riqueza pessoal. Assim, não 

existe uma garantia que o agente tome as melhores decisões para a organização, visto que suas 

decisões são voltadas sempre em benefício próprio. 

E, problemas de agência relacionados com o caixa podem ocorrer quando os gerentes 

em empresas com alto desempenho “seguram” muito dinheiro. Eles gastam esse dinheiro de 

forma aleatória, resultando no problema de fluxo de caixa livre articulado por Jensen (1986); pois 

um maior nível de fluxo de caixa livre eleva a autonomia gerencial, incentivando os gestores a 

tomarem decisões que privam os acionistas em prol de benefícios próprios (CHIOU et al, 2010). 

Dessa maneira, Jensen (1986) explica que o fluxo de caixa livre é quando a empresa 

possui fluxo de caixa elevado para os projetos de financiamento. A partir disso, os conflitos de 

interesse entre acionistas e gestores surgem quando a organização possui um substancial fluxo de 

caixa livre e o ponto chave é motivar os gestores a empregarem o dinheiro ao invés de investir 

em ineficiências organizacionais. 

Assim, os dividendos podem servir para reduzir custo de agência. Pagando-se 

dividendos iguais ao total de fluxo de caixa excedente, uma empresa pode reduzir a capacidade 

da administração de desperdiçar os recursos da empresa (ROZEFF, 1982; EASTERBROOK, 

1984; MILLER, SCHOLES, 1978). 

 

2.2.3 Teoria do pássaro na mão 

 

A teoria pássaro na mão é muitas vezes utilizada para explicar a preferência dos 

investidores relacionada aos dividendos. Desse modo, os investidores preferem receber 

dividendos porque o seu recebimento implica em garantia financeira, sendo mais valiosos porque 

não são afetados pela incerteza, incluindo a possibilidade de desempenho futuro ruim da empresa 

(BAKER, 2009; KRONBAUER, 2014). 

Segundo Baker (2009), essencialmente, os investidores que precisam de dinheiro podem 

simplesmente vender uma porção de ações para imitar o recebimento dos dividendos. Se eles 

reinvestem esses dividendos, o retorno, seja em ganhos de capital ou dividendos, será o mesmo. 
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Diante disso, Bhattacharya (1979) diz que quanto menor for o horizonte de planejamento 

ou quanto maior a urgência para captar recursos, maior é a proporção de equilíbrio de pagamento 

dos dividendos, associado com a teoria do pássaro na mão. 

Por isso, uma alteração na política de dividendos pode influenciar o preço das ações e o 

argumento utilizado por Black e Scholes (1974) é que a empresa pode aumentar o valor das 

ações, aumentando a proporção de pagamento dos dividendos (Dividend Payout Ratio). Por isso, 

investidores preferem o retorno em dividendos a ganhos de capital. Portanto, a teoria diz que 

quanto maior forem os dividendos, mais segurança terão os acionistas e, em consequência, mais 

valorizada a ação será (LOSS; SARLO NETO, 2003). 

 

2.3 HIPÓTESE DE PESQUISA 

 

O levantamento da hipótese baseou-se na literatura preexistente, como nos estudos de 

Hussainey, Mgbame e Chijoke-Mgbame (2011) e Silva Júnior e Machado (2015), onde verificou-

se que a adoção da política de dividendos demonstrou uma significância na determinação da 

volatilidade. Assim pode-se afirmar que os autores encontraram uma associação negativa entre a 

política de dividendos e a volatilidade no preço das ações. Adaptando aos resultados encontrados 

em suas pesquisas, tem-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

H1: Existe uma relação negativa entre a volatilidade no preço da ação e a política de dividendos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo busca estabelecer, através da técnica de regressão linear múltipla, pelo 

método dos mínimos quadrados (OLS), através da utilização de dados em um painel não 

balanceado, qual a relação existente entre as políticas de dividendos e a volatilidade nos preços 

das ações, baseado nos estudos de Hussainey, Mgbame e Chijoke-Mgbame (2011) e Silva Júnior 

e Machado (2015). 
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Para isso, a amostra inicial da pesquisa foi constituída por empresas listadas na 

BM&FBovespa no período entre 2010 a 2015 que possuíam observações relacionadas à variável 

dependente analisada neste trabalho, bem como informações sobre as variáveis independentes. A 

base de dados utilizada foi a Economatica® com um total de 1273 observações. 

Desse modo, foram excluídas 141 observações de empresas financeiras e 184 

observações que não apresentavam dados suficientes e as que apresentaram alavancagem 

negativa neste período, sendo um total de 156. Também foram excluídos os outliers num total de 

39, resultando em uma amostra final de 753 observações, ou 59,15% da amostra inicial, 

conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição da amostra 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Amostra Inicial 200 205 211 217 221 219 1273 

Financeiras, Seguros ou Fundos 24 23 23 24 24 23 141 

Dados ausentes var ind. 33 29 29 29 31 33 184 

Outliers 5 4 10 3 10 7 39 

AF Negativa 20 24 30 29 23 30 156 

Amostra Final 118 125 119 132 133 126 753 

 Fonte: Elaboração própria (2016). 
 

3.1 ESTRUTURAÇÃO DO MODELO UTILIZADO E DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Devido ao risco inerente dos investidores com a volatilidade no preço da ação, a análise 

desta variável serve para mensurar o nível do risco ao qual estão expostos (HUSSAINEY; 

MGBAME; CHIJOKE-MGBAME, 2011). Neste contexto, se parte do pressuposto de que a 

volatilidade no preço da ação possui relação com a política de dividendos da empresa, somada a 

análise de determinadas características. De forma geral, os modelos propostos neste estudo 

estãoapresentados nas Equações (1) e (2), a seguir: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑃 =  β1 + β2𝑅𝑒𝑛𝑑𝐷𝑖𝑣 + β3𝑃𝑎𝑔𝐷𝑖𝑣 + 휀     (1) 

𝑉𝑜𝑙𝑃 =  β1 + β2𝑅𝑒𝑛𝑑𝐷𝑖𝑣 + β3𝑃𝑎𝑔𝐷𝑖𝑣 + β4𝐿𝑛𝑉𝑀 + β5𝐷í𝑣 + β6𝐴𝐹 + 휀     (2) 
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Onde, 

𝑉𝑜𝑙𝑃 representa a volatilidade no preço das ações; 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝐷𝑖𝑣 ou Dividend Yield se caracteriza como sendo o rendimento dos dividendos; 

𝑃𝑎𝑔𝐷𝑖𝑣 é a proporção de pagamento os dividendos, ou Dividend Payout Ratio; 

𝐿𝑛𝑉𝑀 é logaritmo natural do valor de mercado da empresa, representa o tamanho; 

𝐷í𝑣 é o valor da dívida a longo prazo; e 

𝐴𝐹é alavancagemfinanceira da empresa. 

 

O modelo utilizado na pesquisa baseia-se nos estudos de Baskin (1989), Hussainey, 

Mgbame e Chijoke-Mgbame (2011) e Silva Júnior e Machado (2015). Tem-se como variável 

dependente a volatilidade do preço das ações (𝑉𝑜𝑙𝑃) e como variáveis independentes o 

rendimento dos dividendos (𝑅𝑒𝑛𝑑𝐷𝑖𝑣)e a proporção de pagamento dos dividendos (𝑃𝑎𝑔𝐷𝑖𝑣). 

Além dessas, foram adicionadas a regressão variáveis de controle para controlar os efeitos na 

volatilidade. 

Dessa maneira, a proporção de pagamento dos dividendos, ou Dividend Payout Ratio, é 

o valor pago como dividendo aos acionistas, geralmente expresso como uma porcentagem e 

determina a sustentabilidade do pagamento de dividendos de uma empresa. Neste aspecto, uma 

maior volatilidade nos preços das ações poderia reforçar maiores níveis na proporção do 

pagamento destes dividendos, para que esta volatilidade diminua (HUSSAINEY, MGBAME, 

CHIJOKE-MGBAME, 2011; HOLANDA,COELHO, 2012). 

Com isso, tanto a proporção de pagamento dos dividendos, quanto o rendimento dos 

dividendos (Dividend Yield) possuem relação inversa com a variável dependente, segundo 

estudos anteriores, indicando que quanto maior o rendimento e a proporção de pagamento dos 

dividendos, menor será a oscilação no preço da ação e por consequência, o seu risco. 

O tamanho da empresa, representado pelo logaritmo total do Valor de Mercado da 

empresa, baseia-se nos trabalhos de Fama e French (2001) e Hussainey, Mgbame e Chijoke-

Mgbame (2011) que partem do pressuposto que esta variável é negativamente relacionada com a 

volatilidade, uma vez que quanto maior a empresa, menores as oscilações no preço das ações. Em 
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complemento, para a dívida de longo prazo, espera-se uma relação positiva com a variável 

dependente, conforme o estudo de Silva Júnior e Machado (2015), uma vez que quanto maior a 

dívida da empresa, maior a volatilidade nas suas ações, devido às incertezas dos seus investidores 

quanto à liquidação destes passivos. Por fim, a alavancagem financeira assume uma postura 

inversa quando relacionada à política de dividendos, de acordo com os estudos de Agrawal e 

Jarayaman (1994), Abor e Bokpin (2010) e Nuhu, Musah e Senyo (2014). Neste aspecto, uma 

maior alavancagem ocasiona uma menor rentabilidade nos dividendos, uma vez que gera um 

comprometimento com o pagamento de juros e eleva o custo de uma possível distribuição de 

dividendos. 

Em linhas gerais, quanto maior o nível de endividamento da empresa menor o 

pagamento de dividendos e maior a volatilidade em seus lucros, uma vez que, a alavancagem 

financeira é uma variável utilizada para mensurar a incerteza do investidor quanto ao 

desempenho futuro da organização (SILVA JÚNIOR; MACHADO, 2015). 

Assim, as variáveis desta pesquisa foram coletadas na base de dados Economatica®, em 

seus respectivos anos, exceto em relação ao Dividend Payout Ratio e a dívida de longo prazo, 

calculadas conforme a metodologia apresentada por Silva Junior e Machado (2015). O Quadro 

1apresenta uma breve descrição das variáveis supracitadas, junto às suas respectivas relações 

esperadas com a variável dependente. 

 

Quadro 1–Variáveis Utilizadas 

Variável Cálculo da Variável Relação Esperada 

𝑉𝑜𝑙𝑃 DP[Ln (Cotações Diárias)] - 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝐷𝑖𝑣 Rentabilidade dos Dividendos (DividendYield) Negativa 

𝑃𝑎𝑔𝐷𝑖𝑣 
Proporção do pagamento dos 

dividendos (DividendPayoutRatio) 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠

𝐿𝑃𝐴
 Negativa 

𝐿𝑛𝑉𝑀 Logaritmo natural do Valor de Mercado da Empresa Negativa 

𝐷í𝑣 Dívida de longo prazo 
𝐷í𝑣

𝐴𝑇
 Positiva 
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𝐴𝐹 Alavancagem Financeira Negativa 

Fonte: Adaptadode Silva Júnior e Machado (2015). 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A tabela 2 apresenta a análise descritiva das variáveis do modelo, que mostram a média, 

a mediana, o desvio padrão, bem como os seus valores mínimos e máximos. 

Tabela 2 - Estatísticas Descritivas 

Variável Média Mediana Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

VolP 37,52289 33,04766 16,59395 15,2827 137,8528 

RenDiv 3,432229 2,421112 3,698504 0 21,16223 

PagDiv 0,4320038 0,3136562 0,6451841 -4,155098 5,908954 

LnVM 14,45503 14,76081 2,122797 8,398365 19,75633 

Dív 0,3089066 0,3128162 0,1603881 0 1,239554 

AF 3,458317 1,702179 8,676155 0,0306541 107,3202 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Diante disso, a variável dependente (VolP), a qual representa as variações no preço das 

ações durante o período analisado, apresentou uma média de aproximadamente 37,523 e desvio 

padrão de 16,594, variando entre o limite mínimo de 15,283 e máximo de 137,853. Com relação 

à descrição das variáveis independentes, verifica-se que a rentabilidade média dos dividendos em 

relação ao preço da ação foi de 3,432 com desvio padrão de 2,421, variando entre 0 e 21,162. Na 

variável que relaciona dividendos distribuídos e o lucro por ação do período, pagamento dos 

dividendos, apresentou um valor mínimo de -4,155a um máximo de 5,909, apresentando, um 

valor médio de 0,309, com desvio padrão de 8,676. 

Em seguida, a variável tamanho (LnVM), apresentou valor médio de 14,455, com um 

baixo desvio em torno de sua media  (2,123), variando de 8,398 a 19,756, assim como  a variável 

divida de longo prazo (Dív), que também apresentou um baixo desvio padrão, com o valor de 

0,1604 em relação à sua média de 0,309, variando entre 0 e1,24. Por fim, a variável alavancagem 

financeira apresentou valor médio de 3,458, seguindo com desvio padrão de 8,676, variando entre 

0,031 e 107,32. 
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Em sequência, a Tabela 3 traz uma matriz de correlação com todas as variáveis 

utilizadas, com o intuito de detectar possíveis associações entre elas, conforme podemos verificar 

abaixo: 

Tabela 3 - Matriz de correlação 

  VolP RenDiv PagDiv LnVM Dív AF 

VolP 1 
     

RenDiv -0,1894* 1 
    

 
0,0000 

     
PagDiv -0,2072* 0,4142* 1 

   

 
0,0000 0,0000 

    
LnVM -0,1979* 0,0984* 0,0806* 1 

  

 
0,0000 0,0069 0,0270 

   
Dív 0,0368 -0,079* -0,0463 0,0643 1 

 

 
0,3130 0,0301 0,2041 0,0778 

  
AF 0,2404* -0,1159* -0,1328* -0,0907* 0,1312* 1 

  0,0000 0,0014 0,0003 0,0128 0,0003   

*Significância ao nível de 5% 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Através da matriz de correlação, na tabela 3, verificou-se que avolatilidade apresentou 

significância negativa ao nível de 5% com as variáveis relacionadas à política de dividendos, 

rendimento e pagamento dos dividendos. Indicando que quanto maior o rendimento dos 

dividendos bem como a proporção de pagamento dos dividendos, menores serão as variações no 

preço da ação, diminuindo o seu risco. 

Dessa maneira, também pode-se observar que a variável de controle que representa o 

tamanho da empresa apresentou relação inversa com a volatilidade, levando a concluir que a 

medida que aumenta o tamanho da empresa a volatilidade diminui (HUSSAINEY; MGBAME; 

CHIJOKE-MGBAME, 2011; HASSEMIJO; ARDEKANI; NEJAT, 2012; SILVA JUNIOR; 

MACHADO, 2015). Por outro lado, a dívida de longo prazo mostrou uma significância negativa 

com o rendimento dos dividendos, sugerindo que uma empresa com maior endividamento tem 

um menor rendimento dos dividendos (HASSEMIJO; ARDEKANI; NEJAT, 2012; SILVA 

JUNIOR; MACHADO, 2015). Observou-se também que a variável alavancagem financeira 

apresentou uma significância positiva com a volatilidade, em contradição com a relação esperada. 
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Por fim, conforme observado, as variáveis pagamento dos dividendos e rendimento dos 

dividendos apresentaram uma correlação superiora 40% com significância positiva, podendo 

indicar a presença de multicolinearidade, representando um problema em potencial 

(HUSSAINEY; MGBAME; CHIJOKE-MGBAME, 2011; HASSEMIJO; ARDEKANI; NEJAT, 

2012). 

Dessa maneira, a fim de atender aos pressupostos da regressão linear múltipla (OLS), 

realizou-se o teste Breusch-Pagan, para verificar a homogeneidade das variâncias, e o teste 

Jarque-Bera, a fim de testar a normalidade dos resíduos.  

Diante dos testes, observou-se um p-valor inferior a 5%, rejeitando a hipótese nula de 

distribuição normal, no teste jarque-bera, porém, considerando o Teorema do Limite Central e a 

utilização de 753 observações, o pressuposto da normalidade pode ser relaxado (BROOKS, 2008; 

CORRAR; THEÓPHILO, 2010; GUJARATI, 2012). No teste Breusch-Pagan, a hipótese nula foi 

rejeitada, portanto, a amostra é heterocedástica. Neste caso, optou-se por usar a matriz robusta de 

Davidson e MacKinnon (HC3), com intuito de minimizar o erro padrão para a 

heterocedasticidade, conforme observado na Tabela 4. Inicialmente, buscou-se analisar o 

comportamento da variável dependente com as variáveis independentes para o modelo (1), como 

segue: 

Tabela 4- Testes de Robustez (Modelo 1) 

Painel A 

Variável Explicativa Coeficiente Erro Padrão Estatística t P-valor 

RendDiv -0,5612455 0,177568 -3,16 0,002 

PagDiv -3,995916 1,447487 -2,76 0,006 

Constante 41,17546 1,041802 39,52 0,000 

Painel B 

Descrição Valor Descrição Valor 

R² 0,0559 Teste F (Estatística) 14,85 

R² Ajustado 0,0534 Teste F (P-valor) 0,000 

Breusch-Godfrey 0,0049 VIF 1,21 

                              Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Na tabela 4 verificou-se que as variáveis relacionadas à política de dividendos (RenDiv e 

PagDiv) apresentaram significância negativa estatística com a volatilidade nos preços das ações. 
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Nos resultados encontrados por Hussainey, Mgbame e Chijoke-Mgbame (2011) as variáveis 

relacionadas à política de dividendos apresentaram coeficiente negativo, mas apenas a variável 

pagamento dos dividendos foi significativa. Assim, esses resultados sugerem que quanto maior o 

pagamento dos dividendos menos volátil será o preço da ação. 

Entretanto, o valor do coeficiente R² (0,0559) indicou pouca explicação as variáveis 

independentes em relação a variável dependente. Diante disto, existiu a necessidade de adicionar 

variáveis de controle para verificar possíveis mudanças (HUSSAINEY; MGBAE; CHIJOKE-

MGBAME, 2011; HASSEMIJO; ARDEKANI; NEJAT, 2012). 

 

Tabela 5 – Testes de Robustez (Modelo 2) 

Painel A 

Variável 

Explicativa 
Coeficiente  Erro Padrão 

Estatística 

t 
P-valor 

RendDiv -0,4373337 0,1710894 -2,56 0,011 

PagDiv -3,276346 1,278246 -2,56 0,011 

LnVM -1,256411 0,3579816 -3,51 0,000 

Dív 0,8027197 5,664371 0,14 0,887 

AF 0,3759254 0,1187517 3,17 0,002 

Constante 57,05273 5,806065 9,83 0,000 

Painel B 

Descrição Valor Descrição Valor 

R² 0,1242 Teste F (Estatística) 11,89 

R² Ajustado 0,1183 Teste F (P-valor) 0,000 

Breusch-Godfrey 0,0144 VIF 1,22 

                                Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

A tabela 5 apresenta a análise dos resultados da regressão referente à equação do modelo 

(2), onde buscou-se analisar a relação entre a política de dividendos e a volatilidade da ação 

adicionando as variáveis de controle, tamanho, dívida de logo prazo e alavancagem financeira. 

Conforme o Painel B, a regressão estimada com as variáveis de controle apresentou significância 

estatística ao nível de 5%, com um p-valor da estatística F de 0,0000. Sobre o coeficiente de 

determinação, observa-se um percentual de 12,42% onde nota-se um aumento dessa explicação, 
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com a inclusão de variáveis de controle, em relação ao modelo (1), descrito na Tabela 4. Assim, 

os resultados são próximos aos de Silva Junior e Machado. 

Em relação aos coeficientes das variáveis representativas relacionadas à política de 

dividendos no Painel A, observa-se valores negativos, corroborando com os resultados 

encontrados por Silva Junior e Machado (2015); Hussainey, Mgbame e Chijoke-Mgbame (2011); 

HASSEMIJO; ARDEKANI; NEJAT, (2012). Cabe evidenciar, ainda no Painel A, que apenas a 

variável Dív continuou a apresentar um p-valor acima do nível de significância de 5% (0,887), 

mostrando-se não significativa, estatisticamente. Em contrapartida, a variável PagDiv mostrou 

significância estatística ao nível de 5%, o que difere dos estudos de Silva Junior e Machado 

(2015). 

Das variáveis de controle utilizadas no estudo a alavancagem mostrou-se contrária aos 

resultados esperados, apresentando uma relação positiva com a volatilidade. De forma que a 

medida que a alavancagem aumenta, a volatilidade também aumenta. Agrawal e Jayaraman 

(1994) dizem que empresas com capital possuem maiores medidas de política de dividendos do 

que empresas alavancadas, e implica que os dividendos atuam como uma alternativa para redução 

dos custos de agência (fluxo de caixa livre). 

Assim, também verificou-se a inexistência de multicolinearidade entre as variáveis, 

através do teste VIF, com o valor de 1,22 e notou-se ausência de autocorrelação através do teste 

Breusch-Godfrey. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar a relação entre a volatilidade nos preços 

das ações e a política de dividendos das empresas que negociam ações na BM&FBovespa no 

período compreendido, a partir da adoção às IFRS, entre 2010 e 2015. Como modelo de análise 

utilizou-se regressões lineares múltiplas, pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), 

onde foram incluídas variáveis de controle, com o intuito de controlar possíveis efeitos na 

variável dependente. 
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Nesse contexto, os resultados empíricos mostraram uma relação negativa e significativa 

entre a volatilidade e duas medidas relacionadas à política de dividendos, o rendimento dos 

dividendos e o pagamento, diferentemente dos estudos anteriores, onde apenas uma das variáveis 

relacionadas a politica de dividendos foram significantes, indicando que essa diferença pode esta 

relacionado ao método utilizado ou ao tratamento dos dados utilizados. Sendo assim, os 

rendimentos dos dividendos fornecem informações que os investidores utilizam para investir no 

mercado acionário relacionadas ao risco (SILVA JUNIOR; MACHADO, 2015). A relação 

robusta existente evidenciada sugere que a política de dividendos por si só afeta o preço das 

ações e os gerentes são capazes de controlar a política de dividendos, influenciando o risco de 

mercado (BASKIN, 1989). Em adição, eles podem ser capazes de reduzir a volatilidade aumento 

a distribuição de dividendos (HASSEMIJO; ARDEKANI; NEJAT (2012). 

Além disso, como esperado, a variável tamanho mostrou-se negativamente significativa 

com a variável dependente. De acordo com Hassemijo, Ardekani e Nejat (2012) empresas de 

grande porte são normalmente mais diversificadas e as menores têm menos acesso a informações. 

Por isso, grandes empresas são menos ariscadas por terem uma menor volatilidade nos preços e 

em conseqüência um maior pagamento de dividendos. 

A variável dívida de longo prazo apresentou uma relação positiva, já a alavancagem 

financeira mostrou-se contrária aos resultados esperados, apresentando uma relação positiva com 

a volatilidade nos preços das ações. Com isso, Agrawal e Jayaraman (1994) dizem que o 

rendimento e o pagamento dos dividendos em empresas com capital elevado são maiores em 

cerca de 90% para o pagamento e 71% para o rendimento do que empresas alavancadas. 

Diante dos resultados apresentados, a hipótese de pesquisa não foi rejeitada, haja vista 

que foi verificada relação significativa e negativa entre a política de dividendos e a volatilidade 

no preço da ação. Por fim, para estudos futuros, recomenda-se estudar um período maior, bem 

como analisar as 100 maiores empresas, a fim de diminuir as discrepâncias nos resultados 

encontrados, além de trabalhar com outras variáveis como o fluxo de caixa. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar o comportamento do sistema de governança corporativa 

adotadas por quatro companhias estatais brasileiras listadas na BMF&BOVESPA no período de 

2015, identificando as principais práticas de governança corporativa, no intuito de certificar se as 

mesmas têm cumprido suas reais funções de aprimoramento, transparência e segurança aos 

acionistas, investidores, colaboradores e demais públicos de interesse. Para obtenção dos 

resultados foi utilizado o Índice de Governança Corporativa (IGOV) proposto por Silveira (2004) 

e os sub-índices IGOV5 e IGOV10, onde foram avaliadas as seguintes práticas: acesso às 

informações; conteúdo das informações; estrutura do conselho da administração e estrutura de 

propriedade e controle. Na oportunidade, os resultados revelam que as quatro companhias 

analisadas, duas pertencendo ao seguimento Novo Mercado e as demais pertencentes a 

modalidade Tradicional Bovespa e ao Nível 1 aplicam em sua totalidade práticas de governança 

corporativa, principalmente em relação à Estrutura do Conselho de Administração e Estrutura de 

Propriedade e Controle. Todas as informações foram coletadas nos web sites das companhias e na 

BM&FBOVESPA. 

Palavras-chaves: Governança Corporativa, Companhias estatais, Práticas de Governança. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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 Os últimos acontecimentos, principalmente os casos de alta visibilidade envolvendo 

algumas estatais brasileiras têm afetado de forma preocupante a idoneidade da administração 

dessas companhias, bem como o grau de confiança de seus investidores.  

Diante dessa situação surgem as discussões acerca da adoção de práticas de governança 

corporativa. Sustentadas pelos seguintes princípios: prestação de contas, transparência, 

conformidade legal, senso de justiça, equidade, ética e outros também conhecidos pelos termos 

(accountability, disclosure, compliance, fairness, equity e ethics), (LIMA et al., 2006; CHEN ET 

al., 2007; MACHOLD, AHMED, FARQUHAR, 2008; OLIVEIRA et al., 2009). 

Todas essas práticas são responsáveis por formar um sistema de governança corporativa 

com a finalidade de reduzir os conflitos de agência e a assimetria informacional. Contudo, estas 

práticas não se limitam apenas as empresas privadas. As empresas estatais, salutarmente, também 

as adotam essas práticas, a exemplo do Banco do Brasil e BB Seguridades Participações, 

pertencendo estas, no mais elevado nível de governança corporativa, o Novo Mercado. 

Isso é ratificado por Lopes (2012) quando menciona que não se pode fazer um estudo 

sério sobre organizações sem que sejam considerados os conflitos de agência e a assimetria 

informacional, uma vez que estes estão intimamente ligados. Nesse sentido, a BM&FBOVESPA, 

bem estruturada e consolidada criou faixas, as quais representam práticas diferenciadas de 

governança, afim de desenvolver um mercado mais eficiente e capaz, baseando-se no modelo 

alemão, chamado novo mercado. Essas faixas se dividem em Nível I, Nível II e Novo Mercado 

(MARTINS; SILVA, 2015). 

Dessa forma, uma vez que as boas práticas de governança corporativa permite que a 

entidade otimize seu valor econômico, reduzindo os conflitos de agência, facilitando o acesso a 

informação e contribuindo para a qualidade da gestão da organização. Nesse contexto, surge o 

seguinte problema desta pesquisa: Como se comporta o sistema de governança corporativa nas 

empresas estatais brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de 2015? 

Em linhas gerais, diante da complexidade das empresas estatais em relação à política de 

membros dos órgãos de administração e dos interesses diversos, que visam não apenas a 

maximização de lucros. Nesse sentido, a exigência de práticas sólidas de governança corporativa, 

torna-se ainda mais necessária. 

 

2. REFERENCIAL TEORICO 
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2.1 Governança Corporativa 

Governança Corporativa é um sistema pelo qual uma companhia é gerenciada, através de 

práticas que permitem maior transparência e segurança para investidores, acionistas, 

colaboradores e demais públicos de interesse. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM 2015), a governança corporativa é um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar 

o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, como investidores, 

empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. Ou seja, são mecanismos adotados pelas 

companhias que as tornam mais aparente para o mercado. 

 O ambiente social, econômico, corporativo e regulatório são fatores determinantes para a 

adoção de um sistema de governança corporativa, considerando que temos um mercado bastante 

dinâmico vigente no mundo (BM&FBOVESPA, 2016). Entretanto, entre os vários modelos de 

governança corporativa existentes, podemos nos ater aos modelos, Outsider System e Insider 

System. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa diferencia esses modelos da seguinte 

forma: 

 

Outsider System: Sistema de Governança anglo-saxão (Estados Unidos e Reino Unido) 

 Acionistas pulverizados e tipicamente fora do comando diário das operações da 

companhia; 

 Estrutura de propriedade dispersa nas grandes empresas; 

 Papel importante do mercado de ações no crescimento e financiamento das empresas; 

 Ativismo e grande porte dos investidores institucionais; 

 Mercado com possibilidade real de aquisições hostis do controle; 

 Foco na maximização do retorno para os acionistas (orientado para o acionista). 

Insider System: Sistema de Governança da Europa Continental e Japão 

 Grandes acionistas tipicamente no comando das operações diárias, diretamente ou via 

pessoas de sua indicação 

 Estrutura de propriedade mais concentrada; 
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 Papel importante do mercado de dívida e títulos no crescimento e financiamento das 

empresas; 

 Frequente o controle familiar nas grandes companhias, bem como a presença do Estado 

como acionista relevante; 

 Presença de grandes grupos/conglomerados empresariais, muitas vezes altamente 

diversificados; 

 Baixo ativismo e menor porte dos investidores institucionais; 

 Reconhecimento mais explícito e sistemático de outros stakeholders não-financeiros, 

principalmente funcionários (orientado para as partes interessadas). 

 No Brasil, o sistema adotado se aproxima mais do Insider System, porém aos poucos, 

estamos adquirindo características do modelo Outsider System devido à adesão de novas 

empresas no mercado de capitais, pela abertura de seus capitais, bem como negociar suas ações. 

Além disso, se tem observado uma tendência em separar o controle da empresa e a propriedade, 

em decorrência do conflito de agência, o qual pode ser entendido como a utilização do poder para 

atingir objetivos próprios e não da companhia como um todo (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Em detrimento desses conflitos, da informalidade na adoção de práticas de governança 

corporativa no âmbito nacional e da necessidade das empresas de atrair novos investidores 

comprometidos, participativos e que estivessem preocupados com os objetivos da companhia, a 

BM&FBOVESPA criou faixas, as quais representam práticas diferenciadas de governança, afim 

de desenvolver um mercado mais eficiente e capaz, baseando-se no modelo alemão, chamado 

novo mercado. Essas faixas se dividem em Nível I, Nível II e Novo Mercado (MARTINS; 

SILVA, 2015). 

As companhias enquadradas no Nível I se comprometem adotar práticas que facilitem a 

transparência e o acesso à informação, tais como: legislação vigente e calendários de eventos, de 

modo que todos os usuários desta informação tenham acesso. O nível II trata-se de um nível mais 

eficaz e mais próximo ao Novo Mercado, no entanto, ainda é permitido a emissão de ações 

preferenciais e o tagalong de no mínimo 80% (MARTINS; SILVA, 2015). O Novo Mercado por 

sua vez, é um nível mais consistente de adoção das práticas de governança corporativa, 

responsável pela abrangência dos direitos dos acionistas e divulgação de informações mais 

pertinentes e transparentes aos mesmos (BM&FBOVESPA, 2016). 
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O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2013) afirma que a governança 

corporativa se preocupa em criar um conjunto de mecanismos eficientes, tanto de incentivo 

quanto de monitoramento, com a finalidade de assegurar que o comportamento dos 

administradores esteja sempre alinhado com o melhor interesse da empresa. Dessa forma, as boas 

práticas de governança corporativa permitem que a entidade otimize seu valor econômico, reduza 

os conflitos de agência, facilite o acesso a informação e contribua qualitativamente na gestão da 

organização.  

 Nesse sentido, a contabilidade tem contribuído significativamente, desde a formalização 

através de contratos entre proprietários e os gestores, reduzindo a assimetria das informações, a 

divulgações das informações de forma tempestivas e fidedignas. Para o IBGC (2015), a 

governança corporativa adota como linhas mestras conceitos relacionados à Contabilidade, tais 

como: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, como meio de 

explicar e solucionar os conflitos existentes entre os interesses dos usuários das informações, uma 

vez que estes, também são princípios que norteiam a contabilidade. 

  

2.2 Relações Teóricas entre Governança Corporativa e a Informação Contábil 

 Nascimento et al. (2013) observam que, no Brasil, a necessidade de prover informações 

mais transparentes e fidedignas, de modo a atender os padrões internacionais de Contabilidade, 

foi um fator motivador á adoção de boas práticas de governança corporativa pelas companhias, 

especialmente no que se refere ao segmento Novo Mercado. 

 Para que a informação contábil seja útil, esta deve ser relevante e representar 

fidedignamente aquilo que se pressupõe apresentar. Essa utilidade é compreendida quando esta 

informação pode ser comparável, verificável, tempestiva e compreensível. Para a governança 

corporativa, além dessas características, a informação contábil tem o papel de reduzir a assimetria 

da informação. Lopes e Martins (2005) afirmam que a própria informação contábil é o mais 

elementar para o mecanismo de governança. 

 A representação fidedigna tem a finalidade de retratar a realidade econômica de uma 

companhia. O retrato da realidade completo deve incluir toda a informação necessária acerca das 

praticas adotadas de governança corporativa e as explicações necessárias aos usuários da 

informação (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC 00). Essas informações 

podem ser extraídas dos relatórios contábeis, uma vez que os mesmos têm por finalidade 

demonstrar a situação econômico-financeira da companhia, e que estas sejam capazes de fazer a 

diferença no processo de tomada de decisão. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O objetivo deste estudo consistiu em analisar as informações referentes à adoção das 

práticas de governança corporativa em 4companhias estatais brasileiras listadas na 

BM&FBOVESPA no período de 2015, fazendo uma relação teórica entre governança corporativa 

e a qualidade de suas informações contábeis. 

 Para obtenção dessas informações, utilizou-se o Índice de Governança Corporativa, como 

uma medida para certificar se a qualidade da governança corporativa dessas empresas tem 

cumprido suas reais funções de aprimoramento, transparência e segurança aos seus acionistas, 

investidores, colaboradores e demais públicos usuários das informações contidas nos relatórios 

apresentados. 

 O Índice de Governança Corporativa (IGOV) proposto por Silveira (2004) pode ser 

obtido a partir de um conjunto 10 perguntas binárias e objetivas, cujas respostas se dão a partir de 

dados secundários. Para cada resposta positiva adiciona-se um ponto ao índice, com as 

companhias apresentando um nível de governança corporativa entre 0 e 10 (vide apêndice). 

Nessas perguntas são avaliadas as seguintes práticas: acesso às informações; conteúdo das 

informações; estrutura do conselho da administração e estrutura de propriedade e controle. São 

considerados ainda, nesse estudo dois sub-índices derivados do IGOV. O IGOV5 que é calculado 

a partir das cinco primeiras perguntas e abrange as seguintes dimensões: acesso às informações e 

conteúdo das informações, no quesito transparência. Já o IGOV10 é calculado com base nas 5 

últimas perguntas, relacionadas à estruturação do conselho da administração e estrutura de 

propriedade e controle. 

 Para compreensão dos resultados são dados pesos diferentes para as questões. Essa 

ponderação leva em consideração a percepção do pesquisador acerca dos fatos mais relevantes de 

governança corporativa para as empresas estatais listadas na BM&FBOVESPA. Segundo 

Silveira, Perobelli e Barros, (2008) os trabalhos que argumentam índices sem peso são mais 

fáceis de serem reproduzidos e menos sujeitos a subjetividade dos pesquisadores do que índices 

ponderados. 

 Depois dos procedimentos citados, os dados foram coletados de 4 companhias estatais 

brasileiras que compuseram a amostra. Listadas a seguir: 
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Tabela 1: Empresas analisadas no estudo 

Painel analisado (2015) 

Estatais Brasileiras Nível de Governança corporativa 

Petrobras Tradicional Bovespa 

Vale S/A Nível I 

Banco do Brasil Novo Mercado 

BB Seguridade Novo Mercado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O critério de escolha para análise das companhias partiu do pressuposto de pertencerem a 

diferentes níveis de governança corporativa, bem como os constantes acontecimentos veiculados 

pelos diversos meios de comunicação, a exemplo da Petrobras. 

 

4. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Após análises acerca das informações concernente as perguntas formuladas afim de 

atender as expectativas para valoração do Índice de Governança Corporativa – IGOV e os sub-

índices IGOV5 e IGOV10, foram atribuídos pesos diferentes para  os itens analisados. Para os 

itens da dimensão acesso e conteúdo das informações foram atribuídos peso 2. Para a dimensão 

Estrutura do Conselho de Administração e Estrutura de Propriedade e Controle foram atribuídos 

peso 3. Essa ponderação corresponde ao fato de que nem todos os itens contribuem igualmente 

para determinar a qualidade da Governança corporativa. O estudo desses itens tem por base a 

pesquisa realizada por Alexandre Di Miceli da Silveira em 2008 sobre: Governança Corporativa e 

os Determinantes da Estrutura de Capital: Evidências Empíricas no Brasil. 

Segue-se abaixo a análise feita para cada empresa: 

 

Banco do Brasil 

Tem uma estrutura de governança corporativa formada pelo Conselho de Administração 

(CA) e pela Diretoria Executiva (DE). O CA é composto por oito membros e assessorado pelos 

Comitês de Auditoria, Remuneração e pela Auditoria Interna. A DE é composta pelo Conselho 
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Diretor (presidente e nove vice-presidentes) e por 27 diretores estatutários. Mantém ainda, em 

caráter permanente, um Conselho Fiscal (CF) composto por cinco membros titulares e cinco 

suplentes. Como boa prática de governança corporativa, instituímos processo para avaliar o 

desempenho do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, do Auditor Geral, do 

Comitê de Remuneração e da Diretoria Executiva.  

O Estatuto Social, os códigos de Governança Corporativa e de Ética também dão suporte 

às práticas de governança adotadas.  

O Relacionamento com o Mercado é feito através dos relatórios e informações à CVM e 

no site de Relações com Investidores. Os encontros foram realizamos anualmente com 

investidores e analistas no País, cinco Non-dealroadshows (visitas de relacionamento) no 

exterior, participação em 10 conferências no País e outras 15 no exterior, além de promoverem 

quatro teleconferências de resultado. Mantêm uma equipe dedicada ao atendimento a analistas de 

mercado e investidores, que realizou, em 2015, mais de 958 atendimentos, incluindo participação 

em reuniões e atendimentos telefônicos. Além de controles corporativos, como gestão de riscos, 

controles interno e segurança institucional. 

 

BB seguridades 

O compromisso da BB Seguridade com a transparência na relação com o mercado e, em 

especial, com seus acionistas minoritários, é ratificado pela sua adesão, desde a abertura de 

capital, ao Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento que reúne as companhias que 

atendem às mais elevadas exigências de governança corporativa no mercado brasileiro. 

O sistema de governança corporativa da BB Seguridade é formado pela Assembléia de 

Acionistas; pelo Conselho de Administração, composto por seis membros, dentre eles, um 

indicado pelos acionistas minoritários; pela Diretoria Executiva, composta por quatro Diretores 

estatutários, sendo um Diretor Presidente e um Diretor de Relações com Investidores; e pelo 

Conselho Fiscal, de caráter permanente, composto por três membros titulares e três membros 

suplentes. Adicionalmente, compõem o sistema de governança dois comitês de assessoramento 

estatutários, sendo: 

(i) O Comitê de Transações com Partes Relacionadas, composto por três membros, 

dentre eles, um membro independente com poder de veto; e 

(ii) O Comitê de Auditoria, composto por quatro membros efetivos, sendo um deles 

indicado em conjunto pelo(s) Conselheiro(s) de Administração representante(s) dos 
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acionistas minoritários e três membros indicados pelos demais Conselheiros de 

Administração. Dentro deste sistema, as decisões são tomadas de forma colegiada, 

respeitadas as alçadas previstas em lei ou Estatuto. 

 

Petrobrás 

Possuí uma estrutura de governança corporativa formada por Assembléia Geral de 

Acionistas; Conselho de Administração (CA) e seus comitês; Conselho Fiscal; Auditorias interna 

e externa; Ouvidoria Geral e Canal de Denúncia; e Diretoria Executiva e seus comitês. Os 

membros do Conselho de Administração são eleitos na Assembléia Geral de Acionistas. 

Atualmente, conta-se com dez conselheiros, dos quais sete, incluindo o presidente do Conselho, 

são indicados pelo acionista controlador; um pelos detentores minoritários de ações ordinárias; 

um pelos titulares de ações preferenciais (excluído o acionista controlador); e um pelos 

empregados, conforme estabelecido no Estatuto Social que, a partir de 2015, passou a prever 

membros suplentes por um prazo de dois anos.  

Em 2015, foram formalizados cinco comitês estatutários vinculados ao Conselho de 

Administração: Estratégico; Financeiro; Auditoria; Segurança, Meio Ambiente e Saúde; e 

Remuneração e Sucessão. Esses comitês são formados por integrantes do colegiado e/ou por 

pessoas de mercado de notória experiência e capacidade técnica. Sua finalidade é assessorar o CA 

por meio de análises e recomendações sobre matérias que necessitem de maior aprofundamento 

antes de serem submetidas à deliberação do colegiado.  

Em fevereiro de 2016, o Comitê de Auditoria foi efetivamente instalado e, conforme 

determina o seu regimento interno, integrado exclusivamente por membros do Conselho de 

Administração. A área de Governança, Risco e Conformidade (GRC) começou a atuar em 2015 

com a missão de assegurar a conformidade de processos e mitigar riscos, dentre eles os de fraude 

e de corrupção, garantindo a aderência a leis, normas, padrões e regulamentos internos e 

externos. O diretor dessa área foi eleito a partir de uma lista tríplice elaborada por uma empresa 

especializada em seleção de executivos do mercado. O mesmo tem um mandato de três anos, 

podendo ser renovado, e sua destituição somente pode ocorrer por deliberação do Conselho de 

Administração que conte com o voto de pelo menos um dos conselheiros eleitos pelos acionistas 

minoritários ou preferencialistas. 

Em 2015, o Conselho de Administração aprovou o processo de reestruturação da 

Ouvidoria Geral, o que incluiu a seleção de um novo ouvidor geral e a instituição de um canal de 

denúncia independente. A escolha do ouvidor geral foi realizada pelo Conselho com base em uma 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
1
1
 

lista de profissionais elaborada por empresa especializada em seleção de executivos e analisada 

pelo Comitê de Auditoria e pelo Comitê de Remuneração e Sucessão. 

Também foi iniciado o projeto de revisão do nosso modelo de governança e gestão, a 

partir do qual foi definida uma nova estrutura organizacional e os comitês de assessoramento à 

Diretoria Executiva. Ainda no conjunto de ações adotadas visando aprimorar e fortalecer a 

governança corporativa revisou-se os instrumentos como o Estatuto Social, as Diretrizes de 

Governança Corporativa e os Regimentos Internos do Conselho de Administração, da Diretoria 

Executiva e dos Comitês de Assessoramento do CA. 

Adicionalmente, a alta administração promoveu a revisão de limites de alçada do 

Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e adotou o modelo de autorização 

compartilhada, que prevê a substituição das decisões individuais pelas colegiadas. 

 

Vale S/A 

O modelo de governança corporativa está fundamentado nos princípios de clareza de 

papéis, transparência e estabilidade, necessários para posicionar a Vale em sua trajetória de 

crescimento e criação de valor. 

O Conselho de Administração da Vale é responsável pela definição das políticas e das 

diretrizes gerais da empresa, análise de planos e projetos propostos pela Diretoria Executiva e 

avaliação dos resultados. 

O Conselho se reúne ordinariamente todo mês e extraordinariamente sempre que 

convocado pelo seu presidente, vice-presidente ou outros dois membros. Suas decisões exigem 

um quorum que represente a maioria dos membros e são tomadas por voto majoritário. 

Para apoiar o Conselho de Administração na condução de suas atividades, conta-se com 

cinco comitês de assessoramento: Desenvolvimento Executivo, Estratégico, Financeiro, 

Controladoria e Governança e Sustentabilidade. Os comitês representam fóruns de discussão, 

partilhando as diferentes visões de seus membros, o que permite maior amadurecimento e 

alinhamento das proposições antes de seu encaminhamento para o Conselho de Administração. O 

objetivo é contribuir para a fluidez dos processos decisórios e para a qualidade das decisões. 

Pela legislação societária brasileira, um Conselho Fiscal pode ser estabelecido como um 

órgão independente de administração da Vale e dos auditores externos. Sua principal 

responsabilidade é a revisão das atividades da administração e das demonstrações contábeis, 
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reportando-se diretamente aos acionistas. A Vale estabeleceu um Conselho Fiscal de 

funcionamento permanente, que pode ter de três a cinco membros. Os detentores das ações 

preferenciais classe A, incluindo as ações de classe especial, ou Golden Shares, podem eleger um 

conselheiro fiscal e seu respectivo suplente. 

Foi verificado ainda, que todas as companhias analisadas elaboram as demonstrações 

contábeis de acordo com as praticas adotadas no Brasil e com as normas Internacionais de 

Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pela International Accounting Standard Board (IASB). 

Além disso, com exceção do Banco do Brasil e do BB Seguridades, tanto a Petrobrás 

quanto a Vale emitem ações ordinárias e preferenciais. No entanto, na Vale, as ações 

preferenciais possui o mesmo direito a voto em relação às ordinárias. 

 

Tabela 2: Dados coletados 

Estatais 

Brasileiras Principais práticas de governança corporativa 

BB Seguridades 

 O sistema de governança corporativa da BB Seguridade é 

formado pela Assembléia de Acionistas; pelo Conselho de 

Administração; 

 Conselho Fiscal; 

 Comitê de Transações com Partes Relacionadas; 

 Comitê de Auditoria; 

 Demais práticas exigidas pelo Novo Mercado. 

Vale S/A 

 O modelo de governança corporativa está fundamentado nos 

princípios de clareza de papéis, transparência e estabilidade, 

necessários para posicionar a Vale em sua trajetória de 

crescimento e criação de valor; 

 Conselho de Administração; 

 Diretora Executiva; 

 Comitês de assessoramento; 

 Conselho Fiscal; 

 Demais práticas exigidas pelo nível Tradicional Bovespa. 

Petrobras 
 Estrutura de governança corporativa formada por Assembléia 

Geral de Acionistas; Conselho de Administração (CA) e seus 
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comitês; 

 Conselho Fiscal; 

 Auditorias interna e externa; 

 Ouvidoria Geral e Canal de Denúncia; 

 Diretoria Executiva e seus comitês; 

 Estatuto Social, as Diretrizes de Governança Corporativa e os 

Regimentos Internos do Conselho de Administração, da Diretoria 

Executiva e dos Comitês de Assessoramento do CA; 

 Demais práticas exigidas pelo Nível l de governança corporativa. 

Fonte: Resultados desta pesquisa. 

 

A tabela acima revela as principais práticas do sistema de governança corporativa 

adotadas pelas 4 empresas estatais brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de 2015. 

Os dados encontrados justificam o porquê de se atribuir maior peso para as dimensões: Estrutura 

do Conselho de Administração e Estrutura de Propriedade e Controle. Estas por sua vez, são 

fatores determinantes para sistematização e controle das demais práticas de governança 

corporativa.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento do sistema de governança 

corporativa na empresas estatais brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de 2015. 

Para isso foi utilizado o Índice de Governança Corporativa (IGOV) e os sub-índices IGOV5 e 

IGOV10, onde foram avaliadas as seguintes práticas: acesso às informações; conteúdo das 

informações; estrutura do conselho da administração e estrutura de propriedade e controle. 

 Os resultados revelam que as quatro companhias analisadas aplicam as práticas de 

governança corporativa em estudo, principalmente em relação à Estrutura do Conselho de 

Administração e Estrutura de Propriedade e Controle. Vale ressaltar também, que esta pesquisa 

foi restrita a uma amostra de 4 empresas estatais brasileiras de capital aberto no período de 2015. 

Desse modo, os resultados obtidos representam apenas um recorte da realidade em apresentada, 

não podem ser tidos como dados definitivos para o problema levantado. No entanto, vistos os 

últimos acontecimentos envolvendo estatais brasileiras, o estudo sobre as práticas de governança 

corporativa nestas companhias torna-se ainda mais necessário.  

Sugere - se ainda que sejam feitas pesquisa para verificar através de índices próprios de 

governança corporativa como as práticas de governança corporativa influenciam no resultado 
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econômico-financeiro das empresas. 
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Anexo: Perguntas para a Construção do Índice de Governança Corporativa. 

Dimensão de 

Governança 

Corporativa 

 

Perguntas para Construção do Índice de Governança Corporativa (IGOV) 

Acesso ás 

Informações 

1 É possível obter o Relatório Anual (RA) destas companhias via internet? 

2 O web site dispõe de documentos relativos à Governança Corporativa? 

3 O web site é bilíngüe e possuí uma seção de Relações com os investidores? 

Conteúdo das 

Informações 

4 

O RA inclui uma seção especifica dedicada à implementação de princípios de 

Governança Corporativa? 

5 

As demonstrações são apresentadas em consonância ás US - GAAP e IAS - 

GAAP? 

Estrutura do 

Conselho de 

Administração 

6 A companhia possuí um conselho de administração com 5 a 9 membros? 

7 O conselho de administração possui mandato unificado de um ano? 

8 

Os cargos de Diretor Executivo e Presidente do Conselho de administração são 

ocupados por pessoas diferentes? 

Estrutura de 

Propriedade e 

Controle 

9 As companhias emitem apenas ações com direito a voto (ON)? 

10 As ações preferenciais correspondem a menos de 50% do total de ações? 

Fonte: Adaptado de Silveira, Perobelli e Barros, (2008) 
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Resumo 

 

O estudo teve como objetivo principal analisar as relações entre a composição do Conselho de 

Administração e os investimentos de capital (CAPEX) de firmas de capital aberto listadas na 

BM&FBOVESPA. Para tanto, abordou-se um referencial teórico acerca dos investimentos em 

capital (CAPEX) e do Conselho de Administração. Foram coletados dados das companhias que 

negociaram ações na BM&FBOVESPA, no período de 2010 a 2015, a partir do banco de dados 

da Economatica®® e nos formulários de referência das empresas, por meio dos sites das próprias 

firmas e do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sendo evidenciados dados relativos 

a composição do Conselho de Administração (Tamanho, Independência e Chairman/CEO), bem 

como o índice financeiro CAPEX. As variáveis de controle, foram as seguintes: Beta, 

Volatilidade, Logaritmo do Ativo Total e Market-to-book. Nos resultados, foi verificado no 

período analisado, e com a amostra selecionada, que mais de 70% apresentaram conselhos de 

administração com quantidade mínima de membros recomendada pelo IBGC. Além disso, apesar 

da variável tamanho e independência do conselho de administração apresentarem relações 

negativas com os investimentos de capital (CAPEX), no Chairman/CEO destaca-se uma relação 

positiva com a variável dependente, o que implica no fato de o cargo do presidente do conselho 

de administração e do CEO serem ocupados por profissionais diferentes acarreta em maiores 

investimentos de capital (CAPEX).      

Palavras-chave: Conselho de Administração; Investimentos de Capital; CAPEX. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo das decisões de investimento é relevante porque, quando se faz um 

investimento, há um compromisso de dinheiro, bem como outros recursos da firma, razão por que 

é preciso ter cautela e não investir de forma intuitiva, haja vista que os recursos financeiros, 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
1
8
 

muitas vezes, são escassos. Então, devem ser feitas análises detalhadas, para que os custos não 

sejam mais evidentes em relação aos benefícios futuros, ou seja, deve haver um retorno positivo, 

para que a empresa tenha plenas condições de se manter no mercado e de estar preparadas para 

novos desafios. 

Na Teoria das Finanças Corporativas, o comportamento nas decisões de investimentos 

empresariais tem sido um tema de bastante relevância, principalmente para economias em 

ascensão, como o caso do Brasil, tendo em vista a importância de se entenderem os fatores que 

influenciam e restringem essas decisões. E ainda, com intuito de aumentar a competitividade, é 

necessária a elaboração de planejamentos de análises orçamentárias, envolvendo mecanismos 

para reduzir os desembolsos de recursos, de custos e de riscos, procurando assim assegurar 

melhor rentabilidade. O CAPEX (Capital Expenditure, ou investimento em bens de capital), é 

uma das opções mais comuns para essas análises, sendo enfatizada na presente pesquisa 

(Pellicani, 2011).  

Alves (2014) assevera que a responsável por essa ineficiência nos investimentos é a 

assimetria de informação, que ocorre por meio do acesso privilegiado dos gestores a informações 

que ainda não foram disponibilizadas para o público. Esses gestores são considerados insiders 

por atuarem dentro da firma e terem acesso a informações privadas, influenciando as expectativas 

dos investidores e os fluxos de caixa futuros da empresa, abrindo espaço para atos oportunistas 

(Camargos; Gomes; Barbosa, 2003; Lanzana, 2004; Belo; Brasil, 2006).   

Em um contexto onde existe assimetria informacional, configuram-se conflitos entre o 

agente e o principal. De acordo com Jensen e Meckling (1976), o conflito de agência origina-se a 

partir do momento em que o comportamento dos indivíduos fundamenta-se em seus objetivos e 

interesses e se descarta qualquer interesse em maximizar resultados que não os seus. Ainda com 

base nesse entendimento, observa-se que, na Teoria da Agência, o foco é o relacionamento entre 

os agentes, que podem ser uma ou mais pessoas (principal) que, através de contrato, atribuem 

uma terceira pessoa (agente) para executar serviços que envolvem a tomada de decisão (Jensen; 

Meckling, 1976).  
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Nesse sentido, a assimetria da informação é concebida como um fator que poderá 

influenciar as decisões de investimentos, ao passo que a governança corporativa surge como um 

mecanismo de auxílio à boa gestão, evidenciando as distinções entre a propriedade e a 

administração das firmas. Logo, os proprietários são os acionistas, enquanto os conselheiros são 

os responsáveis por administrar e satisfazer aos anseios dos proprietários. Além disso, as decisões 

das empresas que aderem à Governança Corporativa, de acordo com Oliveira Neto, Medeiros e 

Queiroz (2012), são mais transparentes, porquanto criam normas com mais credibilidade.  

Assim, quanto mais eficientes são as firmas que garantem o cumprimento dos contratos, 

menos necessária será a construção de reputação por parte das companhias, que são adequadas 

para que as promessas da gestão sejam aceitas como suficientes e, em caso de desvio, impostas 

agilmente pela legislação.  Para Almeida, et al. (2010), as práticas de governança corporativa, no 

âmbito nacional e no internacional, apoiam-se na transparência (disclosure), na equidade 

(fairness), na prestação de contas (accountability), no cumprimento de leis (compliance) e na 

ética (ethics), em que o Conselho de Administração é um dos pilares necessários para a 

governança corporativa. 

O Conselho de Administração, como um órgão que age como intermediário dos acionistas 

e dos gestores, tem adotado relevantes atribuições para garantir aos fornecedores de capital da 

organização a proteção legal de seus investimentos, monitorando as decisões tomadas pelos 

administradores e constatando se elas, de fato, estão de acordo com os interesses dos 

proprietários, reduzindo os possíveis conflitos de interesse (Andrade, et al. 2009).   

 Vale lembrar que o Conselho de Administração tem atribuições relevantes, pois, além de 

ser eleito pelos acionistas, precisa ter uma independência adequada, no que tange à administração 

executiva, e prezar pelo melhor desempenho da companhia e pela organização e execução das 

estratégias da empresa. Quanto à sua função deliberativa, torna suas decisões normativas, não 

executivas, e nenhum dos seus membros pode agir de forma isolada, diferentemente da direção 

executiva, cujos membros podem agir isoladamente ou em conjunto, de acordo com o estatuto 

vigente (Silva, 2006).  
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Nesse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: Quais são as influências da 

composição do Conselho de Administração sobre os investimentos de capital (CAPEX) das 

empresas de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA?  Este estudo analisa as relações entre a 

composição do Conselho de Administração e os investimentos de capital (CAPEX) de firmas de 

capital aberto listadas na BM&FBOVESPA.    

A pesquisa é relevante por sugerir um estudo sobre as relações entre a composição do 

Conselho de Administração e os investimentos de capital (CAPEX) entre firmas que estão 

sujeitas aos conflitos de agência, à assimetria da informação, bem como às oportunidades de 

investir futuramente. Em que, trará uma grande contribuição, por ser uma temática atual e 

oportuna.    

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Investimento em capital (CAPEX) 

CAPEX são os investimentos em bens de capital na qual determina os recursos investidos 

na aquisição ou melhoria de bens, tais como itens de investimento fixo, máquinas, equipamentos, 

entre outros. É um termo enfatizado em análises de investimentos de projetos, como base ao 

retorno sobre o investimento a ser realizado.  

Diversas são as razões pelas quais as companhias carecem de fazer investimentos, como 

estimativas de venda aliadas à capacidade de avanço do lucro obtido, reflexo da concorrência e 

adaptação do processo produtivo. Além disso, é preciso substituir os equipamentos, com o intuito 

de conservar sua capacidade de produzir, se expandir e modernizar. Nesse aspecto, são decisões 

que devem ser verificadas com cautela, tendo em vista que, normalmente, envolvem recursos que 

serão comprometidos por diversos períodos, na medida em que os investimentos devem 

proporcionar viabilidade técnica e financeira (Lyra; Filho; Olinquevitch, 2007).  

Na teoria, as decisões de investimento parecem não ser tão complexas, ou seja, investir 

em oportunidades com rendimentos maiores do que o custo de capital da firma. Todavia, as 

decisões envolvem diversos fatores que podem influenciar as escolhas dos administradores, como 

motivos pessoais ou interesses privados dos gestores (Carvalho, 2012). Antunes e Procianoy 

(2003) argumentam que, nas condições de certezas e incertezas, quando se tem que fazer 
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investimentos, devem ser levados em consideração dois aspectos: (i) a não dependência das 

preferências pessoais por parte do investidor, pois ele pode delegar aos gestores as decisões de 

investimento – nesse caso, deve-se compreender a separação entre propriedade e controle da 

companhia – e (ii) as preferências individuais do gestor, visto que a delegação por parte do 

proprietário fica quase impossível sem que ocorram custos adicionais. 

Aldrighi e Bisinha (2010) argumentam que firmas com oportunidades de investir, porém 

com poucos recursos próprios, acabam se sujeitando a financiamentos externos, com o intuito de 

expandir negócios, pois, devido às assimetrias de informação no mercado financeiro, a demanda 

das companhias por financiamentos poderá ser prejudicada. Assim, por causarem problemas de 

agência, seleção adversa e risco moral, as informações assimétricas dificultam a emissão de 

novas ações, e as restrições ao financiamento podem ocasionar excesso de prêmio de risco.  

Nesse sentido, pode ser observado o fator comportamental dos gestores, no que tange aos 

vieses de otimismo e ao excesso de confiança. Isso porque os administradores enviesados podem 

acreditar que recursos externos de financiamentos têm custos elevados por causa da suposta 

subvalorização no mercado financeiro, deixando de realizar investimentos em projetos que 

poderiam gerar retorno acima da média, se não tiverem recursos internos suficientes, ocasionando 

problema de subinvestimento. Quando os gestores enviesados têm recursos em abundância, 

também poderão investir em projetos com retornos abaixo da média, o que prejudica a 

valorização da firma e o retorno dos acionistas. Nesse caso, ocorrerá investimentos em excesso, 

portanto, o problema de sobreinvestimento (Barros, 2005; Barros; Kayo; Famá, 1997).  

Quanto aos investimentos em ativos imobilizados (máquinas, equipamentos, veículos, 

entre outros), podem determinar a viabilidade e a competitividade da companhia e são 

imprescindíveis para gerar resultados, porquanto são uma base para os lucros e a valorização e, 

com o passar do tempo, podem se tonar obsoletos e ficar sujeitos à tomada de decisões por parte 

dos gestores (Albuquerque, 2013).  

De acordo com Verdi (2006), é percebida a importância da divulgação das informações 

contábeis que reflitam adequadamente a companhia, visando auxiliar a tomada de decisão dos 

investidores, bem como monitorar as atividades e as decisões de investir por parte dos gestores. 
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Isso diminui os conflitos de interesses ocasionados por comportamentos oportunistas, 

consequentemente, de superinvestimentos.  

2.2 Conselho de Administração  

No mercado de capitais do Brasil, a Governança vem se destacando em distintos 

programas de desenvolvimento. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Bolsa de Valores 

do Estado de São Paulo (BOVESPA) e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

como órgãos reguladores do mercado nacional, têm buscado adotar estratégias que enfatizem a 

confiança e a proteção legal aos fornecedores de capital das firmas do Brasil, principalmente aos 

proprietários, sejam controladores ou minoritários (Andrade, et al., 2009). 

Na Governança Corporativa, o Conselho de Administração também contribui para reduzir 

os conflitos de agência, controlando e monitorando a gestão da empresa e analisando decisões 

relevantes. Belo e Brasil (2006) destacam dois tipos de conflitos: a seleção adversa, que surge 

quando um lado do mercado não tem conhecimento sobre o tipo ou a qualidade dos bens e 

serviços que estão à disposição do outro (lado), e uma das partes age de forma oportunista antes 

da elaboração do contrato por deter informação privada; e o risco moral, que ocorre no momento 

em que um lado do mercado não pode observar as atitudes do outro, ou seja, há a impossibilidade 

de o principal observar o nível de esforço do agente ou a utilização de informações por parte dele, 

em benefício próprio, o que causa prejuízo ao principal (Carvalho, 2002).  

Corroborando o pensamento de Silveira, Barros e Famá (2003), Correia, Amaral e Louvet 

(2011) afirmam que o elevado número de conselheiros pode causar problemas de comunicação, o 

que permite o domínio do agente e favorece o surgimento de conflitos internos, devido à possível 

dificuldade de muitos indivíduos chegarem a um consenso quando têm que tomar decisões. O 

Conselho de Administração, como um mecanismo de relevância para alinhar os interesses dos 

proprietários e dos gestores em relação à Governança Corporativa das firmas, deve ser composto 

de indivíduos diferentes, que ocupem os cargos de diretor executivo e presidente do conselho, ter 

a maior participação possível de membros independentes no conselho e ter um número adequado 

de membros. Aliado a isso, devem ser observados procedimentos internos, como a remuneração e 
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a posse de ações dos executivos, além de mecanismos externos, como exemplo, o mercado de 

trabalho competitivo (Silveira; Barros; Famá, 2003).  

No que diz respeito ao sistema de governança corporativa anglo-saxão, observa-se que a 

vulnerabilidade, no que tange à subordinação dos comitês de remuneração ao Chief Executive 

Officer (CEO), é o que pode ser determinado como falta de independência dos Conselhos de 

Administração, no que se refere aos executivos das firmas. Para que seja possível monitorar a 

atuação dos executivos e cumprir o papel institucional de representar os acionistas, algumas das 

propostas de reforma mais importantes no sistema de governança vêm sendo implantado nesses 

países, no que diz respeito à criação de mecanismos que intensifiquem o poder de fiscalizar, que 

é destinado ao Conselho de Administração (Lethbridge, 1997).  

Afirmando a Lei 6.404/76, autores como Terra e Lima (2006), Silveira e Barros (2008), 

Correia, Amaral e Louvet (2011), Bebchuk e Weisbach (2011), Claessens e Yurtoglu (2013) e 

Cunha e Politelo (2013) referem que o Conselho de Administração, como um fator fundamental 

em qualquer sistema de boa governança, em que deve levar em consideração sua integridade, e a 

prestação de contas da sua gestão, incluindo a supervisão e a orientação da diretoria.   

Martins e Rodrigues (2005) apresentam três funções essenciais do Conselho de 

Administração: a de monitorar e influenciar as estratégias, de controlar os gestores, os diretores e 

os recursos da companhia e realizar os serviços ou papéis institucionais, aconselhando os 

administradores e provendo uma face institucional para a firma na sociedade. Os autores 

encontraram como resultados do estudo que a formação dos atributos dos conselhos das firmas 

analisadas está muito mais ligada ao papel de controlar, apesar de os números determinarem a 

importância dada pelos conselheiros ao papel estratégico. Esse fato é afirmado por Muritiba 

(2009) e Santos (2009), ao argumentarem que, quanto maior o grau de governança, maior o 

envolvimento do Conselho de Administração nas estratégias da companhia.  

Com base no exposto sobre a composição do Conselho de Administração e investimento 

em capital (CAPEX), este artigo possui a seguinte hipótese de pesquisa:  

H1: Há uma relação positiva entre o tamanho do Conselho de Administração e os 

investimentos de capital (CAPEX) das empresas de capital aberto no Brasil.  
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H2: Há uma relação positiva entre a independência do Conselho de Administração e os 

investimentos de capital (CAPEX) das empresas de capital aberto no Brasil.  

H3: Há uma relação positiva entre o Chairman/CEO do Conselho de Administração e os 

investimentos de capital (CAPEX) das empresas de capital aberto no Brasil.  

Ou seja, é esperado nesse estudo, com a amostra selecionada, que haja uma relação 

positiva entre a composição do Conselho de Administração e os investimentos em capital 

(CAPEX), demonstrando que o Conselho de Administração possui influência nestas decisões.  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os dados serão coletados no banco de dados da Economática® ® e nos formulários de 

referência das empresas, por meio dos sites das próprias firmas e do site da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), com todas as empresas abertas que negociaram suas ações na 

BM&FBOVESPA, no período de 2010 a 2015. A escolha do período a partir do ano de 2010 se 

justifica por causa da mudança do padrão contábil brasileiro para o padrão internacional das 

International Financial Reporting Standards (IFRS), com o advento da Lei nº 11.638/2007. 

Para compor a amostra, foram selecionadas as firmas que têm informações disponíveis 

sobre todas as variáveis econômico-financeiras investigadas e que negociam suas ações, ou seja, 

que estejam classificadas como ativas na bolsa no período selecionado. Obtendo como amostra 

final um total de 96 empresas, como descrito na tabela 1.   

Tabela 1- Amostra das empresas que negociaram ações na BM&FBOVESPA. 

Critérios Nº de Empresas % 

Empresas ativas 386 100 

Empresas com ausência de informações 290 75,13 

Amostra Final 96 24,87 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

3.1 Variável dependente 
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O Capex é um índice financeiro, encontrado no banco de dados do Economática, e que 

mede o montante de investimentos em ativos tangíveis. Seu cálculo leva em consideração a soma 

da aquisição de bens do ativo permanente com a aquisição de investimentos (Quemel, 2009). 

3.2 Variáveis independentes 

A tabela 1 representa os indicadores selecionados para a análise do Conselho de 

Administração, na qual são critérios enfatizados para firmas que aderem ao nível mais elevado da 

Governança Corporativa, o Novo Mercado, em relação aos investimentos em capital (CAPEX).  

 

Quadro 1: Composição do Conselho de Administração 

Dimensão Variável Definição 

Tamanho (TMCA) Dummy 
Conselho formado por cinco a nove membros receberá o valor 1 (um), 

caso contrário 0 (zero). 

Independência (INDCA) Dummy 
Conselho com pelo menos 20% dos membros sendo independentes 

receberá o valor 1 (um), caso contrário, 0 (zero). 

Chairman/CEO 

(CHACEO) 
Dummy 

Conselho cujo presidente não é o CEO receberá valor 1 (um), caso 

contrário, 0 (zero). 

Notas: CA significa Conselho de Administração.  

Dessa forma, a tabela 1 demonstra as três dimensões do Conselho de Administração, em 

que são verificadas variáveis contínuas e binárias, além das definições de cada dimensão.  

3.3 Variáveis de controle  

Nesta seção, apresentam-se as variáveis de controle selecionadas para a pesquisa, com o 

intuito de impedir que interfiram na análise da relação entre as variáveis dependente e 

independente. Assim, são expostos os conceitos de beta, volatilidade, logaritmo do ativo total e 

market-to-book.  

a) Beta (RISK) 

Silva e Quelhas (2006) afirmam que o coeficiente Beta (β) representa o risco da ação, 

que, como determinante do comportamento do mercado, é composto pelo risco sistemático ou 
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não diversificável, visualizado na carteira mesmo quando há diversificação, situação comum a 

todo investidor, situações que afetam a todas as empresas e o risco não sistemático ou risco 

diversificável, que é observado em situações específicas da firma, cuja eliminação é possível 

através da combinação de diversos ativos. O Beta (β) foi calculado de acordo com a Equação 1. 

 

                                                    𝜷𝒊 =
𝑐𝑜𝑣((𝑅𝑖𝑡),(𝑅𝑚𝑡))

𝜎2(𝑅𝑚𝑡)
                                                                              (1)                                                          

 

Em que, βi é dado pela covariância do retorno da ação i no período t (Rit) com o retorno 

do mercado (Rm), dividida pela variância do retorno do mercado.  

b) Volatilidade (VOL) 

No estudo de Murcia, et al (2011), é afirmada a importância de se divulgarem as 

informações das companhias de maneira completa, com o intuito de reduzir sua assimetria, para 

que os usuários externos possam tomar as melhores decisões quanto aos seus investimentos, o 

que reduz o risco e é uma das maneiras de diminuir a volatilidade de um investimento em ações 

por causa da transparência das informações acerca do futuro da firma, o que, em tese, também 

poderá contribuir para reduzir o custo de capital próprio (Albanez; Valle, 2009). Sendo calculada 

nesta pesquisa por meio da Equação 2. 

𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕 = √
∑(S𝑖−S𝑚)2

n × PPA
                                                                          (2) 

Em que, Volatit diz respeito à volatilidade da ação i no período t, Si é o logaritmo 

nigeriano das cotações da ação i no período t (di/di-1), i=1,..., n, Sm é a média de S1, S2, S3, ...,Sn, e 

PPA são os períodos por ano.   

c) Logaritmo do Ativo Total (LOGNAT) 

Segundo Soares e Galdi (2011) utilizam-se o logaritmo do Ativo Total como uma variável 

que mede o tamanho do Ativo Total da empresa ao final do ano t.  

d) Market-to-book (MKTB) 
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Neste estudo o market-to-book foi definido pela relação entre o valor de mercado e o ativo 

total das empresas. Em que, é um indicador de incentivo do mercado, na qual os executivos 

procuram atender aos interesses dos acionistas, o que pode vir a ocasionar um comportamento 

oportunistas nas decisões sobre a contabilidade, pelas facilidades impostas pelas normas vigentes, 

bem como a assimetria da informação, pelas oportunidades de crescimento das empresas 

(Almeida; Lopes &Corrar, 2011). O indicador market-to-book foi determinado pela Equação 3.   

 

   𝑴𝑩𝒊𝒕 =
𝑉𝑀𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡
                                                                      (3) 

 

Em que, MBit é o indicador market-to-book dado pela relação do valor de mercado com o 

valor contábil da firmai no período t, VMit se refere ao valor de mercado da firmai no final do 

período t, e ATit é o valor contábil do ativo total da firmai no final do período t.  

 

3.4 Procedimento Estatístico 

A partir da seleção das variáveis acima, apresenta-se abaixo, o modelo econométrico para 

análise da relação entre os investimentos em capital (CAPEX) e a composição do Conselho de 

Administração:  

CAPEX = α + β1TMCAit + β2INDCAit + β3 CHACEO it + β4NONMATit + β5RISKit + β6VOLit + 

β7LOGNATit + β8MKTBit + Ԑit 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

A estatística descritiva das variáveis da amostra selecionada evidencia a média, desvio 

padrão, valores mínimo e máximo, variância, curtose e assimetria, destacadas na tabela 2. Dessa 

forma, nos dados descritos da tabela 2 é possível verificar que, das 96 empresas que compõem a 

amostra, mais de 70% apresentaram conselhos de administração com quantidade mínima de 

membros recomendada pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), 

corroborando com Guimarães (2011).   
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Tabela 2: Estatísticas Descritivas 

Variáveis Obs Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 
Variância  Curtose Assimetria 

CAPEX 576 -1,353 9,000 1860 8443 7,13 70,771 7.91 

TMCA 576 0 1 0,803 0,397 0,157 3341 -1,530 

INDCA 576 0 1 0,654 0,475 0,226 1,422 -0,649 

CHACEO 576 0 1 0,880 0,325 0,105 6,483 -2,341 

RISK 576 -0,577 2,241 0,831 0,462 0,213 2,899 0,380 

VOL 576 15,221 609,741 42,552 45,531 2073 96,412 8,862 

LOGNAT 576 10,343 20,612 15,634 1,597 3159 3,503 0,159 

MKTB 576 0,007 6,377 0,831 0,968 0,937 11,200 2,656 

Notas: TMCA tamanho do conselho de administração, INDCA independência do conselho de administração, CHACEO 

Chairman/CEO, RISK beta, VOL volatilidade, LOGNAT log natural de ativo total e MKTB market to book.  

Ainda, no que se refere às variáveis da independentes do conselho de administração, é 

observado que o indicador Chairman/CEO apresenta índice de maior expressão pela média 

(0,8802). Bem como, a curtose mais evidente (6,483), sendo mais concentrada em torno da 

média, e assimetria negativa, ou seja, assimétrica à esquerda. 
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Merecem destaques na tabela 2 às variáveis Tamanho, Independência e Chairman/CEO, 

cujas médias foram superiores a 50%, o que demonstra a sua importância, bem como justifica o 

fato de que autores como Terra e Lima (2006), Silveira e Barros (2008), Correia, Amaral e 

Louvet (2011), Bebchuke Weisbach (2011) e Cunha e Politelo (2013) determinam o Conselho de 

Ano Est. 
 

CAPEX TMCA INDCA CHACEO VOL RISK LOGNAT MKTB 

2010 

Média  1831 0,75 0,65 0,79 34,31 0,96 15,41 1,11 

Desvio 

Padrão 

 
8942 0,43 0,48 0,40 15,94 0,43 1,61 1,08 

Variância  7996 0,18 0,23 0,16 254,18 0,19 2,59 1,17 

Assimetria   7,84 -1,17 -0,62 -1,45 4,45 0,10 0,18 2,62 

Curtose  65,84 -0,63 -1,65 0,13 25,65 -0,40 0,72 7,93 

2011 

Média  1701 0,73 0,64 0,82 38,21 0,95 15,57 0,88 

Desvio 

Padrão 

 
7808 0,44 0,48 0,38 23,38 0,47 1,58 0,99 

Variância  6096 0,20 0,23 0,14 546,89 0,22 2,50 0,98 

Assimetria   7,58 -1,04 -0,57 -1,71 7,32 0,05 0,29 2,67 

Curtose  64,40 -0,92 -1,70 0,97 63,90 -0,38 0,58 7,12 

2012 

Média  2108 0,73 0,65 0,84 38,99 0,94 15,65 0,98 

Desvio 

Padrão 

 
8785 0,44 0,48 0,36 31,51 0,46 1,60 1,17 

Variância  7718 0,20 0,23 0,13 992,88 0,21 2,57 1,36 

Assimetria   7,82 -1,04 -0,62 -1,92 8,02 0,14 0,28 2,57 

Curtose  66,64 -0,92 -1,65 1,73 72,76 -0,48 0,53 6,97 

2013 

Média  2031 0,74 0,65 0,92 42,61 0,78 15,69 0,83 

Desvio 

Padrão 

 
9520 0,44 0,48 0,27 62,14 0,46 1,53 0,90 

Variância  9063 0,19 0,23 0,07 3862,17 0,21 2,36 0,81 

Assimetria   8,62 -1,10 -0,62 -3,06 8,28 0,84 0,20 2,28 

Curtose  78,92 -0,78 -1,65 7,54 74,86 1,03 0,53 5,84 

2014 

Média  1822 0,93 0,67 0,94 45,78 0,64 15,73 0,67 

Desvio 

Padrão 

 
7931 0,26 0,47 0,24 55,87 0,39 1,57 0,79 

Variância  6291 0,06 0,22 0,05 3121,71 0,15 2,48 0,63 

Assimetria   8,12 -3,33 -0,71 -3,67 7,66 0,39 0,14 2,40 

Curtose  71,57 9,33 -1,51 11,73 66,53 1,08 0,52 7,78 

2015 

Média  1669 0,95 0,69 0,97 55,40 0,71 15,75 0,51 

Desvio 

Padrão 

 
7728 0,22 0,46 0,17 59,11 0,43 1,69 0,68 

Variância  5972 0,05 0,21 0,03 3494,93 0,18 2,85 0,46 

Assimetria   7,34 -4,09 -0,82 -5,47 6,45 0,73 -0,08 2,81 

Curtose  62,69 15,09 -1,35 28,56 49,44 0,60 0,69 10,05 
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Administração como fator fundamental em qualquer sistema de boa governança.   No que tange 

às variáveis de controle, a volatilidade apresentou maior média (45,53) em relação às demais, 

além disso, vale lembrar que tal indicador possui um desvio padrão elevado, ou seja, com 

amostra heterogênea, sendo característica do mercado brasileiro.   

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas das variáveis, por ano. 2010-2015. 

 

 

 

A tabela 3 evidencia a estatística descritiva das variáveis, por ano. Nesse sentido, é 

percebido que o investimento em capital (CAPEX) apresentou oscilações nas médias, no período 

analisado, no entanto, vale destacar uma redução desse investimento entre o ano de 2014 e 2015, 

havendo diminuição do desvio padrão. Quanto as variáveis que representam a composição do 

conselho de administração, no caso do Chairman/CEO, há um avanço considerável dessa variável 

ao longo do período analisado, em que destaca-se a visão de Guimarães (2011) de que a literatura 

exibe certas controvérsias sobre se uma firma deve combinar as posições de CEO e de Chairman. 

Tendo em vista que, um Chairman independente pode ser avaliado com integridade e 

objetividade, no que tange a performance do CEO e gestores de topo, por outro lado, um CEO 

que detenha a posição emblemática de Chairman revela um maior poder de negociação e, deste 

modo, podendo oferecer contribuições para o crescimento futuro da empresa.    

Tabela 4: Análise de correlação entre variáveis 

Variáveis CAPEX TMCA INDCA CHACEO RISK VOL LOGNAT MKTB 

CAPEX 1,0000               

TMCA -0,143** 1.0000             

INDCA 0,130** 0,340** 1.0000           

CHACEO 0,044 -0,007 0,092* 1.0000         

VOL -0,033 -0,92* -0,126** 0,005 1.0000       

RISK 0,060 0,189** 0,157** -0,111** 0,069 1.0000     

LOGNAT 0,452** -0,139** -0,143** 0,085* -0,331** 0,019 1.0000   
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MKTB -0,056 0,032 0,078 0,036 -0,146** -0,200** -0,160** 1.0000 

 Notas: TMCA tamanho do conselho de administração, INDCA independência do conselho de administração, 

CHACEO Chairman/CEO, RISK beta, VOL volatilidade, LOGNAT log natural de ativo total e MKTB market to 

book.   

Legenda: * correlação significante ao nível de 5%. **correlação é significante ao nível de 1%. 

No que diz respeito às variáveis de controle, da tabela 3, é evidente que o beta apresenta 

maior média, em que, observa-se a pesquisa de Monte, Rezende, Teixeira, e Besarria (2009), na 

qual é afirmado que quanto maior o nível de governança maior é o seu risco não sistemático, 

além disso, é percebido um avanço na variável volatilidade no decorrer do período analisado.    

Na tabela 4 é destacada a análise da correlação entre as variáveis. Na qual, é verificado se 

as proxies do conselho de administração estão correlacionadas com os investimentos de capital 

(CAPEX). Assim, tanto a variável independência, quanto Chairman/CEO, apresentaram relações 

positivas com o CAPEX, no entanto, apenas a independência do conselho de administração foi 

significante ao nível de 1%. Vale ressaltar que, o tamanho do conselho de administração 

apresenta nível de significância a 1% com correlação negativa em relação ao CAPEX.   Através 

do teste de White, foi rejeitada a hipótese nula de homocedasticidade, consequentimente, o 

modelo apresentou problemas de heterocedasticidade, utilizando-se como medida de correção o 

teste robusto. Nesse aspecto, aplicou-se o teste Variance Inflaction Factor (VIF), para cada 

variável, resultando na inexistência de problemas de multicolinearidade (VIF menor que 5). 

Assim, não houve necessidade de exclusão de nenhuma das variáveis do modelo. Dessa maneira, 

a tabela 5 mostra os resultados das regressões múltiplas.  

            Tabela 5: Resultados das regressões múltiplas 

 

CAPEX = α + β1TMCAit + β2INDCAit + β3CEODUit + β4NONMATit +  β5RISKit + β6VOLit + β7LOGNATit + 

β8 MKTBit + Ԑit 

PAINEL A Painel Robusto 

Variáveis Coef. Estat. F p-value VIF Coef. Estat. F p-value VIF 

TMCA -1427 -1.68 0.094 1.18 -1427 -1.17 0.242 1.18 

INDCA -7168 -1.00 0.318 1.21 -7168 -0.82 0.411 1.21 

CHACEO 3196 0.33 0.743 1.04 3196 0.71 0.475 1.04 
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RISK 1366 2.91 0.004 1.13 1366 3.12 0.002 1.13 

VOL 2212 1.91 0.056 1.24 2212 2.10 0.036 1.24 

LOGNAT 2555 11.66 0.000 1.27 2555 4.41 0.000 1.27 

MKTB 5095 1.50 0.134 1.12 5095 2.89 0.004 1.12 

Painel B - Estatísticas do modelo   

    R² 

   

23.16% 

   

23.16% 

Estat. F 

   

24.45 

   

5.29 

Prob. F 

   

0.0000 

   

0.0000 

N. Obs       576       576 

Notas: TMCA tamanho do conselho de administração, INDCA independência do conselho de administração, 

CHACEO Chairman/CEO, RISK beta, VOL volatilidade, LOGNAT log natural de ativo total e MKTB market to 

book.   

 Pelo teste F foi rejeitada a hipótese de que os coeficientes são estatisticamente iguais a 

zero. O R² mostra que aproximadamente 23,16% da variação do investimento de capital 

(CAPEX) podem ser explicados pelas variáveis do modelo. Quanto ao p-valor apenas a variável 

de controle logaritmo do ativo total foi significante ao nível de 1%. Em que, ao comparar com o 

modelo robusto, identifica-se uma maior redução no p-valor do tamanho e Chairman/CEO, e no 

beta, volatilidade e market-to-book. No painel Robusto verifica-se que não houve variação no R².        

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo verificar a relação entre a composição do Conselho de 

Administração e os investimentos de capital (CAPEX) das empresas de capital aberto no Brasil. 

Para tanto, utilizou-se a variável CAPEX como variável dependente e buscou-se relacioná-la com 

as variáveis explicativas de composição do Conselho de Administração.  

Em que, quanto a primeira hipótese de pesquisa, que há uma relação positiva entre o 

tamanho do Conselho de Administração e os investimentos de capital (CAPEX) das empresas de 

capital aberto no Brasil. Foi verificado que, no caso desta pesquisa, com as variáveis selecionadas 

para amostra, foi constatada uma relação negativa, o que implica o fato de que o tamanho do 

Conselho de Administração não influencia nos investimentos de capital (CAPEX). 
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No que se refere a segunda hipótese de pesquisa, há uma relação positiva entre a 

independência do Conselho de Administração e os investimentos de capital (CAPEX) das 

empresas de capital aberto no Brasil. É constatado que, a hipótese foi rejeitada, tendo em vista a 

relação negativa entre as variáveis analisadas.  

No entanto, quanto a terceira hipótese, que há uma relação positiva entre o 

Chairman/CEO do Conselho de Administração e os investimentos de capital (CAPEX) das 

empresas de capital aberto. Verifica-se que, a hipótese não foi rejeitada, devido as relações 

positivas entre as variáveis, dessa forma, o fato de o cargo do presidente do conselho de 

administração e do CEO serem ocupados por profissionais diferentes acarreta em maiores 

investimentos de capital (CAPEX).      

Por fim, atenta-se para as limitações da pesquisa, tanto pelo período de análise ser entre 

apenas 2010 a 2015, quanto pela limitação de companhias selecionadas para amostra, ou seja, o 

estudo não deve ser generalizado. No entanto, não deve ser invalidado, tendo em vista suas 

principais contribuições, tais como, as relações entre a Composição do conselho de administração 

com os investimentos de capital (CAPEX) das empresas abertas no Brasil. Como sugestão para 

futuras pesquisas, recomenda-se a inserção de variáveis explicativas relacionadas a composição 

do Conselho de Administração.  
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Resumo 

 

Este estudo teve por objetivo avaliar o nível de Disclosure Voluntário, através da rede social 

Twitter, considerando as empresas que aderiram aos níveis diferenciados de Governança 

Corporativa da Bovespa. Desta forma, partiu-se das empresas listadas na Bovespa que possuem 

contas oficiais no Twitter, no período de janeiro a junho de 2016, resultando numa amostra de 64 

observações. Como variáveis explicativas, utilizou-se no primeiro momento o Nível de 

Governança (NG), depois foram adicionadas três variáveis de controle: o tamanho (TAM) que 

corresponde ao logaritmo natural do ativo total, o setor (SETOR) ao qual as empresas pertencem 

e a alavancagem (ALAV). Desta forma, pôde-se verificar que a investigação sobre o nível de 

Disclosure nas contas oficiais no Twitter das empresas listadas na Bovespa, diferentemente de 

outras pesquisas, apresentam uma relação inversa com a governança corporativa, com o tamanho 

do ativo e o setor elétrico. Para trabalhos futuros, sugere-se que devam ser investigadas outras 

redes sociais, quanto ao Disclosure Voluntário e Governança Corporativa, com o uso de métodos 

econométricos distintos para avaliar as variáveis de interesse que possam ampliar o debate e a 

análise do tema abordado. 

 

Palavras-chave: Disclosure Voluntário. Governança Corporativa. Twitter. 
 

1. Introdução  

Com a expansão e o fortalecimento do mercado de capitais, a transparência dos negócios 

praticados entre as empresas se tornou indispensável, permitindo o acesso aos diversos agentes 

sociais interessados. A divulgação voluntária das informações das empresas de natureza 

econômica, social e ambiental possibilita uma aproximação entre os usuários da informação 

permitindo que o mercado atribua valor a empresa (TINOCO; KRAEMER, 2004) 

Na visão tradicional de Friedman (1963), apenas os shareholders representam os agentes 

interessados e para quem as empresas voltam seus esforços com vista à obtenção de lucros. 
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Divergindo disso, alguns estudiosos apontaram a influência de agentes indiretos (stakeholders) na 

vida das empresas, sendo necessário uma divulgação abrangente para alcançar todos os entes 

interessados (DONALDSON & PRESTON, 1995). 

O disclosure das informações financeiras das empresas permite à gestão divulgar a 

governança e o desempenho das companhias aos stakeholders (HEALY e PALEPU, 2001). Os 

autores argumentam que o disclosure atua mitigando a assimetria informacional existente nas 

organizações decorrente do conflito de interesses tratado na Teoria da Agência (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

De maneira obrigatória, o disclosure pode ser realizado por meio de relatórios financeiros 

regulamentados, como demonstrações contábeis, relatórios de gestão, previsões de analistas, 

comunicados ao mercado, sites oficiais, entre outros. Todavia, o disclosure das empresas pode 

exceder o que é exigido por lei configurando o disclosure voluntário.  

 A divulgação voluntária pode trazer benefícios às empresas como redução do custo do 

capital próprio e do capital de terceiros, aumento da liquidez das ações e aumento do 

acompanhamento dos analistas (BOTOSAN, 1997; HAIL, 2003; FRANCIS; KRURANA; 

PEREIRA, 2005; ALENCAR, 2007; LIMA,2007; WELKER, 1995; LEUZ; VERRECCHIA, 

2000). Porém, pode acarretar custos para a preparação dessas informações, sendo necessário a 

avaliação dos gestores quanto aos benefícios e os custos para disclosure voluntário 

(VERRECCHIA, 2001). 

A divulgação das informações pode ser feita por canais oficiais ou por meios alternativos, 

as redes sociais estão inseridas como canais de divulgação alternativos em que as empresas 

podem fazer o disclosure voluntário alicerçando com rapidez os stakeholders. Uma das redes 

sociais com destaque é o Twitter, este micro-blogging possui como característica o 

compartilhamento de mensagens curtas, de até 140 caracteres. Lançado em 2006, esta ferramenta 

de compartilhamento de dados gratuitos possui cerca de 320 milhões de usuários pelo mundo em 

2016. 

A partir de estudos preexistentes de que empresas com melhores práticas de governança 

corporativa tiveram melhores níveis de disclosure voluntário (MURCIA; SANTOS; 2009); assim 
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como o de Cormier et al (2009) que afirmam que a internet tem instigado as companhias a 

adaptarem suas estratégias de divulgação, pois existe mais flexibilidade do que os meios 

tradicionais de comunicação; como também em pesquisas que demonstram que esse tipo de 

divulgação é capaz de diminuir o custo de capital próprio (ke), assinalando que o ambiente 

informacional é um fator importante para elucidar a relação entre disclosure voluntário e o ke 

(BOTOSAN, 1997; CAO, MYERS, TANG & YANG, 2014) a problemática desta pesquisa fica 

definida na seguinte questão: as empresas com níveis diferenciados de governança corporativa 

possuem melhores níveis de disclosure voluntário a partir das suas contas oficiais do Twitter? 

Tendo em vista que as empresas que aderem aos níveis diferenciados de governança 

corporativa possuem maior preocupação com a transparência das informações aos agentes 

interessados e analisando o fato de que as redes sociais possibilitam o acesso a informação com 

menores custos de divulgação, tem-se como hipótese que empresas com melhores níveis de 

governança corporativa vão apresentar melhores níveis de disclosure voluntário nas suas contas 

oficiais do Twitter. 

Portanto, o objetivo deste estudo é verificar se empresas com níveis diferenciados de 

governança corporativa listadas na Bovespa relativamente as empresas nos níveis tradicionais, 

possuem melhores níveis de disclosure voluntário, através da divulgação nas suas contas oficiais 

do Twitter.  

Esta pesquisa diferencia-se dos demais estudos por investigar o disclosure voluntário nas 

redes sociais, sendo relevante pela pouca abordagem na literatura sobre este tema, fomentando 

discussões sobre a importância desta ferramenta de comunicação alternativa para as empresas, em 

que as informações são compartilhadas aos stakeholders, em tempo real, ao redor do mundo. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Teoria da Divulgação 

A teoria da divulgação vem sendo estudada internacionalmente desde a década de 80, e 

tem como principal objetivo explicar o fenômeno da divulgação de informações financeiras, a 

partir de diversas perspectivas, como por exemplo, determinar qual é o efeito da divulgação de 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
4
1
 

demonstrações contábeis no preço das ações, explicar quais as razões econômicas para que 

determinada informação seja divulgada voluntariamente etc. (SALOTTI; YAMAMOTO, 2005). 

Diante disso, o total do Disclosure de uma empresa compreende toda informação útil e 

significante para tomada de decisões de seus investidores, o que permite ir além da parte que é 

regulada legislativamente. O Diclosure pode ser classificado tanto como compulsório como 

voluntário, compulsório quando remete a informações para registro das companhias abertas e 

demais informações exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários; e voluntário, quando não 

envolve informações exigidas pela legislação, porém proporcionam ainda mais transparência para 

as empresas. Importante frisar que as informações divulgadas, além de quantitativas e qualitativas, 

podem ser positivas e negativas. Goulart (2003) traz que para se obter transparência, faz-se 

necessário que as empresas divulguem tanto as informações positivas, como também as negativas. 

Assim sendo, a transparência das informações divulgadas apresenta a oportunidade de os 

investidores tomarem suas decisões de acordo com julgamentos adequados diante as informações 

emitidas, sem qualquer viés. 

Verrecchia (2001) apresenta base teórica ampla para possibilitar o desenvolvimento de 

pesquisas na área de Disclosure, em seu estudo apresentou três modelos importantes que 

abrangem a teoria da divulgação e ofereceu relações que buscam representar a divulgação e as 

variáveis relacionadas, são eles: 

 Pesquisa sobre Divulgação baseada em Associação (association-based disclosure); 

 Pesquisa sobre Divulgação baseada em Julgamento (discretionary-based disclosure); 

 Pesquisa sobre Divulgação baseada em eficiência (efficiency-based disclosure). 

O primeiro modelo “Association-based disclosure” analisa pesquisas com o desígnio 

principal de averiguar a relação entre a divulgação e as alterações dos comportamentos dos 

investidores, com característica basilar de avaliar os efeitos da divulgação sobre os preços dos 

ativos em equilíbrio e seus volumes de negócios; o segundo modelo “discretionary-based 

disclosure” aborda como os gestores e/ou empresas resolvem divulgar suas informações, 

analisando o mercado de capitais como o consumidor exclusivo das divulgações dos relatórios 

financeiros das empresas; e o terceiro modelo “efficiency-based disclosure” abrange quais 
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mecanismos de divulgação são preferidos na carência de conhecimento prévio sobre a informação 

(ex ante). 

No Brasil, as pesquisas sobre a teoria da divulgação principiaram por meados de 2005, por 

meio das pesquisas de Salotti (2005) e Yamamoto (2005). Salotti trouxe em seu estudo a teoria da 

divulgação embasada na Associação, onde analisou através de 5 hipóteses a relação entre a 

publicação das Demonstrações de Fluxo de Caixa e outras variáveis. Já Yamamoto, buscou 

avaliar a significância da divulgação no mercado de capitais brasileiro, procurando verificar qual 

a influência no nível da divulgação das informações voluntárias. O autor (2005) analisou através 

da Teoria da Divulgação baseada em Associação e verificou um resultado em que demonstra que 

os investidores atribuem importâncias as informações. 

Verrecchia (2001) constatou uma relação positiva entre as divulgações voluntárias e as 

receitas das empresas e pôde concluir que se não existem custos de divulgação, a empresa recebe 

incentivo para divulgar toda informação sem custo. Porém, a medida que os custos de divulgação 

aumentam, as empresas são desestimuladas a divulgar mais informações voluntariamente, 

concluindo que, o benefício da divulgação deve ser superior ao custo, para que a empresa se sinta 

compelida à divulgação voluntária (Sousa, 2013). 

A obrigatoriedade da transparência e divulgação das informações contábeis é prevista na 

Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/08, que aborda os relatórios financeiros das sociedades 

anônimas. Através da legislação, é obrigatório que as empresas disponibilizem as suas 

informações através das demonstrações contábeis. E através destas, deve-se obter clareza sobre as 

informações patrimonial das empresas, assim como as mudanças ocorridas durante o exercício. A 

divulgação obrigatória possui função de oferecer credibilidade a divulgação voluntária, ou seja, 

tem papel secundário, a qual é vista como uma fonte primária da informação que possibilita a 

verificação da veracidade da divulgação voluntária (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006). 

Verrecchia (2001) afirma ainda que uma questão primordial e que merece atenção da 

literatura contábil, seja teoria normativa ou positivista, é a relação entre publicidade e informação 

de redução da assimetria. Pois, essa relação liga divulgação a eficiência e, assim sendo, fornece 

uma justificativa econômica para utilidade dos relatórios financeiros. 
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2.2 Disclosure Voluntário 

O fundamental desígnio da Teoria da Divulgação é elucidar o fato da divulgação das 

informações financeiras das empresas. Verrecchia (2001), pondera que não há uma teoria da 

divulgação abrangente ou unificada, já que conforme ele não há nenhum paradigma central, nem 

uma única noção convincente que dá origem a todas as pesquisas subsequentes. Posicionamento 

esse contraposto por Dye (2001), que avalia ser essa teoria, um caso especial da teoria dos jogos, 

com a premissa central de que a entidade irá divulgar informações favoráveis, ao mesmo tempo 

em que não divulgará informações desfavoráveis. 

O presente estudo, em razão de seu objetivo, embasa-se na Divulgação baseada em 

Julgamento conhecida como Teoria do Disclosure Voluntário. Como já abordado acima a 

premissa central dessa teoria, segundo Verrecchia (2001), é de que disclosure é um evento 

endógeno, sendo que os gestores e/ou empresas possuem incentivos econômicos para divulgar, ou 

não, informações de maneira voluntária, uma vez que os usuários externos das demonstrações 

contábeis são os consumidores dessas informações. 

Lima et al. (2007) traz que o disclosure pode ser tanto obrigatório; contemplando diversas 

obrigações regulamentadas expedidas por órgãos oficiais e governo, como voluntário envolvendo 

informações discricionárias de natureza qualitativa e quantitativa em relatórios elaborados para 

tais fins, visando aumentar a transparência e reduzir a assimetria informacional. Goulart (2003) 

define transparência quando a empresa divulga tanto informações positivas como também as 

negativas, pois agindo assim contribui para informar com fidedignidade a real situação das 

empresas. 

Segundo Sousa (2013) a transparência proveniente da iniciativa de divulgação voluntária 

tende a contribuir de forma positiva e favorecer os aspectos inerentes à atividade empresarial. 

Além de que, divulgar de forma voluntária informações que não são obrigatórias pela legislação 

traz uma forma de diferenciação aos interessados, trazendo de certo mais credibilidade e 

visibilidade para as empresas que concretizam essa ação. 
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2.3 Governança Corporativa 

Conforme as diretrizes de governança corporativa divulgadas pela Bovespa, a premissa 

fundamental é que se obtenha melhoria da qualidade das informações usualmente prestadas pelas 

companhias abertas, assim como ampliação dos direitos dos acionistas que reduzirão o risco do 

negócio, já que amortizam dúvidas diante o investimento. E essa premissa, gera como 

consequências um rol de fatores que trarão mais visibilidade e benefícios para as companhias, 

como melhoria na precificação das ações, que pode provocar novas aberturas de capital e também 

novas emissões, e em especial, através dessa premissa pode-se elevar a disposição de investidores 

de contrair novas ações. 

Com o intuito de ambientar o mercado de negociações, estimulando investidores a adquirir 

ações e valorizando as empresas foram desenvolvidos segmentos especiais de Governança 

Corporativa, são eles: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Segundo Besarria et.al (2015) a maior 

parte dos compromissos que as empresas do Nível 1 assumem perante os investidores se refere ao 

fornecimento de informações que auxiliam na avaliação sobre o valor da empresa, já a diferença 

de Novo Mercado e o Nível 2 se refere à emissão de ações preferenciais. Enquanto as empresas 

do Novo Mercado somente possuem ações ordinárias, as empresas do Nível 2 têm ações 

preferenciais. 

Sabendo da natureza e do objetivo dos segmentos especiais de Governança Corporativa, 

intuito de melhoria da qualidade de informações e transparência das mesmas, o estudo vincula a 

ferramenta de comunicação Twitter – um meio que possibilita o uso do Disclosure Voluntário – 

com a Governança Corporativa, que é um instrumento que, possivelmente, contribui para esse 

acontecimento. 

 

2.4 Redes Sociais: Twitter  

A sociedade civil contemporânea submersa numa atmosfera cada vez mais tecnológica, 

acessível, prática e ligada via internet tende cada dia mais a constituir-se diante dos meios sociais, 

como as distintas redes sociais virtuais que já existem. 
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As redes sociais virtuais podem contribuir para diminuir a assimetria informacional entre 

os diversos interessados nas atividades da firma. Para as empresas, as redes possibilitam também 

a redução do custo de publicações de marketing de vendas, assim como reduzir o custo de 

disponibilizar conhecimento suficiente sobre suas transações, valor de suas cotações, 

reconhecimento de clientes, entre outros, praticamente sem grandes gastos financeiros (ARRUDA 

et al., 2015). 

Nas últimas décadas, as redes sociais têm amadurecido, consideravelmente, com a imersão 

de milhões de seguidores e com a quantidade de dados emitidos em suas redes através de seus 

usuários, tornando-se uma fonte de buscas e acesso rápido, assim como uma ferramenta atrativa 

para investidores que através destas redes podem captar informações que diminuam a assimetria 

informacional. Em conjunto, traz também impactos na forma de conduzir a comunicação, 

afetando a divulgação, sejam elas obrigatórias ou voluntárias, das informações contábeis das 

empresas.  

Dentro das importâncias que as redes sociais impactam, Junqueira (2008) traz o debate de 

como as redes sociais podem ser constituídas como ação estratégica e para o empreendedorismo 

social. Acrescenta-se que, além das ações estratégicas que as redes sociais podem trazer, são 

consideradas como meios que podem afetar e diminuir a assimetria de informações para 

investidores com a sua utilização (ARRUDA; GIRÃO; LUCENA, 2015), impactando no mercado 

financeiro e sendo meio facilitador para o uso e divulgação. 

Esse trabalho propõe-se a estudar uma rede social específica, o micro-blogging Twitter e a 

analisar o Disclosure voluntário através do mesmo com as empresas que possuem níveis 

diferenciados de governança corporativa. 

 

3 Metodologia 

3.1 Caracterização da Amostra 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, adotando-se, para atender ao objetivo proposto, 

abordagem quantitativa, com procedimentos documentais, utilizando-se de dados secundários 

provenientes do disclosure voluntário das empresas. Para tanto, foram examinadas as contas 
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oficiais do micro-blogging Twitter das empresas listadas no índice Bovespa, totalizando 64 

empresas. A coleta de dados foi feita com o filtro padrão do Economática, mostrando apenas uma 

classe de ações por empresa: aquela com maior volume no último mês. O período de coleta de 

dados correspondeu aos meses de janeiro a junho de 2016, configurando uma situação mais atual, 

diretamente na conta oficial do Twitter de cada empresa. 

Para efetuar as devidas análises, a amostra foi segregada em dois grupos: a) empresas que 

aderiram as boas práticas de governança corporativa da Bovespa N1, N2 e Novo Mercado; b) 

empresas que não aderiram as boas práticas de governança corporativa da Bovespa N1, N2 e 

Novo Mercado. A amostra para análise ficou composta conforme detalhamento da Tabela 1. Este 

agrupamento ocorreu baseando-se em estudos anteriores que verificaram uma relação positiva 

entre níveis de disclosure e os segmentos de governança corporativa listados na Bovespa 

(LANZANA, 2004; GALLON, BEUREN E HEIN, 2007). 

 

Tabela 1: Composição da amostra 

Empresas com níveis diferenciados de 

governança corporativa 

Empresas com governança corporativa 

tradicional 
Total 

56 8 64 

Fonte: elaboração dos autores 

 

3.2 Coleta dos Dados e Composição da Amostra 

Os dados foram coletados e catalogados utilizando-se a adaptação de dois índices já 

descritos na literatura pertinente, o IDA (Índice de Disclosure Ambiental) estruturado por 

Bachmann et al. (2013) e o Índice de Sustentabilidade desenvolvido por Callado (2010) que visa 

medir o nível de disclosure voluntário mensurando questões ambientais, sociais e econômicas.  

Para a contagem do disclosure voluntário, foi utilizada a análise das postagens do Twitter, 

na página oficial de cada empresa. De acordo com os itens propostos na tabela 2, foi a atribuída 

pontuação entre 0 e 1, para as empresas que divulgam e não divulgam informações pelas contas 

oficiais do Twitter, respectivamente. 
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Tabela 2 – Disclosure voluntário das empresas na conta oficial do Twitter. 

 Sim Não 

Ambiental 

1. Há informações sobre impactos ambientais dos produtos e processos (poluição 

atmosférica, das águas, sonora, visual)? 
  

2. Há informações sobre resíduos e desperdícios?   

3. Informou sobre uso eficiente/Reutilização da água?   

4. As metas e objetivos ambientais estão estabelecidos?   

5. Há declarações sobre as políticas empresariais ambientais?   

6. A empresa informou sobre programa de gestão ambiental (longo prazo)?   

7. Informou sobre auditoria ambiental?   

8. Há informações sobre práticas contábeis de itens ambientais?   

9. Divulgou sobre reserva para proteção ambiental?   

10. Há informações sobre custos e/ou despesas ambientais?   

Social – A empresa divulgou informações sobre 

11. Geração de trabalho e renda?   

12. Auxílio em educação e treinamento?   

13. Padrão de Segurança do Trabalho?   

14. Ética Organizacional?   

01. 15. Interação Social?   

02. 16. Empregabilidade e gerenciamento de fim de carreira?   

03. 17. Conduta de Padrão Internacional?   

04. 18. Capacitação e desenvolvimento de funcionário?   

05. 19. Acidentes fatais?   

06. 20. Contratos legais?   

07. 21. Stress de trabalho?   

08. 22. Segurança do produto?   

Econômico - A empresa divulgou informações sobre 

09. 23. Investimentos Éticos?   

10. 24. Gastos em saúde e segurança?   

11. 25. Investimento em tecnologia limpa?   

12. 26. Nível de Endividamento?   

13. 27. Lucratividade?   

14. 28. Participação de mercado?   

15. 29. Passivo Ambiental?   

16. 30. Avaliação de resultado da organização?   

17. 31. Volume de Vendas?   

18. 32. Gastos com benefícios?   

19. 33. Selos de qualidade?   

Fonte: Adaptado de Callado (2010) e  Bachmann et al. (2013) 
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Após a contagem da pontuação obtida em cada item, dividiu-se pelo total de itens que 

estavam contidos no check-list (total de 33 itens). 

As empresas foram agrupadas em 4 partes, pelos quartis, para operacionalizar a Análise 

de Correpondência - ANACOR. As empresas receberam notas entre 1 e 4, de acordo com o 

intervalo de dados divididos pelos quartis, por exemplo: de 0 até o valor de 0.030303029, nota 1; 

acima de 0.030303029 até o valor de 0.121212117, nota 2, acima de 0,121212117 até 

0,333333343 nota 3; e por último, acima de 0,333333343 até o final, nota 4. Os dados foram 

divididos em quartis para definir o grau de nível de disclosure, sendo: Grau 1 – Ruim, Grau 2 – 

Regular, Grau 3 – Bom, Grau 4 – Ótimo. Já quanto aos níveis de governança corporativa das 

empresas que compõem a amostra, estas foram agrupadas: Grau 1 – para empresas que possuem 

governança tradicional, Grau 2 – para empresas do nível 1 (N1) de governança corporativa, Grau 

3 – para empresas do nível 2 (N2) de governança corporativa e Grau 4 – para empresas do novo 

mercado (NM). A existência da classificação da governança corporativa em diferentes níveis 

pressupõe uma escala ascendente do nível tradicional até o novo mercado.  

Analisando a tabela de Contingência da variação do Nível de Disclosure em relação a 

Governança Corporativa, têm-se os números apresentados na tabela 3. O teste do Qui-Quadrado 

não foi significativo já que o p-value foi 0,266.  

Tabela 3 – Tabela de contingência: Nível de disclosure com governança corporativa 

 Governança Corporativa 

Nível de Disclosure Tradicional N1 N2 NM Total 

Ruim 4 3 4 27 38 

Regular 2 3 0 9 14 

Bom 1 3 0 2 6 

Ótimo 1 2 0 3 6 

Total 8 11 4 41 64 

Fonte: elaboração dos autores 

Nessa relação pode-se inferir que há um disclosure “Ótimo”, “Regular” e “Ruim” no Novo 

Mercado e um disclosure “Bom” no N1.Para confirmar a análise de correspondência (ANACOR), 

os dados serão analisados através de modelo de regressão múltipla. 

 

3.3 Caracterização da variável dependente e variáveis independentes 
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A variável dependente utilizada para esta pesquisa foi o Índice de Disclosure Voluntário (IDV), 

uma adaptação dos índices IDA (Índice de Disclosure Ambiental) estruturado por Bachmann et 

al. (2013), validado por Altoé, Panhoca e Espejo (2015) e o Índice de Sustentabilidade 

desenvolvido por Callado (2010) posteriormente estudado por Feil e Naime (2015). O IDV se 

propõe capturar o nível de evidenciação ambiental, econômico e social analisando o nível de 

transparência das informações empresariais através da rede social Twitter. As variáveis 

independentes utilizadas no modelo são demonstradas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Resumo das variáveis independentes utilizadas para explicar o IDV 

Tipo 
Variáveis 

Independentes 
Mensuração Sinal Esperado 

Sustentação 

Teórica 

T
es

te
 

Nível de 

Governança 

Corporativa (NG) 

Números naturais de 1 a 4, representando o 

segmento de governança corporativa ao 

qual as empresas pertencem: 1 para 

mercado tradicional de governança 

corporativa e 2, 3 e 4 para os níveis 

diferenciados de governança corporativa da 

Bovespa N1, N2 e Novo Mercado, 

respectivamente.  

(+) 

Murcia e Santos 

(2009) 

C
o
n
tr

o
le

 

Tamanho (TAM) Ln do Ativo Total 
(+) 

Nakayama e Salotti 

(2014),  

Alavancagem 

(ALAV)  

Passivo Exigível/ Patrimônio Líquido 

(+) 

Ribeiro, Bellen e 

Carvalho (2011); 

Moraes, Gonçalves 

e Niyama (2015)  

Setor (SET) Binária – sendo 1 para as empresas do setor 

elétrico (empresas reguladas) e zero para as 

empresas dos demais setores 

Indeterminado 

Murcia e Santos 

(2009) 

Fonte: elaboração dos autores 

A partir das variáveis explicativas dispostas acima, o modelo de regressão linear em cross 

section utilizado para explicar a variável dependente – disclosure voluntário, apresenta-se a 

seguir: 

NDi= β1 + β2NGi + β3TAMi + β4ALAVi + β5SETi + εi 

NDi é o nível de disclosure voluntário; 

NGi representa o tipo de governança corporativa ao qual as empresas fazem parte; 

TAMi = tamanho da empresa; 

ALAVi = alavancagem da empresa; 

SETi = setor da empresa; 
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εi = termo de erro referente a empresa, tendo por premissa distribuição normal com média 

zero e variância constante e finita. 

β = coeficientes das variáveis explanatórias.  

Através destas variáveis, espera-se que os coeficientes β1 sejam positivos dado que estes 

determinam o nível de disclosure voluntário. 

  

4. Análise dos Resultados 

4. 1 Estatística Descritiva 

Com intuito de destacar relevantes observações do estudo, inicialmente realizou-se uma 

análise descritiva dos dados estudados. De acordo com a tabela 4 abaixo, a variável dependente, 

Disclosure Voluntário, apresentou média igual a 0.91 com o desvio padrão de 0.13 e mediana de 

valor 0,03.  Tendo como limite mínimo e máximo, respectivamente, 0 e 0,54, a mediana 

demonstra que o índice corresponde a aproximadamente ao seu valor mínimo. A variável 

independente, Governança Corporativa, apresentou média correspondente a 3,21 com o desvio 

padrão de 1,13 e mediana de valor 4, e apresenta limite mínimo e máximo de 1 e 4, 

respectivamente, o que traz que essa variável está bem mais próxima de seu valor máximo, ou 

seja, a maioria das empresas analisadas estão enquadradas nos níveis diferenciados de 

Governança Corporativa.  

 

Tabela 4: Análise Descritiva dos dados 

 Variável Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo 

NDi 0.0913826 0.1338409 0,03 0 0.5454546 

NGi 3.21875 1.133456 4 1 4 

TAMi 15.78891 1.721414 15,74 10.26 20.57 

ALAVi 114.7231 235.0346 67,63 -220.27 1656.19 

SETi 0.125 0.3333333 0 0 1 

Nota: amostra composta por 64 observações, no período de janeiro a junho de 2016. 

Legenda: - NG: nível de governança corporativa – TAM: logaritmo natural do ativo total – ALAV: alavancagem 

medida pelo passivo total dividido pelo patrimônio líquido. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 Ao analisar as variáveis de controle, pode-se perceber que a variável TAM possui uma 

média de 15,79 com desvio padrão de 1,72 e mediana de 15,74. Logo, pode-se concluir que as 

empresas em análise possuem tamanho muito similar, já que sua mediana quase se iguala com sua 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
5
1
 

média. Quando a variável analisada é a SET, nota-se que a maioria das empresas não são do Setor 

de Energia Elétrica, já que a média desta variável corresponde a 0.125, seu desvio padrão é de 

0.33 e sua mediana tem valor 0, o que significa que seu índice está bem mais próximo do seu 

valor mínimo. 

Quando se observa a variável END, constata-se que de acordo com sua média, esta 

variável está bem mais próxima de seu limite mínimo, o que se pode concluir que as empresas não 

possuem índice de endividamento tão alto. 

 

4.2 Análise da Regressão Linear Múltipla 

Como o escopo deste estudo consistiu em verificar a influência da governança corporativa 

no nível de disclosure das empresas brasileiras de capital aberto através das suas contas oficiais 

no Twitter, efetuou-se regressão linear múltipla com 64 empresas no período de janeiro a junho de 

2016. Os resultados obtidos dos parâmetros e coeficientes para a regressão OLS (Mínimos 

Quadrados Ordinários) utilizando a variável ND como dependente, são apresentados na tabela 5. 

Tabela 5: Regressão OLS 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob. 

Β0 (intercepto) -0.2926929 0.1523405 -1.92 0.060 

NGi -0.0282205** .0136006 -2.07 0.042 

TAMi 0.0713372** .0206198 3.46 0.001 

ALAVi -0.0000218*** .0000648 -0.34 0.738 

SETi -0.0937372** .0461543 -2.03 0.047 

R2 Ajustado =0,1998  Teste F = 0.0017 N = 64 

Modelo base: NDi= β1 + β2NGi + β3TAMi + β4SETi + β5ENDi + εi 

Notas: amostra composta por 64 observações, no período de janeiro a junho de 2016. 

Legenda: * apresenta os coeficientes de correlação estatisticamente significantes ao nível de 10% - ** apresenta os 

coeficientes de correlação estatisticamente significantes ao nível de 5% - *** apresenta os coeficientes de correlação 

estatisticamente significantes ao nível de 1% - NG: nível de governança corporativa – TAM: logaritmo natural do 

ativo total – ALAV: alavancagem medida pelo passivo total dividido pelo patrimônio líquido. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Com base no teste de multicolinearidade utilizando o teste VIF (Variation Inflation 

Factor), verificou-se que os VIFs encontrados são menores do que 1. Desta forma, não existem 

problemas de multicolinearidade entre as variáveis explicativas. 

A partir do teste de Breush-Pagn/Cook-Weisberg, para heterocedasticidade dos resíduos, 

foram encontradas evidências de heterocedasticidade ao nível de significância de 5%. Contudo, a 
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heterocedasticidade não provoca inconsistência no modelo, revelando apenas problemas na 

estatística. Desta maneira, foi utilizada a matriz robusta de White, a fim de corrigir os problemas 

de heterocedasticidade. A tabela 6 apresenta a regressão robusta executada no Stata ®. 

 

Tabela 6- Resultado da regressão robusta. 

Variável Coeficiente Erro Padrão. Estatística t Prob. 

Β0 (intercepto) -0.2920647** 0.1462015 -2 0.05 

NGi -0.028232 0.0169631 -1.66 0.101 

TAMi 0.0309406** 0.0086167 3.59 0.001 

ALAVi -0.0000217*** 0.0000348 -0.62 0.536 

SETi -0.0937013 0.0325508 -2.88 0.006 

R2 Ajustado =0,2504  Teste F = 0.0035 N = 64 

Modelo base: NDi= β1 + β2NGi + β3TAMi + β4ENDi β5SETi + εi 

Notas: amostra composta por 64 observações, no período de janeiro a junho de 2016. 

Legenda: * apresenta os coeficientes de correlação estatisticamente significantes ao nível de 10% - ** apresenta os 

coeficientes de correlação estatisticamente significantes ao nível de 5% - *** apresenta os coeficientes de correlação 

estatisticamente significantes ao nível de 1% - NG: nível de governança corporativa – TAM: logaritmo natural do 

ativo total – ALAV: alavancagem medida pelo passivo total dividido pelo patrimônio líquido. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

De fato, observa-se que o modelo continua sendo estatisticamente significativo, 

aumentando o potencial de explicação do modelo para 25,04%. Houveram pequenas alterações 

nos valores dos coeficientes, destacando-se a redução da variável TAM. 

Na análise da tabela 6, com ênfase na variável independente de teste NG, pode-se dizer 

que ela é significante e negativa ao nível de 5% na mensuração do nível de disclosure voluntário 

das empresas nas contas oficiais do Twitter e que, o fato da firma pertencer aos níveis 

diferenciados de governança corporativa da Bovespa N2 (Nível 2) e NM (Novo Mercado), 

proporciona um menor nível de disclosure voluntário. 

Quanto a relação entre as variáveis ND e TAM, foi verificado que há relação significante 

positiva corroborando com os trabalhos de Múrcia e Santos (2009) e Nakayama e Salotti (2014). 

Adicionalmente, não foi verificada uma significância quanto a relação com a variável ALAV ao 

nível de 1%. Portanto, o grau de endividamento das empresas não afetou o nível de disclosure.  

A introdução da variável SETOR como variável de controle mostrou-se significante 

negativa onde é possível inferir que empresas pertencentes ao setor elétrico, mais regulado, não 

influencia no nível de disclosure voluntário na rede social Twitter.  
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Desta forma, verifica-se que não há alinhamento com o esperado até então, em virtude das 

variáveis significantes NG e SET se relacionarem negativamente com a variável explicativa NG, 

divergindo dos trabalhos anteriormente apresentados. Este fato apresenta-se como resultado 

diferenciado desta pesquisa, investigando o disclosure nas redes sociais. 

 

5. Considerações Finais 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar se empresas com níveis diferenciados de 

governança corporativa listadas na Bovespa relativamente empresas de governança tradicional, 

possuem melhores níveis de disclosure voluntário, através da divulgação nas suas contas oficiais 

do Twitter, no período de janeiro a junho de 2016. Quanto ao método utilizado, após a análise da 

correlação entre as variáveis disclosure voluntário e governança corporativa, optou-se pela 

regressão OLS. 

Os resultados apontaram para uma relação significante e negativa entre o disclosure 

voluntário no Twitter e a governança corporativa. As variáveis de controle inseridas tamanho da 

empresa e dummy para o setor elétrico, mostraram-se significantes, ambas com relação negativa, 

diferenciando-se dos trabalhos de Múrcia e Santos (2009) e Nakayama e Salotti (2014). 

 Assim, a investigação sobre o nível de disclosure nas contas oficiais no Twitter das 

empresas listas na Bovespa, diferentemente de outras pesquisas, apresentam uma relação inversa 

com a governança corporativa, com o tamanho do ativo e o setor elétrico. 

A partir do estudo, pode-se inferir a rede social Twitter, é utilizada pelas empresas com 

finalidades outras, que não a divulgação de informações ambientais, sociais ou econômicas. Pode-

se deduzir que a utilização desta rede social objetiva a publicidade de produtos ou serviços das 

empresas da amostra pesquisada. 

Uma limitação da pesquisa consiste na expansão dos dados, já que estes devem ser 

coletados manualmente nas redes sociais das empresas. Desta forma, a utilização de ferramentas 

computacionais para coleta dos dados, beneficiaria o desenvolvimento desta importante fase da 

investigação. 
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Essa pesquisa contribuiu para a literatura ainda recente sobre o disclosure voluntário nas 

redes sociais, no sentido em que divergindo de estudos anteriores, variáveis como governança 

corporativa, tamanho das empresas e setores regulados, não afetam o nível de disclosure 

voluntário, quando na rede social Twitter. 

Conclui-se então que esta ferramenta de divulgação, quanto a investigação da sua 

utilidade, é uma fonte fértil de pesquisas, considerando o seu papel na sociedade contemporânea. 

Algumas sugestões para trabalhos futuros envolvem a análise de outras redes sociais como 

Wikipedia, Facebook, Youtube, quanto ao disclosure voluntário e governança corporativa, através 

do uso de métodos econométricos distintos para avaliar as variáveis de interesse. 
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Resumo 

Mensurar o valor justo das empresas tem se mostrado um desafio para a contabilidade. Desafio 

porque grande parte do valor das empresas estão em ativos intangíveis que geralmente não são 

reconhecidos na contabilidade (IIRC, 2016). Autores como Power (2001) e Eckstein (2004) 

reconhecem que é um desafio que precisa ser encarado pela contabilidade medir e relatar os 

valores desses ativos intangíveis. Como alternativa para resolver essa questão, Lev (2003) e 

Martins (2000) reconhecem que todos os ativos possuem relação com a geração de caixa para a 

empresa, sendo assim, a diferença entre os ativos listados na contabilidade com o Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD) é o equivalente a ativos que ainda não foram reconhecidos. No entanto, 

pesquisadores como Corrar (1993) e Rodrigues (2003), a nível de Brasil, chamaram a atenção 

que o cenário econômico contido na simples projeção do FCD pode não se concretizar, sendo 

este método determinístico, por não considerar as possíveis mudanças; esses autores 

apresentaram um método complementar tido como probabilístico com o objetivo de sanar esta 

limitação do método determinístico. Assim, o objetivo deste é estudo foi analisar e comparar os 

resultados obtidos pelos dois métodos ao aplicá-los em uma mesma empresa, a saber: Lojas 

Renner S.A. Os resultados obtidos apontam um menor valor da Renner no método probabilístico, 
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sendo a chance do valor da empresa não corresponder ao apresentado pelo método determinístico 

de 77,95%.  

 

Palavras-chave: Valor justo. Método determinístico. Método probabilístico. 

 

1. Introdução 

 

Mensurar o valor justo das empresas tem se mostrado um desafio para a contabilidade. 

Desafio, pois, estudos como o da Ocean Tomo (2015, 2010), ao analisar as empresas que compõe 

o índice financeiro S&P500, demonstrou que, no ano de 2010, 80% do valor de mercado das 

empresas eram compostos por ativos intangíveis, e em 2015 esse percentual passou para 84%. 

Recentemente, o International Integrated Reporting Council (IIRC), organização que reúne a sua 

volta organizações como o Financial Accounting Standard Board (FASB) e a International 

Accounting Standard Board (IASB) reconheceu que a maior parte dos ativos intangíveis gerados 

pelas empresas não constam nas demonstrações contábeis (IIRC, 2016). No entanto, autores 

como Power (2001) e Eckstein (2004) já faziam críticas à contabilidade pelo seu excesso de 

conservadorismo e por não ter enfrentado de forma antecipada o desafio que é medir e relatar os 

ativos intangíveis nos demonstrativos contábeis. 

Para Lev (2003), apesar de muitas vezes ignorados pela contabilidade, os ativos intangíveis, 

de forma isolada ou em conjunto, possuem capacidade de gerar benefícios futuros para a 

empresa, que em última instância isso significa geração de caixa, onde justamente a diferença que 

há entre o fluxo de caixa gerado pela empresa e os seus ativos totais listados na contabilidade 

correspondem aos ativos intangíveis que não foram reconhecidos pela contabilidade. A esse 

respeito, Martins (2001) é enfático ao afirmar que o alvo é o caixa e os futuros benefícios 

econômicos decorrentes desses ativos; razão pela qual, aponta o autor, o método do Fluxo de 

Caixa Descontado (FCD) ou determinístico tem se tornado comum no processo de avaliação de 

empresas. 
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Uma vez que o valor justo da empresa não está no seu valor contábil, mas na futura 

expectativa de geração de caixa, um aspecto importante que o simples modelo FCD não leva em 

consideração é o do risco de tais expectativas não se confirmarem. A esse respeito, Martins 

(2001) informa sobre a possibilidade de utilizar, além do FCD, um modelo complementar.  Dessa 

maneira, estudiosos brasileiros como Corrar (1993) e Rodrigues (2003) divulgaram como 

alternativa o método probabilístico ou estocástico através da Simulação de Monte Carlo (SMC) 

que tem por objetivo capturar todos os cenários possíveis a fim de retratar o risco que há no 

processo de avaliação de empresas e demais investimentos, o que já era utilizado desde 1969 para 

este fim pela comunidade internacional (HERTZ, 1979). 

Diante do exposto, tendo em vista as diferentes abordagens que os dois métodos possuem 

sobre o tema, surge a seguinte questão: Ao aplicar o método determinístico e o método 

probabilístico, em uma mesma empresa, o valor justo obtido através de ambos será semelhante ou 

apresentará diferenças?    

Por fim, o objetivo desse estudo é comparar os resultados obtidos pelos métodos 

determinístico e probabilístico, ao aplicá-los em uma mesma empresa, além de discutir e expor a 

forma pela qual ambos os métodos capturam as características econômicas da empresa. A 

contribuição desse trabalho para a comunidade científica se dá por propiciar uma discussão 

acerca das principais características econômicas dos métodos determinístico e estocástico na 

mensuração do valor justo de mercado no processo de avaliação de empresas. A escolha da Lojas 

Renner S.A. como empresa a ser estudada foi motivada pela autorização da mesma para a 

realização deste estudo, pelo conteúdo contábil-financeiro de vasto e fácil acesso, bem como pelo 

fato de se tratar de uma das maiores empresas de comércio varejista do país, do ramo de 

vestuário, listada na bolsa de valores do estado de São Paulo (BM&FBOVESPA). 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Valuation 
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De acordo com Damodaran (2007), conhecer o valor de uma empresa, valuation, e o que 

determina esse valor são pré-requisitos fundamentais na definição do preço justo no processo de 

tomada de decisão por parte dos agentes econômicos. Para Martelanc, Pasin e Pereira (2010), o 

valor justo de uma empresa é estabelecido pelo potencial de uma empresa em gerar resultados 

futuros, enquanto Pratt (1989) diz que o valuation é o valor justo que uma empresa possui 

estando esta em um mercado aberto. Porém, segundo Saurin, Júnior e Zilio (2007), uma 

dificuldade na determinação do valor justo se impõe por não existir uma fórmula específica de 

mensuração que possa ser aplicada indiscriminadamente em todas as empresas. No entanto, como 

já exposto, Costa (2011) informa que os melhores métodos que existem para se estimar o valor 

justo de uma empresa são os que consideram os retornos futuros dos fluxos de caixa da empresa. 

Já Müller e Teló (2003) argumentam que os modelos de fluxo de caixa são conceitualmente 

corretos para avaliações de empresas por levarem em consideração o maior número possível de 

variáveis financeiras e econômicas em previsões que devem ser bem fundamentadas. 

A esse respeito, Assaf Neto (2014) expõe que a ciência contábil exerce um papel 

fundamental ao se avaliar uma empresa, pois ela será a maior responsável por fornecer dados que 

viabilizam tal valoração.  

 Dessa forma, pode-se definir valuation como sendo a estimativa do valor justo de uma 

empresa em um mercado aberto, tendo em vista a sua continuidade. E o seu objetivo é determinar 

de forma equilibrada o valor da empresa (MARTINS, 2001). 

 

2.2 Equação geral do valor econômico 

 

Ao se tentar determinar o valor justo de uma empresa é preciso que se estabeleça a técnica 

pela qual o valor justo da empresa será calculado. Na literatura financeira, uma técnica muito 

utilizada é a da determinação do valor justo por meio da equação geral do valor econômico para o 

método determinístico. 

A equação geral do valor econômico tem como características: a) levar em consideração o 

histórico financeiro da empresa (se houver); b) estabelecer premissas e projetar o fluxo de caixa 
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da empresa para o período determinado e para a perpetuidade; c) descontar o fluxo de caixa da 

empresa por uma taxa que retrate o dinheiro no tempo; d) interpretar o valor. Em outras palavras, 

segundo a visão econômica, a equação geral do valor econômico estabelece o valor de qualquer 

ativo econômico em continuidade operacional descontado a uma taxa que reflita o valor do 

dinheiro no tempo e o risco pertencente a esses fluxos.  

Assim, a equação geral é dada pela seguinte fórmula: 

 

 

                                             Fonte: Costa, Alvim e Costa (2011) 

 

Onde: 

FCE: fluxo de caixa da empresa; K: taxa de desconto que representa o custo de capital; t: tempo; 

Ebit: Receita diluída do custo e das depreciações; IR: percentual do imposto sobre o lucro; g: taxa 

de crescimento na perpetuidade. 

 

2.3 Método Probabilístico ou Estocástico 

 

O método probabilístico, segundo Corrar (1993), é o método em que as variáveis 

dependentes assumem diversos valores, a ponto de lhe ser atribuído uma distribuição de 

probabilidade. E estocástico porque o modelo literalmente estoca as variáveis randômicas para 

por fim determinar o valor mais provável que a variável dependente deverá assumir (ACKOFF, 

1970). A esse respeito, a técnica utilizada para geração das variáveis aleatórias ou randômicas é a 

da Simulação de Monte Carlo (SMC). Para Pedersen (2014), a Simulação de Monte Carlo é uma 

simulação computacional de um modelo estocástico repetida inúmeras vezes, de modo a estimar 

a distribuição de probabilidade e consequentemente o resultado do modelo simulado.   

Equação 1- Equação geral do valor econômico 
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O primeiro estudo a aplicar a SMC nas empresas se deu em 1979 com David Hertz, em seu 

artigo Risk Analysis in Capital Investiment, onde se valeu da simulação para analisar o risco do 

capital investido. A partir de então, a SMC teve diversas aplicações no mundo das finanças. 

Artigos como o de Duffie e Glynn (1995) e Boyle, Broadie e Glasserman (1997) utilizam a SMC 

para determinar o preço de segurança de derivativos; Worzel, Vassiadou-Zeniou e Zenois (1994) 

utilizaram a SMC para otimizar as carteiras de ações. Já no Brasil, destacam-se os artigos de 

Corrar (1993) e Rodrigues (2003) em que se preocuparam em introduzir a SMC na avaliação de 

empresas sob condições de risco.  

 

3. Metodologia 

 

A metodologia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso. De acordo com Gil (1996) e 

Berto e Nakano (2000), o estudo de caso corresponde a um estudo de natureza empírica, cujo 

objetivo é investigar determinado fenômeno dentro de um contexto da vida real. Sendo assim, o 

fenômeno estudado nesta pesquisa foi a obtenção do valor justo para uma companhia varejista, 

listada na BM&FBOVESPA. 

Segundo Vergara (2003), o sujeito da pesquisa é aquele que nos fornece os dados 

necessários para viabilização do estudo; assim, o sujeito da pesquisa neste caso foi a lojas Renner 

S.A. A Lojas Renner S.A., conforme informações disponíveis em seu sítio, destaca-se em termos 

de faturamento como a maior empresa do ramo varejista de moda do Brasil, presente em todas as 

regiões do país e somando mais de 17 mil colaboradores.  

Conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado 

de Consumo (IBEVAR), foi divulgado em 2015 um Ranking das 120 maiores empresas do setor, 

levando em consideração, para o levantamento, o faturamento das empresas no ano. A Lojas 

Renner S.A. obteve a 15ª colocação dentre as maiores empresas do setor varejista brasileiro e a 4ª 

posição no ranking das maiores varejistas de moda em 2014.  

Os dados coletados foram retirados do balanço patrimonial, cotação histórica das ações e 

série histórica dos fluxos de caixa da empresa. Vale ressaltar que este estudo, assim como a 
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divulgação dos seus resultados, são exclusivos para fins científicos, sendo autorizado pela própria 

Lojas Renner S.A. No mais, este estudo não contou com informação privilegiada. 

Quanto à natureza do estudo, este é dividido em quantitativo e qualitativo. Quantitativo por 

utilizar a Simulação de Monte Carlo e demais ferramentas estatísticas como média, desvio padrão 

e correlação na determinação do valor da empresa. Sendo utilizado o Oracle Crystal Ball para a 

realização das simulações. Já a natureza qualitativa está na análise e comparação dos resultados 

obtidos pelos dois métodos de avaliação de empresas utilizados. 

 

4. Resultados e discussões 

 

Nesta seção, os resultados obtidos pelos dois métodos serão analisados e interpretados. 

 

4.1 Aplicação e Resultado do Método Determinístico 

 

Para o método determinístico, foi projetado o fluxo de caixa da lojas Renner S.A.. As 

premissas para a projeção do fluxo de caixa são as que seguem: 

 
Tabela 1 – Premissas para a projeção financeira 

 

Variável Premissa 

• Receita operacional líquida 

Projetada com base na previsão do mercado, emitido pelo Bradesco para o 

IPCA, uma vez que ambas possuem correlação de 98,92%. Foram realizados 

testes que comprovaram a ausência de multicolinearidade e autocorrelação 

entre as variáveis. 

• Custos operacionais 

De acordo com os relatórios emitidos ao mercado, a Renner possui uma 

política de gerenciamento de custo, dessa forma, o custo foi projetado com 

base na média da série histórica dos anos de 2011 a 2015, que é de 42,33% da 

receita líquida. 

• Despesas administrativas, 

comerciais e gerais. 

As despesas, de acordo com a Renner, representam 43% da receita obtida 

com a venda de produtos. 

• Depreciação 

Foi considerado uma depreciação de 5,2% em relação ao imobilizado, onde a 

cada ano foi acrescido a esse percentual uma taxa de 0,3% acompanhando a 

série histórica.  
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• Imposto sobre lucro 
Para a projeção, foi considerada a alíquota de 15% para o IR, de 10% para o 

adicional do IR e 9% para a CSLL. 

• Capital de giro Segue a média da série histórica que corresponde a 1,38% da receita líquida  

• Capex 

Seguiu a média histórica que está alinhada com o plano de investimento da 

empresa de longo prazo, onde 65% do lucro gerado pela atividade operacional 

são revertidos com gastos em investimento das lojas.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a taxa de desconto do fluxo de caixa, foi considerado o custo médio ponderado de 

capital. A taxa de desconto relativa ao custo do capital próprio é dada por Ke = Rf + beta*(Rm – 

Rf), cujas premissas utilizadas foram as dispostas abaixo: 

 
Tabela 2 – Premissas para determinação do custo do capital próprio 

Variável Valor Premissa 

Rf 13,62 
A taxa livre de risco (Rf) considerada foi o tesouro direto prefixado com vencimento para 

2023. 

(Rm-Rf) 12,12 
O retorno do mercado considerado para o Ibovespa foi de 25,74% para os anos até 2023 e 

o Rf de 13,62%, onde a diferença entre eles é de 12,12%. 

Beta 0,99 
O beta foi calculado de acordo com a fórmula: Beta = Covariância [x,y]/ Variância [x], 

onde x= taxa de retorno do índice Ibovespa, y = taxa de retorno das ações da empresa. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Logo, com as premissas acima, o custo de capital próprio é 25,72%. 

Já a taxa relativa ao custo do capital de terceiros é dada por Ki = J*(1 – ir)/Ct, cujas 

premissas utilizadas foram as dispostas a seguir: 

 
Tabela 3 – Premissas para determinação do custo do capital de terceiros (em milhares de reais) 

Variável Valor Premissa 

J 188.099 
Total dos juros referentes a empréstimos e financiamentos pagos 

pela Renner em 2015. 

(1-ir) 0,66 
A alíquota aproximada é de 34%, que corresponde a 25% de IRPJ e 

9% de CSLL. Assim, a diferença 1- 0,34 = 0,66. 

Ct 1.156.223 Passivo oneroso das lojas Renner de acordo com o balanço de 2015. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, com as premissas dadas, foi obtido Ki = 10,74%. 
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A taxa de desconto para determinação do valor presente líquido dos fluxos de caixa 

projetados é dada por: K = {Ke*[PL/(P+PL)]} + {Ki*[P/(P+PL)]}, cujas premissas utilizadas 

foram: 

 
Tabela 4 – Premissas para determinação da taxa de desconto (em milhares de reais) 

Variável Valor Premissa 

Ke 25,72% Conforme cálculo realizado 

PL 2.310.896 Patrimônio Líquido.  

P 1.156.223 Capital oneroso.  

Ki 10,74% Conforme cálculo realizado 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dessa forma, foi obtido o custo de capital nominal de K = 20,72%. 

A partir da aplicação encontrada acima, e das outras premissas estabelecidas, foram obtidos 

os seguintes valores para os fluxos de caixa da empresa Renner: 

 
Tabela 5 – Valor calculado dos fluxos de caixa descontados (em milhares de reais) 

Fluxo de Caixa Valor Descrição 

Período explícito 1.607.363 
Valor presente líquido dos fluxos de caixa da 

Renner para o período explícito de 8 anos. 

Período terminal 10.220.772 
Valor equivalente ao múltiplo de mercado 

utilizado. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nas premissas adotadas e na metodologia aplicada para o modelo determinístico, 

o valor justo da lojas Renner S.A. em milhões de reais é de R$ 11.828.135, que corresponde à 

soma dos fluxos de caixa descontados mais múltiplo de mercado determinados acima. 

 

4.2 Aplicação e Resultado do Método Probabilístico 

 

Para o modelo probabilístico, cada etapa do fluxo de caixa da empresa pode ser entendida 

como uma observação. Segundo Rodrigues (2003, p. 8) “Cada observação pode ser entendida 

como se fosse uma análise individual do tipo ‘o que aconteceria se’ determinado cenário 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
6
7
 

ocorresse”. Sendo assim, são escolhidas distribuições de probabilidade para os elementos do 

fluxo de caixa da empresa. De acordo com essas distribuições de probabilidade, são gerados 

diversos números aleatórios. 

Neste ponto, vale ressaltar a dificuldade na escolha das distribuições de probabilidade. 

Ainda de acordo com Rodrigues (2003), tal dificuldade se dá, pois, as distribuições de 

probabilidades são escolhidas baseadas nas expectativas dos avaliadores do mercado. 

Assim, para minimizar tal dificuldade e uma vez que o resultado financeiro da Renner é 

estatisticamente significativo em uma relação positiva com a inflação brasileira (IPCA) de 

98,82%, as premissas utilizadas para o método probabilístico foram as perspectivas sobre o futuro 

cenário econômico brasileiro, que inclui a inflação, apresentado pelo Banco Central do Brasil 

(BCB) em seu relatório Focus divulgado em junho de 2016 para os próximos anos, onde 

apresenta possíveis cenários otimistas e pessimistas para a economia brasileira. Assim, as 

distribuições de probabilidade podem ser escolhidas através de: 

 

1- Perspectivas do mercado. A inflação projetada pelo BCB para 2016 é de 6,3% em um 

cenário pessimista para a Renner e 7,5% em um cenário otimista, uma vez que 

estatisticamente quanto maior a inflação, maior é o resultado da empresa. Para 2017, a 

inflação projetada é de 3,8% em um cenário pessimista para a empresa e 5,6% em um 

cenário otimista. E de 2018 a 2023, a projeção é de 3,2% em um cenário pessimista para a 

empresa e 5,1% em um cenário otimista. Dessa forma, itens como receita, custo, despesas, 

capex, custo de capital e imposto sobre o lucro serão modelados conforme esses possíveis 

cenários ao utilizar uma distribuição de probabilidade que respeite essa característica, a 

saber: distribuição triangular. 

 

2- Análise da série histórica. Outra forma que existe para determinar qual distribuição de 

probabilidade se deve utilizar, quando não existir evidências suficientes no mercado que 

justifiquem a escolha de uma distribuição de probabilidade, é determinar que distribuição 

de probabilidade se assemelha ao comportamento do item analisado a partir de uma série 
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histórica. Softwares como o Oracle Crystal Ball possuem essa opção. Assim, foi 

constatado por meio da série histórica da variação do capital de giro que esse item se 

assemelha ao comportamento de uma distribuição normal.   

 

3- Características da própria distribuição de probabilidade. Existem dois grandes grupos de 

distribuição de probabilidade com características particulares entre si, a saber: 

distribuições de probabilidade contínuas e distribuições de probabilidade discretas. Dentro 

desses dois grupos, existem diversas distribuições de probabilidade como a distribuição 

normal, utilizada para descrever eventos cujos valores se concentram em uma 

determinada área; ou distribuição binomial, que descreve o número de vezes que 

determinado evento ocorre; além delas, ainda existe a distribuição triangular, a 

distribuição uniforme, a distribuição weibull, a distribuição hipergeométrica, a 

distribuição geométrica, dentre outras. Dessa feita, caso o avaliador não disponha de 

perspectivas de cenários econômicos, nem de série histórica, ainda é possível utilizar as 

distribuições de probabilidade desde que saiba e respeite as suas características.  No caso 

da Renner, foi considerado que a depreciação dos últimos anos se concentrou em uma 

determinada área, em que o seu crescimento será de acordo com o desvio-padrão de 10%. 

Assim, a distribuição utilizada para a depreciação foi a distribuição normal. 

 

Segue abaixo breve resumo das distribuições de probabilidade utilizadas: 

 

 

 

 

 
Tabela 6 – Premissas para a projeção financeira pelo método estocástico 
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Fluxo de Caixa 
Distribuição de 

probabilidade 
Fundamentação 

Receita 

operacional líquida 
Distribuição triangular 

 

Custos 

operacionais 
Distribuição triangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas 

administrativas, 

comerciais e gerais 

Distribuição triangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depreciação Distribuição normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposto sobre o 

lucro 
Distribuição triangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de giro Distribuição normal 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Com base nas premissas apresentadas, foram realizadas 200.000 simulações, todas de 

forma aleatória, com um nível de confiança de 95%. Para garantir a qualidade dos cenários, foi 

utilizado o software estatístico Oracle Crystal Ball. Os resultados obtidos são os apresentados a 

seguir: 

Figura 1 - Resumo estatístico (em milhares de reais) 

Fonte: Oracle Crystal Ball 

 
 

 

  

Valores de previsão 

Avaliações 

 

200.000 

Caso Base 

 

R$11.828.135 

Média 

 

R$10.415.334 

Mediana 

 

R$10.398.826 

Capex Distribuição triangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo de capital Distribuição triangular 
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Moda 

 

--- 

Desvio Padrão R$1.665.461 

Variância 

 

R$2.773.760.581.704 

Obliquidade 

 

0,0977 

Curtose 

 

2,22 

Coeficiente de Variação 0,1599 

Mínimo 

 

R$6.547.051 

Máximo 

 

R$15.808.977 

Largura do Intervalo R$9.261.926 

Erro Padrão Média R$3.724 

 

 

Resumo: 

      

  

O intervalo inteiro é de R$6.547.051 a R$15.808.977 

    

  

O caso base é R$11.828.135 

    

  

Após 200.000 avaliações, o erro padrão da média é R$3.724 

 

Figura 2 – Frequência Acumulativa (em milhares de reais) 

 

 

  

 

 
 

      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fonte: Oracle Crystal Ball 

 

Através da simulação de Monte Carlo, o valor da empresa, tendo em vista a amostra, 

encontra-se no intervalo que vai de R$ 6.547.051 a R$ 15.808.977. O erro padrão da média é de 

R$ 3.724. E o valor médio da empresa foi de R$ 10.415.334. 

No entanto, o intervalo de confiança acima representa os valores da amostra, mas não o da 

população. Para encontrar o verdadeiro intervalo de confiança para o valor da empresa, que 
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representa a população, é necessário recorrer ao teorema do limite central, conforme a fórmula 

abaixo, onde z =1,65 para n≥30:  

 

Confiança de: Z Cálculo Intervalo de confiança 

90% 1,65 10.415.334 ± 1,65 × 1.665.461/√200.000 10.409.189 a 10.421.479 

 

Assim, com 90% de confiança, o intervalo valor da empresa está entre R$ 10.409.189 e R$ 

10.421.479, sendo o seu valor médio, mais provável, de R$ 10.415.334. 

 

4.3 Análise comparativa dos resultados da pesquisa 

 

Ao comparar os resultados obtidos por meio dos dois modelos, é possível observar que: 

 

a) O valor da Renner para o método determinístico foi de R$ 11.828.135 e para o método 

probabilístico foi de R$ 10.415.334; 

b) Os dois modelos apresentaram valor justo superior ao valor contábil dos ativos da Renner 

(Ativo total: R$ 4.799.679). Ainda sobre o método probabilístico, foi de 0,00% a chance do 

valor justo da Renner ser inferior a R$ 6.547.051. 

c) A principal diferença entre os resultados de ambos modelos é que o valor obtido pelo método 

probabilístico foi inferior ao do método determinístico em 11,94%. Desta forma, o valor de 

R$ 11.828.135, obtido pelo método determinístico, se encontra fora da área do valor mais 

provável da empresa obtido pelo método probabilístico, que vai de R$ 10.409.189 a R$ 

10.421.479. Por fim, uma vez aceita as premissas dos dois métodos, a chance do valor da 

empresa ser de R$ 11.828.135 é de aproximadamente 22,20%, conforme resumo abaixo: 

 
Figura 3 – Frequência Cumulativa a 77,80% 

Resumo: 

      

 

O nível de certeza é 22,1989% 

    

 

O intervalo de certeza é de R$11.828.135 a ∞ 

    

 

O intervalo inteiro é de R$6.547.051 a R$15.808.977 

    

 

O caso base é R$11.828.135 

    

 

Após 200.000 avaliações, o erro padrão da média é R$3.724 
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Figura 3 – Frequ 

    

      

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fonte: Oracle Crystal Ball 

 

Onde a verdadeira proporção da área de risco é também obtida pelo teorema do limite central: 

 

𝑃s Confiança de: Z Cálculo Intervalo de confiança 

0,78 90% 1,65 0,78 ± 1,65 × √ 0,78 (1 - 0,78) / 200.000 0,7765 a 0,7795 

 

Ou seja, ao levar em consideração a população, e não a amostra, o verdadeiro risco do valor da 

empresa Renner não ser de R$ 11.828.135 está entre 77,65% e 77,95%. 

 

5. Conclusão  

 

O presente estudo teve como objetivo comparar os métodos determinístico e estocástico de 

avaliação de empresas, desde sua aplicação, até a interpretação dos seus resultados, ambos 

aplicados às lojas Renner S.A. 

Como argumentado por Martins (2001), Costa (2011) e Damodaran (2007), ao aplicar o 

modelo do FCD nas lojas Renner S.A, verificou-se que a principal vantagem foi a identificação 

do caixa líquido gerado pelos ativos da empresa descontado a uma taxa de desconto. Os 

resultados apontaram que o caixa gerado pelas lojas Renner S.A são de R$ 11.828.135, o 
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suficiente para cobrir o seu custo total de capital, além de ser superior ao total dos ativos listados 

no balanço patrimonial, gerando assim um goodwill de R$ 7.028.456. Em contrapartida, a 

simples utilização do FCD tem como limitação a não captura das possíveis mudanças de cenários 

econômicos para a empresa. 

Por outro lado, a SMC aplicada às lojas Renner S.A., comprovou que até no cenário mais 

pessimista considerado por este estudo, as chances de o valor da empresa ser inferior a R$ 

6.547.051 são de 0,00%, o que em outras palavras significa que o valor da Renner é superior ao 

seu valor contábil até no pior cenário econômico considerado. No mais, a SMC comprovou que, 

levando em consideração todos os cenários imaginados por este estudo, as chances do valor da 

empresa não ser de R$ 11.828.135 são grandes, variando de 77,65% a 77,95%.  

Por fim, a principal contribuição deste estudo foi a aplicação e a discussão das vantagens 

que há em utilizar o método determinístico, dado pelo modelo do FCD, e o método 

probabilístico, dado pelo modelo da ,ambos aplicados às lojas Renner S.A para o processo de 

avaliação de empresas em condições de risco.  
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Resumo 

 

O objetivo do artigo é analisar o perfil das publicações científicas sobre ativos intangíveis no 

período de 2006 a 2015. A pesquisa teve caráter descritivo e envolveu a técnica de documentação 

indireta, sob a forma de pesquisa documental. As variáveis analisadas foram: veículo de 

divulgação, periódico científico, ano de divulgação, local de divulgação, metodologia utilizada, 

procedimentos metodológicos, enfoque dos artigos relacionado ao tema, autores com o maior 

número de publicações, quantidade de autores por artigo e quantidade média de referências por 

artigo. A amostra foi composta pelos periódicos brasileiros de contabilidade pertencentes aos 

extratos A1, A2, B1, B2 e B3 do Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior- CAPES. Como resultado, observou-se, dentre outros aspectos, que o maior número de 

publicações ocorreu no ano de 2014, que cinco periódicos concentraram 54% da publicação sobre 

o tema, que a metodologia mais utilizada foi a pesquisa descritiva, e procedimento o 

metodológico que prevaleceu foi a pesquisa documental. Observou-se ainda a predominância da 

abordagem do tema na perspectiva do Disclosure, Divulgação e/ou Evidenciação e do uso de 

referências bibliográficas nacionais.   

 

Palavras-chave: Ativos Intangíveis, Publicações Científicas, Bibliometria. 
 

1. Introdução 

 Na Ciência Contábil, os ativos intangíveis encontram-se entre os temas mais discutidos, 

principalmente devido à sua característica de potencial geração de benefícios futuros, o que 

fomenta vários estudos sobre o tema.  Lev (2001) citado por Kayo (2002) afirma que o interesse 

pelos ativos intangíveis surgiu a partir da década de 80, influenciado pela a combinação de duas 

forças econômicas: a intensa competitividade entre empresas e ao desenvolvimento da tecnologia 

da informação.  
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Wernke e Bornia (2003) relatam que o impulsionamento do tema ocorreu a partir de 1990, 

como consequência da inovadora e crescente economia mundial, a qual adotou fatores como: 

habilidade de negociação, localização geográfica, produtividade, qualidade, inovação e 

conhecimento como indicadores de competitividade empresarial. 

Os ativos intangíveis têm superado os ativos tangíveis, sendo tratados com extrema 

importância, e estudos apontam que há empresas em que o valor agregado aos ativos intangíveis 

supera consideravelmente o valor dos ativos tangíveis (SCHMIDT; SANTOS, 2009). 

Ao abordar esse crescimento do ativo intangível nas organizações, Marion (2001) destaca 

casos em que o valor dos ativos intangíveis sobrepõe de forma considerável o valor dos ativos 

tangíveis, como o caso da incorporação ocorrida em 1988 da indústria de alimentos Kraft pela 

Philip Morris, cujo valor de 10 bilhões de dólares, era composto de 9 bilhões de dólares em bens 

intangíveis (envolvendo marca, imagem, posicionamento comercial, entre outros).  

Outro exemplo clássico de valoração de ativo intangível, descrito por Schmidt e Santos 

(2009), é o caso da empresa Coca-Cola, cuja marca foi incluída em 1967 entre os ativos 

intangíveis da empresa, com um valor de três bilhões de dólares. Em 1996, a marca já era 

avaliada em 43 bilhões de dólares; e em 2009, esse valor chegou a 70 bilhões de dólares, sendo 

considerada na época a marca mais valiosa do mundo. 

As empresas de tecnologia também são uma grande referência quando se fala de ativos 

intangíveis, visto que seu valor tangível é muitas vezes consideravelmente inferior ao valor de 

seus intangíveis. Eckstein (2004) afirma que empresas mundialmente conhecidas como a 

Microsoft e Intel, foram avaliadas em US$ 211 Bilhões e US$ 112 Bilhões respectivamente, 

sendo grande parte dos valores citados provenientes dos ativos intangíveis, com muitos deles 

classificados como capital intelectual.  

No âmbito dos estudos em contabilidade, Kayo (2002), Wernke e Bornia (2003) e Perez e 

Famá (2006) concordam que apesar de não se tratar de um tema recente, o estudo dos ativos 

intangíveis tem despertado grande interesse tanto no âmbito acadêmico, quanto no ramo dos 

negócios. E muitos estudos envolvendo os ativos intangíveis são evidenciados na literatura 

acadêmica com diversos enfoques, como o reconhecimento e mensuração de intangíveis; 
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disclosure, divulgação e evidenciação de ativos intangíveis; goodwill; capital intelectual; 

desempenho e gerenciamento de resultados relacionados a ativos intangíveis; governança 

corporativa; importância dos ativos intangíveis, contribuições e elemento de competitividade; leis 

e normativos entre outros. 

Nesse cenário, as publicações científicas passam a ser um importante veículo de 

divulgação do conhecimento acadêmico. Por isso, analisar o perfil das mesmas torna-se salutar 

para a ciência contábil, especificamente no caso das publicações sobre ativos intangíveis, objeto 

do presente artigo. 

Assim o artigo tem como objetivo analisar o perfil das publicações científicas sobre ativos 

intangíveis no período de 2006 a 2015. 

Nesse processo, a bibliometria surge como uma ferramenta importante para a análise do 

perfil das publicações. De acordo com Okubo (1997) a bibliometria tem como objetivo medir, 

através de análises estatísticas, a produção de pesquisa científica e tecnológica na forma de 

artigos, publicações, citações, patentes e outros indicadores mais complexos, possibilitando assim 

avaliar atividades de pesquisa, laboratórios, cientistas, instituições, países etc., de forma a auxiliar 

na tomada de decisões e no gerenciamento da pesquisa.  

A bibliometria tem sido comumente utilizada pelos autores a fim de analisar o perfil de 

publicações em torno de um determinado tema. Para Bufrem e Prates (2005), através da 

bibliometria se torna possível analisar o desenvolvimento de diversos campos científicos, 

identificando características como o crescimento cronológico da produção cientifica, a 

produtividade de autores e instituições, o impacto das publicações entre outros. 

O artigo encontra-se organizado em quatro seções, alem desta introdução. Na primeira, 

promove a revisão de literatura explanando sobre as definições e enfoque dado aos ativos 

intangíveis; na segunda, apresenta a metodologia utilizada para desenvolvimento do estudo; na 

terceira, expõe os resultados obtidos na pesquisa; e, na quarta, apresenta as considerações finais. 

 

2. Revisão de Literatura 
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2.1 Ativos Intangíveis: definições e características  

  

Na literatura acadêmica ainda não há uma uniformidade sobre o conceito de ativos 

intangíveis, a ponto de se estabelecer uma definição para esse tipo de ativo. Essa falta de uma 

definição para os ativos intangíveis, de acordo com Schmidt e Santos (2009), já havia sido 

identificada por Martins (1972) em sua tese de doutorado, a qual é considerada um marco na 

Teoria da Contabilidade no Brasil. 

 Em pleno século XXI a definição de ativos intangíveis ainda é motivo de discussões entre 

os autores. De acordo Hendriksen e Van Breda (1999) e Schmidt e Santos (2009), na Teoria da 

Contabilidade, a definição dos ativos intangíveis é vista como uma das discussões mais 

complexas. De acordo com Schmidt e Santos (2009),  a terminologia “intangível” tem sua origem 

advinda do latim tangere, tendo como significado “tocar”; os ativos intangíveis são, portanto, 

denominados como aqueles que não podem ser tocados, por não possuir corpo físico. Contudo 

esse conceito gera discussões, pois  há ativos considerados tangíveis que não possuem 

tangibilidade, tais como despesas antecipadas, duplicatas a receber, aplicações financeiras entre 

outros. 

 Santos e Veiga (2014) citados por Mantovani e Santos (2014) estabelecem que os 

intangíveis são os bens em que não se pode tocar, pegar, incorpóreos, e que possuem relevância e 

materialidade. Para Padoveze (2011), são considerados ativos intangíveis os direitos que tenham 

por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercícios com essa 

finalidade. Nesse caso, para o referido autor, não são bens físicos, que são tangíveis, mas sim, 

direitos incorpóreos que têm valor econômico para a empresa e que produzem resultados futuros. 

Upton (2001), citado por Oliveira et. al. (2014) afirma que os ativos intangíveis são 

recursos não físicos, geradores de prováveis benefícios econômicos futuros para uma entidade, 

que foram adquiridos por meio de troca ou desenvolvidos internamente, com custos 

identificáveis, que têm vida limitada, possuem valor de mercado próprio e pertencem à entidade 

ou são controlados por ela. 
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 As normativas brasileiras apresentam conceito de ativos intangíveis coerente com a 

literatura. O Conselho Federal de Contabilidade- CFC, em seu Pronunciamento Técnico CPC 04 

(R1) define ativo intangível como um ativo identificável, não monetário, sem substância física.  

 Observando os conceitos expostos pelos autores citados, pode-se concluir que os ativos 

intangíveis são bens incorpóreos, que não apresentam estado físico, que produzem valor 

econômico e que são geradores de benefícios futuros. 

 No que diz respeito à classificação dos ativos intangíveis, Schmidt e Santos (2009) 

afirmam que o Financial Accounting Standards Board (FASB) os classificou em cinco grupos: 

relacionados marketing, aos clientes, às artes, aos contratos e a tecnologia. 

 Kayo (2002) classifica os ativos intangíveis em quatro modalidades, quais sejam: 

 

 Humanos: conhecimento, talento, capacidade, experiência e habilidade dos empregados; 

 Estruturais: processos, softwares proprietários, banco de dados, sistema de informação, 

sistemas administrativos, inteligência de mercado, canais de mercado; 

 Inovação: pesquisa e desenvolvimento, patentes, fórmulas secretas, know-how 

tecnológico, direitos de exploração e operação; 

 Relacionamentos: marcas; logos; trademarks; costumer loyalty; goodwill; direitos 

autorais; contratos com distribuidores, varejistas, atacadistas e parceiros estratégicos; 

contratos de licenciamento e franquias; contratos de execução, cotas de produção e 

acordos de não competição e direito de exploração mineral e de água. 

 

A despeito da falta de uma definição, a importância dos ativos intangíveis é 

inquestionável. A importância desses ativos é demonstrada por Kayo (2002) ao afirmar que 

existem evidências de que os ativos intangíveis têm assumido um papel cada vez mais importante 

no desenvolvimento das empresas e os ativos tangíveis, em detrimento aos ativos intangíveis, 

parecem estar perdendo importância. Oliveira et. al. (2014) afirmam que os ativos intangíveis são 

considerados potenciais formadores de benefícios futuros, sendo considerados contribuidores 

para a diferenciação e obtenção de relevantes vantagens competitivas.  
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 Marion (2001) descreve casos de empresas como a Nike, uma grande líder do mercado 

esportivo, que não possui produção própria, sendo esta toda terceirizada; o valor da empresa está 

em sua marca, e o mesmo ocorre com empresas como a Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, 

Facebook entre outras.  

 

2.2. Reconhecimento, Mensuração e Avaliação dos Ativos Intangíveis 

O processo de avaliação, reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis é um assunto 

complexo. De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), o debate sobre a mensuração de 

ativos se dá durante décadas, a discussão sobre o melhor método para medi-los deu origem a uma 

grande variedade de formas de medição; e, para cada um deles é sugerido uma medida distinta. a 

determinação de um método em detrimento a outro geralmente se dá em virtude do objetivo final 

da mensuração. 

Os ativos intangíveis também requerem avaliação apropriada. Para Kayo (2002), a análise 

e cálculo do valor dos ativos intangíveis é uma tarefa extremamente difícil de ser realizada. Um 

dos pontos que dificulta a avaliação é a separação do tangível e do intangível. Outra dificuldade 

encontrada é a sua classificação. 

Dificuldades quanto à mensuração dos ativos intangíveis também são evidenciadas por 

Cavalcante, Neto e Andrade (2006). Para esses autores, um problema que continua sendo motivo 

de várias discussões entre estudiosos da Teoria da Contabilidade é o da obtenção de um 

mecanismo que possa mensurar o valor dos ativos intangíveis. Para Eckstein (2004), mensurar os 

ativos intangíveis de forma precisa tem sido um desafio enfrentando pela contabilidade, e os 

problemas relacionados a mensuração e reconhecimento de ativos intangíveis são de âmbito 

internacional. 

Para Perez e Famá (2006), grande parte dos ativos intangíveis não é devidamente 

contabilizada, e por isso o valor por eles gerado não são reconhecidos, o que distorce os relatórios 

financeiros.  

Tratando do reconhecimento dos ativos intangíveis sob a perspectiva das leis e normativos 

brasileiros, Mantovani e Santos (2014) explicam que antes da atualização da Lei 6.404/1976, 
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pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009, o reconhecimento dos ativos intangíveis não era 

obrigatório no balanço patrimonial das empresas brasileiras.  Por isso, a atualização da referida 

lei foi considerada um avanço para a contabilidade brasileira no que diz respeito ao tratamento 

dos ativos intangíveis.  

Ao discutir-se sobre mensuração de ativos tangíveis e intangíveis, Eckstein (2004) volta a 

mencionar o desafio da contabilidade no que diz respeito à mensuração. O autor enfatiza que os 

ativos intangíveis são vistos como ativos de “risco”, sendo considerados potenciais produtores de 

benefícios futuros, e que em geral é mais difícil mensurar ativos intangíveis do que ativos 

tangíveis. O autor faz menção ao Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 142,  que 

trata dos registros de ágio e ativos intangíveis, salientando a importância dos ativos intangíveis, 

enfatizando a necessidade do reconhecimento e mensuração dos mesmos, melhorando e dando 

maior credibilidade aos relatórios financeiros, resultando aos seus usuários melhor capacidade de 

entendimento diante aos investimentos realizados. 

Assim, os problemas encontrados para o reconhecimento, mensuração e avaliação dos 

ativos intangíveis, têm mobilizado pesquisadores e órgãos ligados à contabilidade, na busca de 

soluções para melhorar as práticas e informações relacionadas aos ativos intangíveis.  

 

2.3. Evidenciação dos Ativos Intangíveis 

 A evidenciação contábil, também chamada de disclosure, tem como objetivo realizar a 

divulgação das informações financeiras e econômicas de uma empresa. Dantas et. al. (2005) 

afirmam que evidenciar não significa apenas divulgar, mas divulgar com qualidade, oportunidade 

e clareza. Iatridis (2011) corrobora com o exposto ao descrever o posicionamento do 

International Accounting Standards Board (IASB), que consiste em estabelecer que as 

informações contábeis divulgadas devem possuir características qualitativas, devendo ser 

relevantes, confiáveis, comparáveis, coerentes e compreensíveis pelos usuários.  

Perez e Famá (2006) descrevem que centenas de empresas norte-americanas demonstram 

resultados significativos entre as empresas denominadas intangível-intensivas. Os autores 

enfatizam que se faz necessária uma atenção especial à contabilização dos ativos intangíveis, 
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considerados estratégicos, desenvolvendo uma forma precisa de evidenciá-los, readequando, caso 

necessite, os seus princípios, convenções, normas e práticas. Ainda para os autores, dificuldades 

na mensuração dos ativos intangíveis não podem servir de empecilhos para a sua evidenciação.  

Moura, Varela e Beuren (2014), ao discutirem o assunto, expõem que tendo os ativos 

intangíveis ganho notoriedade, e sendo estes reconhecidos como fonte de competitividade e 

contribuidores de geração de valor, a necessidade de sua correta evidenciação se tornou 

imprescindível;  a divulgação das informações relacionadas a estes são consideradas de extrema 

importância para seus investidores e ao mercado como um  todo.  

 Segundo Moura, Varela e Beuren (2014), visando à melhoria da evidenciação contábil 

dos ativos intangíveis, em 2001 o FASB redefiniu o tratamento dado aos ativos intangíveis 

através do Pronunciamento 142 (ágio e outros ativos intangíveis). E em 2004 o IASB alterou o 

texto do International Accounting Standard (IAS) n. 38, prescrevendo novos critérios para o seu 

reconhecimento, mensuração e divulgação. No Brasil, como mencionado, o CPC 04, que versa 

sobre os ativos intangíveis, tem como base o IAS 38, em virtude da convergência das normas 

brasileiras aos padrões internacionais. 

 Avelino, Pinheiro e Lamounier (2012) também tratam da evidenciação contábil em torno 

dos ativos intangíveis, reforçando a importância da divulgação das informações de forma correta 

e precisa. Em estudo conduzido pelos autores, que teve como objetivo apresentar um índice de 

evidenciação de informações compulsórias sobre ativos intangíveis de empresas listadas na 

carteira teórica do Ibovespa, foi observado que nenhuma das empresas analisadas cumpriu de 

forma integral o que se é determinado pelo CPC 04. 

 Um estudo semelhante foi desenvolvido por Chiarello, Marasi e Klann (2015). Os autores 

explicam que o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade trouxe 

consigo novos padrões a serem seguidos, sendo um deles a divulgação obrigatória dos ativos 

intangíveis em empresas de capital aberto. O objetivo do estudo foi avaliar o nível de divulgação 

de informações relativas aos ativos intangíveis em empresas do setor financeiro e outros listadas 

na BM&FBovespa, entre os anos 2010 e 2012. Como resultado observou que o nível de 

divulgação dos intangíveis por parte das empresas investigadas é baixo. 
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 Já Dametto e Bianchi (2014) realizaram uma pesquisa com o objetivo de analisar o 

reconhecimento e a forma de divulgação de ativos classificados como intangíveis, seguindo a 

convergência da contabilidade para as normas internacionais, aplicando esta análise em empresas 

do ramo de tecnologia, listadas na BM&FBovespa. No que diz respeito às diretrizes do CPC 04, 

das sete empresas analisadas somente três apresentaram a evidenciação correta dos seus ativos 

intangíveis. 

 Observando os resultados das pesquisas realizadas em torno da evidenciação dos ativos 

intangíveis é notório o fato de que diversas empresas não evidenciam de forma correta os seus 

ativos intangíveis. Como conseqüência, pode-se concluir que as informações financeiras 

prestadas por tais empresas apresentam deficiências. 

 

3. Metodologia 

 A metodologia utilizada na pesquisa envolveu procedimento similar ao adotado por 

Oliveira e Boente (2002). 

 Quanto à natureza, o estudo caracteriza-se como descritivo. No que diz respeito aos 

procedimentos utilizados, trata-se de uma pesquisa documental.  

 Por se tratar de uma pesquisa bibliométrica envolvendo o tema Ativos Intangíveis, o 

estudo caracteriza-se como quantitativo. Conforme afirma Araujo (2006), a bilbiometria consiste 

em aplicar métodos estatísticos e matemáticos a fim de analisar aspectos da literatura assim como 

de outros meios de comunicação.  

 A amostra da pesquisa foi obtida através de artigos científicos publicados em periódicos 

de contabilidade, compreendendo o período de 2006 a 2015. Os periódicos foram inicialmente 

selecionados, considerando as informações sobre os periódicos de Contabilidade editados no 

Brasil, de acordo com a Associação Nacional de Programas de Pós Graduação em Ciências 

Contábeis (AnpCont). Dentre esses periódicos foram selecionados aqueles pertencentes aos 

estratos A1, A2, B1, B2 e B3, do Qualis da CAPES, o que resultou em 19 (dezenove) periódicos. 

 Para levantamento da produção acadêmica, foram utilizadas as palavras “Ativo 

Intangível” e/ou “Ativos Intangíveis”, selecionando-se os artigos que continham essas palavras 
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no título, resumo ou palavra-chave. A utilização do critério resultou na seleção de 37 (trinta e 

sete) artigos científicos. 

 Os 37 (trinta e sete) artigos selecionados foram tabulados e analisados, considerando-se 

10 aspectos: (1) veículo de divulgação, (2) periódico científico, (3) ano de publicação, (4) local 

de publicação, (5) metodologia utilizada, (6) procedimentos metodológicos, (7) enfoque dos 

artigos relacionado ao tema, (8) autores com o maior número de publicações, (9) quantidade de 

autores por artigo e (10) quantidade média de referências por artigo. 

  

4. Análise dos Resultados 

 A primeira variável analisada foi o “veículo de divulgação”. Observou-se que a 

divulgação diretamente em periódicos prevalece, representando 86,49% dos artigos publicados. 

As divulgações em eventos (congressos, simpósio e encontros científicos) representam 13,51%. 

Esclarece-se que os artigos divulgados em eventos foram posteriormente publicados em 

periódicos, os quais fazem parte da amostra analisada. Esses dados podem ser observados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Veículo de Divulgação 

Veículo de Divulgação Qtde % 

Evento  5 13,51% 

Revista 32 86,49% 

Total 37 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa 

Quanto ao periódico científico, conforme apresentado na Tabela 2, observa-se que os 

periódicos com o maior número de publicações foram a “ConTexto” e a “Revista Enfoque: 

Reflexão contábil” ambas com 13,51% cada uma, seguidas pela “Revista Catarinense de Ciência 

Contábil” representando 10,81%, e as revistas “Contabilidade Vista & Revista” e “Universo 

Contábil”, representando 8,11% cada uma.  Assim, constata-se que cinco periódicos 

concentraram 54,05% das publicações no período estudado. 
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Tabela 2 - Quantidade de Artigos por Periódicos 

Revistas Científicas Qtde % 

Advances in Scientific and Applied Accounting – ASAA 2 5,41% 

BASE (UNISINOS) 1 2,70% 

Contabilidade Vista & Revista 3 8,11% 

ConTexto 5 13,51% 

Registro Contábil – ReCONT 2 5,41% 

Revista Ambiente Contábil 1 2,70% 

Revista Brasileira de Gestão de Negócios – RBGN 1 2,70% 

Revista Catarinense da Ciência Contábil 4 10,81% 

Revista Contabilidade & Finanças (USP) 2 5,41% 

Revista Contemporânea de Contabilidade – RCC 1 2,70% 

Revista de Administração, Contabilidade e Economia – RACE 2 5,41% 

Revista de Contabilidade e Organizações – RCO 2 5,41% 

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade – REPEC 2 5,41% 

Revista Enfoque: Reflexão Contábil 5 13,51% 

Revista Universo Contábil 3 8,11% 

Sociedade, Contabilidade e Gestão 1 2,70% 

Total 37 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados obtidos para a variável “ano de publicação” são apresentados na Tabela 3, a 

qual apresenta em ordem cronológica o montante das divulgações. Observa-se que no ano de 

2007 não foram observadas publicações sobre o tema. O ano de 2014 destaca-se ao concentrar 

24,32% das publicações, seguido do ano de 2008 com 16,22%. Em seguida têm-se os anos de 

2013 e 2015 com 10,81% cada. Os anos de 2009, 2010, 2011, 2012, igualmente representam 

8,11% cada ano, e o ano de 2006 apresenta o menor índice com 5,41%. 

 

Tabela 3 - Ano de Publicação 

Ano Qtde % 

2006 2 5,41% 

2007 0 0,00% 
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2008 6 16,22% 

2009 3 8,11% 

2010 3 8,11% 

2011 3 8,11% 

2012 3 8,11% 

2013 4 10,81% 

2014 9 24,32% 

2015 4 10,81% 

Total 37 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Tabela 4 apresenta os resultados da variável “local de publicação”, apresentando a 

quantidade de artigos publicados sobre o tema, por estado brasileiro. Dentre os três estados com 

maiores índices de publicações, prevalecem os estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio 

Grande do Sul.  

Tabela 4 - Local de Publicação 

Local Qtde % 

Alagoas 2 5,41% 

Minas Gerais 3 8,11% 

Distrito Federal 2 5,41% 

Paraná 5 13,51% 

Rio de Janeiro 1 2,70% 

Rio Grande do Norte 1 2,70% 

Rio Grande do Sul 6 16,22% 

Santa Catarina 10 27,03% 

São Paulo 7 18,92% 

Total 37 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O estado de Santa Catarina prevalece com 27,03% das publicações representado pelos 

periódicos “Revista Catarinense de Ciências Contábeis”, “Revista Contemporânea de 

Contabilidade (RCC)”, “Revista de Administração, Contabilidade e Economia (RACE)” e 
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“Revista Universo Contábil”. Em seguida, observa-se o estado de São Paulo com 18,92% 

representado pelos periódicos “Advances in Scientific and Applied Accounting (ASAA)”, 

“Revista Brasileira de Gestão de Negócios (RBGN)”, “Revista Contabilidade & Finanças (USP)” 

e a “Revista de Contabilidade e Organizações (RCO)”. O estado do Rio Grande do Sul aparece 

com 16,22%, representado pelos periódicos “Revista Base (Unisinos)” e “Revista Contexto”. 

A variável “metodologia utilizada” tem seus resultados expostos na Tabela 5. Percebe-se 

que dentre as metodologias mais utilizadas pelos autores prevalece a descritiva, representando 

62,16% da amostra, seguida da metodologia exploratória com 27,03%. Há estudos que apresenta 

mais de uma metodologia utilizada, representada pela metodologia descritiva – exploratória com 

10,81%. 

 

Tabela 5 - Metodologia Utilizada 

Metodologia Qtde % 

Pesquisa Descritiva 23 62,16% 

Pesquisa Exploratória 10 27,03% 

Pesquisa Descritiva - Exploratória 4 10,81% 

Total 37 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Tabela 6 representa a variável “procedimentos metodológicos”. Observa-se que o 

procedimento metodológico mais utilizado pelos autores foi a Pesquisa Documental 

representando 64,86%, seguido da Pesquisa Bibliográfica com 24,32% e o Levantamento de 

Dados ou Survey com 8,11%. O procedimento metodológico Estudo de Caso, possui pequena 

representatividade com apenas 2,70%. 

 

 

 

Tabela 6 - Procedimentos Metodológicos 

Procedimentos Metodológicos Qtde % 

Estudo de Caso 1 2,70% 
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Levantamento ou Survey 3 8,11% 

Pesquisa Bibliográfica 9 24,32% 

Pesquisa Documental 24 64,86% 

Total 37 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre a variável “enfoque dos artigos relacionados ao tema”, seus resultados encontram-

se demonstrados na Tabela 7. Muitos são os enfoques relacionados ao tema ativos intangíveis, 

dentre os artigos analisados os enfoques Disclosure, Divulgação e/ou Evidenciação, Mensuração 

e Reconhecimento de Intangíveis, e Desempenho e Gerenciamento de Resultados concentraram a 

maior parte dos artigos, representando 32,43%, 24,32%  e 13,51%, respectivamente. 

 

Tabela 7 - Enfoque dos Artigos Relacionados ao Tema 

Enfoque dos Artigos Qtde % 

Capital Intelectual 2 5,41% 

Desempenho e Gerenciamento de Resultados 5 13,51% 

Disclosure, Divulgação e/ou Evidenciação 12 32,43% 

Goodwill 3 8,11% 

Governança Corporativa 1 2,70% 

Importância, Contribuição e Competitividade 4 10,81% 

Leis e Normativos Contábeis 1 2,70% 

Mensuração e Reconhecimento de Intangíveis 9 24,32% 

Total 37 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

A Tabela 8 apresenta os autores com o maior número de publicações. A tabela revela que 

cinco autores concentram 56,7% dos artigos publicados. 
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Tabela 8 - Autores com Maior Número de Publicações 

 

Autores Qtde. Instituição  

 

Geovanne Dias de Moura 4 Universidade Regional de Blumenau  

 

Luciane Alves Fernandes 3 Faculdade São Francisco de Assis  

 

José Luiz dos Santos 3 Faculdade São Francisco de Assis  

 

Paulo Schmidt 3 Universidade Federal do Rio Grande dos Sul  

 

Roberto Carlos Klann 3 Universidade Regional de Blumenau 

 

Total 21   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os 37 artigos selecionados na amostra, foram identificados 120 autores, dos quais 

21 têm participação em mais de um artigo. O destaque se dá a Geovanne Dias de Moura 

(Universidade Regional de Blumenau) com 4 artigos publicados de autoria múltipla. Em seguida 

verificam-se 4 autores, com a publicação de 3 artigos cada um, e 16 autores com 2 publicações. 

Os demais autores possuem cada um, uma publicação.  

Sobre a quantidade de autores por artigo, evidenciada na Tabela 9, observou-se que 

somente um artigo, representando 2,7%, foi produzido individualmente, tendo os demais autoria 

múltipla. Destaca a o percentual de artigos com três autores, que representou 43,24% da amostra, 

seguido de quatro e dois autores por artigo representando 21,62% e 18,92%, respectivamente. 

Artigos com a participação de cinco autores alcançou o percentual de 13,51%. 

 

Tabela 9 - Quantidade de Autores por Artigo 

 

 

 

 

 

Autores por Artigo Qtde % 

Um autor 1 2,70% 

Dois Autores 7 18,92% 

Três Autores 16 43,24% 

Quatro Autores 8 21,62% 

Cinco Autores 5 13,51% 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Por fim, tem-se a Tabela 10, a qual apresenta a quantidade média de referências por 

artigo. Constatou-se o número total de 1408 referências utilizadas para elaboração dos 37 artigos, 

sendo 857 referências nacionais e 551 referências internacionais.  

 

Tabela 10 - Quantidade Média de Referências por Artigo 

Referências No de Referências No Médio de Referências por Artigo 

Nacionais 857 23 

Internacionais 551 15 

Total 1408 38 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se um número é de 38 referências por artigo. O número médio de referências 

nacionais é de 23 referências por artigo, e a média de referências internacionais é de 15 

referências por artigo.  

 

5. Considerações Finais 

 Os Ativos intangíveis encontram-se dentre os temas mais relevantes da Teoria Contábil. 

Na literatura, há registro de várias abordagens em torno do tema que muitos estudos são 

desenvolvidos em torno do tema. O objetivo do artigo foi analisar o perfil das publicações 

científicas sobre ativos intangíveis no período de 2006 a 2015, através de uma abordagem 

bibliométrica. 

 A amostra da pesquisa, composta por periódicos de contabilidade editados no Brasil, 

pertencentes aos estratos A1, A2, B1, B2 e B3, do Qualis da CAPES, revelou, dentre outros 

aspectos,  que 86,49% dos artigos publicados foram enviados diretamente por seus respectivos 

autores para processos de avaliação e aceitação das revistas, que o ano de 2014 apresentou o 

Total 37 100,00% 
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maior número de publicações. Sobre a metodologia e procedimentos metodológicos, observou-se 

que prevalece a metodologia descritiva; o procedimento metodológico mais utilizado foi a 

pesquisa documental. A maior parte dos artigos teve como enfoque o Disclosure, Divulgação 

e/ou Evidenciação, representando 32,43% da amostra. No que diz respeito aos autores, 43,24% 

dos artigos foram publicados com a participação de 3 autores. Por fim, foi constatada uma 

predominância da utilização de referências nacionais, com uma média de 23 referências por 

artigo. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação da pesquisa para outros 

períodos, ou mesmo a utilização de amostra com outras características, com o propósito de 

comparar com os resultados apresentados na presente pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS 

ANPCONT (Associação Nacional de Programas de Pós Graduação em Ciências Contábeis). 

Periódicos de Contabilidade. Disponível em: <http://www.anpcont.org.br/periodicos-de-

contabilidade>. Acesso em 02 de Mai. 2016. 

ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em questão, v. 12, n. 1, p. 

11-32, 2006 

AVELINO, B. M.; PINHEIRO, L. E. T.; LAMOUNIER, W. M. Evidenciação de ativos 

intangíveis: estudo empírico em companhias abertas. Revista de Contabilidade e Organizações, 

v. 6, n. 14, p. 22-45, 2012. 

BUFREM, L.; PRATES, Y. O saber científico registrado e as práticas de mensuração da 

informação. Revista Ciência da Informação, v. 34, n. 2, p. 9-25, 2005 

CAVALCANTE, P. R. N.; NETO, C. C.; ANDRADE, G. M. Capital Intelectual e Goodwill: 

Ativos Intangíveis de Difícil Mensuração. Pensar Contábil, v. 8, n. 33, 2006. 

CHIARELLO, T. N.; MARASSI, R. B.; KLANN, R. C. Divulgação de ativos intangíveis: um 

estudo em organizações do setor financeiro e outros da BM&FBovespa. Race: Revista de 

Administração, Contabilidade e Economia, v. 14, n. 1, p. 197-224, 2015. 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
9
5
 

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTABÉIS. Pronunciamento técnico CPC 04 (r1) 

ativo intangível. Disponível em: < http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-

Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35>.  Acesso em 22 Jun. 2016. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC 1.285, de 18 de junho de 

2010: apêndice glossário de termos à NBC T 19.41. Disponível em: 

<http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2010/001285>. Acesso em 22 

Jun. 2016. 

DAMETTO, L. Z.; BIANCHI, M. Ativos intangíveis : um estudo da evidenciação e aplicação na 

contabilidade de empresas brasileiras do ramo de tecnologia. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Ciências Contábeis). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014. 

 

DANTAS, J. A.; ZENDERSKY, H. C.; SANTOS, S. C. dos; NIYAMA, J. K. A dualidade entre 

os benefícios do disclosure e a relutância das organizações em aumentar o grau de evidenciação. 

Economia e Gestão, v. 5, n. 11, p. 56-76, 2005 

ECKSTEIN, C. The measurement and recognition of intangible assets: then and now. 

Accounting Forum, v. 28, n. 2, p. 139-158, 2004 

HENDRIKSEN, E. S.; VAN BREDA; M. F. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999. 

IATRIDIS, G. E. Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional 

conservatism. International Review of Financial Analysis, v. 20, n. 2, p. 88-102, 2011 

KAYO, E. K. A estrutura de capital e o risco das empresas tangível e intangível-intensas : uma 

contribuição ao estudo da valoração de empresas. Tese de Doutorado (Administração). 

Universidade de São Paulo, 2002. 

KAYO, E. K.; KIMURA, H.; MARTIN, D. M. L.; NAKAMURA, W. T. Ativos intangíveis, 

ciclo de vida e criaçăo de valor. Revista de Administração Contemporânea, v. 10, n. 3, p. 73-

90, 2006. 

MANTOVANI, E. F. V.; SANTOS, F. de A. A contabilização do ativo intangível nas 522 

empresas listadas na bm&fbovespa. Revista de Administração e Inovação, v. 11, n.3, p.311-

328, 2014. 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
9
6
 

MARION, J. C. Reflexões sobre ativo intangível. 2001. Disponível em: 

<https://www.univem.edu.br/intranet/cad_cursos/arquivos/003-arqui-

Ativo%20Intang%C3%ADvel%20-%20Prof.%20Marion.pdf>. Acesso em 18 de Jun. 2016. 

MOURA, G. D. de, VARELA, P. S.; BEUREN, I, M. Conformidade do disclosure obrigatório 

dos ativos intangíveis e práticas de governança corporativa. Revista de Administração 

Mackenzie, v. 15, n. 5, p. 140-170, 2014. 

OKUBO, Y. Bibliometric indicators and analysis of research systems: methods and examples. 

Paris: OCDE/GD, 1997. 

OLIVEIRA, E. K. F. de; BOENTE, D. R. Análise bibliométrica da produção cientifica recente 

sobre contabilidade gerencial. Organizações em contexto. v. 8, n. 15, p. 199 - 212, 2012. 

OLIVEIRA, M. O. R.; SCHOSSLER, D. P.; CAMPOS, R. E.; LUCE, F. B. Ativos intangíveis e 

o desempenho econômico-financeiro: comparação entre os portfólios de empresas tangível-

intensivas e intangível-intensivas.  Revista de Administração da UFSM, v. 7, n. 4, p. 678-699, 

2014. 

PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade introdutória e intermediária: textos e 

exercícios 7 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

PEREZ, M. M.; FAMÁ, R. Ativos intangíveis e o desempenho empresarial. Revista 

Contabilidade & Finanças,  v.17, n.40, p. 7-24,  2006. 

SCHMIDT, P.; SANTOS, J. L. dos. Avaliação de ativos intangíveis. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2009 

WERNKE, R.; BORNIA, A. C. Estudo de caso aplicando modelo de identificação de potenciais 

geradores de intangíveis. Revista Contabilidade & Finanças, v. 14, n. 33, p. 45 - 64, 2003. 

 

  



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
9
7
 

COD 74. ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA DE UMA EFPC SOB O PARADIGMA 

DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
 

*Gedilson de Souza Fernandes6 

*Ma. Tatiana Falcão de Souza Fernandes7 

* Ms. Darlan Oliveira Bezerra8  

 

 

Resumo 
 

O desequilíbrio no crescimento vegetativo da população verificado nas últimas três décadas, tem 

provocado um complexo e insolúvel problema aos governos à nível mundial. Nesse contexto, a questão 

apresentada vem atingir mais sensivelmente a seguridade social, notadamente na área da previdência, com 

reflexos substanciais na economia dos países, inclusive por se tratar de um benefício social vinculado, ou 

seja, estabelecido no arcabouço legal. O presente estudo tem questão de pesquisa: o Postalis possui 

sustentabilidade econômica, diante das práticas de governança regulamentadas, para honrar os 

compromissos com os participantes e assistidos? Para responder a questão de pesquisa foi determinado 

como objetivo geral: Desenvolver a análise econômico-financeira do Postalis sob o paradigma da 

governança, para honrar os compromissos com os participantes e assistidos como objetivo geral: 

Desenvolver a análise econômico-financeira do Postalis sob o paradigma da governança, para honrar os 

compromissos com os participantes e assistidos. A metodologia utilizada no estudo classifica-se como 

uma pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa. Utilizando-se o estudo de caso, a partir da análise 

de dados econômico-financeiros e indicadores de gestão, recuperados em relatórios da própria EFPC, 

ligada ao Ministério da Previdência, além da ABRAP, Associação de Representatividade Setorial, 

utilizando-se para tal fim, uma abordagem quali-quantitativa. Por se tratar de um estudo de caso, foi 

necessário aprofundar o entendimento da EFPC (POSTALIS) por meio de documentos formais divulgados 

pela entidade, tomando como parâmetro de análise os documentos da EFPC e da ABRAP. Os documentos 

foram analisados com o intuito de gerar credibilidade (GODOY, 1995) como complemento de 

informações e identificação das informações de relevância, para compreensão e comparação com as 

melhores práticas de governança emitidos pela ABRAP e pela EFPC. Diante dos resultados analisados, 

podemos dizer que a situação econômica piorou consideravelmente, nos anos analisados, pois, seus 

indicadores de rentabilidade não são bons para a empresa. Tal resultado pode refletir o não atendimento do 

requisito de governança uma vez que este estabelece a responsabilidade de gerar resultados positivos a 

sustentabilidade do plano.  

                                                             
6 Graduando em Ciências Contábeis - IESP Faculdades- e-mail: gedfernandes@gmail.com 
7 Mestre em Ciência da Informação/UFPB- Professora do IESP-Faculdades e da Faculdade Estácio de Sá-E-

mail: Tatianafalc@gmail.com 
8 Mestre em Ciências Contábeis/UFPE- Professor do IESP- faculdades. E-mail: darlanbezerra@hotmail.com 

 

mailto:gedfernandes@gmail.com
mailto:Tatianafalc@gmail.com
mailto:darlanbezerra@hotmail.com


 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
9
8
 

Palavras Chave: Governança. Sustentabilidade. Entidade Fechada de Previdência complementar  

 

ABSTRACT 

 

The imbalance in the vegetative growth of the population recorded in the past three decades has led to a 

complex and intractable problem to the governments worldwide. In this context, the question presented is 

reaching more sensitively to social security, particularly in the area of security, with substantial effects on 

the economy of countries, including the case of a linked social benefit, that is set out in the legal 

framework. This study has research question: the Postalis has economic, on the regulated governance 

practices, to honor the commitments to the participants and beneficiaries? To answer the research question 

was given as a general objective: to develop the economic and financial analysis of Postalis under the 

governance paradigm, to honor the commitments to the participants and beneficiaries as general objective: 

to develop the economic and financial analysis of Postalis under the paradigm governance, to honor 

commitments to participants and beneficiaries. The methodology used in the study is classified as a 

descriptive nature of quantitative and qualitative. Using the case study based on the analysis of economic 

and financial data and management indicators, recovered on reports of own EFPC, linked to the Ministry 

of Welfare, in addition to ABRAP, Association Representation Sector, using for this purpose a qualitative 

and quantitative approach. Because it is a case study, it was necessary to deepen the understanding of 

EFPC (Postalis) through formal documents released by the organization, taking as parameter the 

documents EFPC and ABRAP. The documents were analyzed in order to generate credibility (Godoy, 

1995) as a complement of information and identification of relevant information, to understand and 

compare with the best governance practices issued by ABRAP and the EFPC. On the analyzed results, we 

can say that the economic situation has worsened considerably in the years analyzed, therefore, its 

profitability indicators are not good for the company. This result may reflect the failure to meet the 

governance requirements since it establishes the responsibility to generate positive results in the plan's 

sustainability. 

Keywords: Governance. Sustainability. Entity supplementary pension Closed 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desequilíbrio no crescimento vegetativo da população verificado nas últimas três 

décadas, incrementada principalmente pelo aumento da longevidade das pessoas, propiciado 

pelo avanço das tecnologias aplicadas à medicina e à qualidade de vida, entre outros fatores, tem 

provocado um complexo e insolúvel problema aos governos à nível mundial. Nesse contexto, a 

questão apresentada vem atingir mais sensivelmente a seguridade social, notadamente na área da 
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previdência, com reflexos substanciais na economia dos países, inclusive por se tratar de um 

benefício social vinculado, ou seja, estabelecido no arcabouço legal.  

As consequências difusas dessa questão repercutem em todo tecido social, trazendo 

para o núcleo do problema as empresas, sindicatos, a sociedade civil organizada e em última 

instância as famílias. Diante disso, a partir da compreensão sobre alcance da questão 

previdenciária ao longo do tempo, emergem as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar – EFPC, também conhecidas como Fundos de Previdência Complementar ou 

“Fundos de Pensão”. Tal situação é atingida especialmente pela expectativa de precarização das 

aposentadorias proporcionadas pelo Estado, ou Regime Geral de Previdência. 

No Brasil, após o advento da Constituição Federal de 1988, empresas e entidades 

associativas privadas criaram regimes fechados ou próprios de previdência complementar, 

objetivando fornecer aos seus empregados um fundo, gerenciado por entidade de personalidade 

jurídica própria, que viesse a compor sua renda após a aposentadoria, reduzindo assim seu 

impacto diante da diminuição ou do limite decorrente do benefício pago pela previdência estatal, 

pública. 

Em linhas gerais, os fundos seriam custeados pela contribuição, paritária ou não, das 

empresas e dos empregados, obtendo a sustentabilidade necessária para garantir o atingimento 

de sua finalidade no presente e no futuro, por meio também dos lucros e retornos, auferidos, 

respectivamente, pelas aplicações e investimentos proporcionados pela injeção regular das 

contribuições. Para tanto, torna-se paradigma de sucesso a gestão responsável fundamentada nos 

princípios de governança. 

Define-se como base para este estudo o marco regulatório da Lei n.º 109/2001, que em 

seu artigo VII, estabelece a configuração e o objeto das EFPC. Diante disso, tomou-se como 

objeto de análise a situação econômico financeira do POSTALIS, Fundo de Pensão dos 

empregados dos Correios do Brasil – ECT, de modo a relacionar as boas práticas de governança 

apresentadas pela ABPC com as da EFPC em estudo (Postalis), considerando este padrão 

gerencial o modelo requisitado pela Legislação para a boa gestão desse tipo de entidade de 

forma a garantir os resultados necessários ao cumprimento dos objetivos da entidade.  
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Diante da importância e da atualidade do tema, que se verifica, sobretudo, em razão do 

interesse imediato e da esperança de uma vida segura e digna para um futuro desligamento das 

atividade laborais dos milhares de trabalhadores da ECT, que também provoca reflexos em suas 

respectivas famílias, agregando com isso um viés social ao desempenho das entidades, uma vez 

que a previdência complementar, seja privada ou fechada (regime próprio das empresas) é uma 

opção cada vez mais buscada pelos cidadãos assalariados diante do potencial colapso do Regime 

Geral de Previdência e da redução continuada dos benefícios pagos. 

Nesse aspecto, a relevância do estudo é demonstrada pelos seus objetivos, ao abordar 

os dois fatores fundamentais do sistema previdenciário, quais sejam: a sustentabilidade para 

honrar os compromissos com os participantes e assistidos e a gestão baseada em princípios de 

governança corporativa. 

O trabalho pretende responder a seguinte questão: o Postalis possui sustentabilidade 

econômica, diante das práticas de governança regulamentadas, para honrar os compromissos 

com os participantes e assistidos? Para responder a questão de pesquisa foi determinado como 

objetivo geral: Desenvolver a análise econômico-financeira do Postalis sob o paradigma da 

governança, para honrar os compromissos com os participantes e assistidos. Neste sentido, 

buscou-se: definir os princípios de governança aplicados à gestão do Postalis; descrever os 

resultados econômico financeiro alcançados pelo Postalis na sequência histórica de 2012 a 2014; 

relacionar os resultados alcançados com a Gestão aplicada ao Fundo de Pensão; 

 

2. METODOLOGIA 

   

A pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos, como descritiva, pois busca a 

compreensão da EFPC (POSTALIS), com o intuito de descrever os aspectos analisados no seu 

modelo gerencial atualmente aplicado sobre os fatores ambientais que influenciam nos 

comportamentos e decisões dos gestores, proporcionando consequentemente os resultados da 

entidade, para agregar valor às análises sobre dados e indicadores levantados junto aos órgãos de 

controle externo pertinentes e entidades envolvidas. 
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 Quanto aos procedimentos, o trabalho constitui-se como estudo de caso, considerando 

que o EFPC (POSTALIS) é o foco da averiguação da análise, tal método é proposto por Silva 

(2008, p. 57) como “um estudo que analisa um ou poucos fatos com profundidade. [...] O objeto 

a ser pesquisado neste tipo de pesquisa pode ser o indivíduo, a empresa, [...] até mesmo uma 

situação”. Quanto à natureza dos dados, a pesquisa configura-se como quanti-qualitativa, pois na 

sua essência, ela busca entendimento e percepções sobre os fatores determinantes dos resultados 

obtidos pela entidade e que repercutem decisivamente nos resultados que se agregam à 

perspectiva de sustentabilidade. Além disso utiliza-se de análise quantitativa a luz da 

interpretação de dados para estabelecer as condições reais de proporcionar o atingimento dos 

objetivos da entidade na manutenção de pagamentos dos benefícios atuais e futuros, para tanto, 

tem-se como finalidade dotar o estudo de elementos quantitativos para tratamento estatístico do 

fenômeno, de modo a corroborar e relacionar as variáveis relevantes para o atingimento dos 

objetivos propostos. Esta classificação da pesquisa está em consonância com os objetivos, pois 

visa descrever os resultados econômicos alcançados pelo POSTALIS na análise do fator 

sustentabilidade econômica sob o paradigma da governança, relacionar os resultados alcançados 

pela gestão aplicada ao fundo de pensão e avaliar a sustentabilidade econômica em função dos 

resultados obtidos para honrar com os compromissos com as partes interessadas. 

O trabalho ora apresentado baseia-se em estudo de caso, a partir da análise descritiva 

de fontes de dados financeiros e indicadores de gestão, recuperados em relatórios da própria 

EFPC, além da ABRAP, Associação de Representatividade Setorial, utilizando-se para tal fim, 

uma abordagem quali-quantitativa. Por se tratar de um estudo de caso, foi necessário aprofundar 

o entendimento da EFPC (POSTALIS) por meio de documentos formais divulgados pela 

entidade, tomando como parâmetro de análise os documentos da PREVIC e da ABRAP. Os 

documentos foram analisados com o intuito de gerar credibilidade (GODOY, 1995) como 

complemento de informações e identificação das informações de relevância, para compreensão e 

comparação com as melhores práticas de governança emitidos pela ABRAP. O trabalho analisa 

as demonstrações contábeis e os indicadores atuariais obedecendo à sequência histórica dos anos 

2012 a 2014. 

 Na primeira etapa do estudo busca-se descrever os paradigmas de governança sob um 

olhar qualitativo, dada necessidade de promover a interpretação ao fenômeno, o que se justifica 
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por se deter o estudo a um contexto organizacional e comportamental, ou seja, o fenômeno 

decorre do processo gerencial da entidade, determinado por condutas e influências do ambiente 

que repercutem na gestão e, consequentemente, nos resultados.  

 Destaca-se ainda como procedimento metodológico de análise a aplicação da análise 

Econômico Financeira das demonstrações contábeis do Postalis com intuito de relacionar e 

avaliar tendência sobre as condições da entidade para manter-se cumprindo com sua finalidade 

dentro da atual conjuntura de gestão aderente aos preceitos de Governança Corporativa. Nessa 

fase o trabalho obtém contornos de pesquisa quantitativa, utilizando-se dos cálculos dos 

indicadores, bem como da utilização de informações dos indicadores atuariais levantados a partir 

dos dados publicados pela EFPC.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Sustentabilidade 

 

A escassez de recursos no mundo empresarial é algo cada vez mais crescente e alvo constante da 

preocupação dos administradores e gestores organizacionais, seja em razão do aspecto competitivo ou 

diante de sua missão, como no caso em estudo, uma EFPC. Nessa dimensão da racionalidade estratégica, 

aonde a otimização dos recursos, notadamente, para este estudo, os de ordem financeira, se tornam fator 

crítico de sucesso, as empresas e as diversas entidades passam a adotar o conceito de Sustentabilidade. 

Diante disso, destaca-se a relevância da dimensão estratégica da sustentabilidade para as organizações, ao 

ponto que a Bovespa, quando da instituição do seu “Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE”, 

justificar que,  

 

[...] tem como objetivo propiciar um ambiente de investimento 

compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da 

sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade social 

corporativa, considerando aspectos de governança corporativa e 

sustentabilidade empresarial (eficiência econômica, equilíbrio ambiental 

e justiça social) (Bovespa, 2005 in REPeC 2008).  
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Ainda diante dessa relevância estratégica da Sustentabilidade, em especial a empresarial, busca-

se a afirmação de Bergamini Júnior (2002, p.9), quando estabelece “o relato baseado na sustentabilidade 

pressupõe ampla transparência das empresas com relação às três linhas principais, representadas pelo 

desempenho financeiro, pela questão ambiental e pelos aspectos social/ético/comunitário”. 

Percebe-se assim, que a sustentabilidade extrapola o aspecto econômico financeiro, envolvendo 

outras áreas sensíveis ao ambiente organizacional, como fatores éticos, ambientais, especialmente a 

responsabilidade social das entidades, uma vez que exerce considerável impacto sobre os assistidos e suas 

respectivas famílias, como também nos investimentos em outras entidades especialmente no setor 

produtivo, imobiliário e econômico gerando assim, um efeito multiplicador na economia. Neste viés, 

percebe-se a importância dos recursos captados e gerenciado pelas EFPC, que de acordo com Lima (2013) 

a função econômica das Entidades como investidores institucionais, pois, devido suas obrigações de longo 

prazo, tornam-se fontes de liquidez de longo prazo, tanto da geração de poupança interna, no capital 

produtivo da economia e no mercado de capitais. 

Verifica-se, então, toda uma gama de efeitos e influências geradas pelas EFPC, além dos 

causado aos interessados diretos, participantes e assistidos, mas também na sociedade e na própria 

estrutura econômica do país, notadamente na microeconomia. Daí a importância de um controle e da 

implementação de ressalvas gerenciais por meio de princípios de governança. 

 

3.2 Governança Corporativa 

 

Diante da complexidade dos processos empresariais, que envolvem variáveis múltiplas que 

emergem das mais diversas áreas, influenciadas por fatores ambientais intensos e cada vez mais 

tempestivos, ou seja, se manifestam de maneira cada vez mais rápida, percebe-se a necessidade, pelas 

partes interessadas, de modelos gerenciais que possam ser adotados com objetivos de atendê-las e possam 

proporcionar medidas de reação e controle. Nessa linha surge a governança corporativa como alternativa 

estratégica que agrega os requisitos qualitativos para gestão focada nos objetivos organizacionais e, por 

consequência, das partes interessadas, que Carvalho (2002) define governança como o conjunto de 

mecanismos ou princípios que governam o processo decisório dentro de uma empresa fazendo com que o 

controle atue em benefício das partes com direitos legais sobre a companhia. 
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Ressalta-se com isso, o foco sobre os resultados da gestão e o controle, uma vez que a 

governança se funda em princípios de conduta dos gerentes e administradores em razão da supremacia do 

interesse geral, que no caso da EFPC POSTALIS, envolve os participantes (ativos e inativos), a empresa 

patrocinadora, os órgãos de controle externo, o mercado financeiro (fundos de investimento e aplicações) 

e a sociedade em geral. Dessa forma, tem-se que [...] “governança corporativa diz respeito à maneira pelo 

qual as sociedades são dirigidas e controladas, incluindo suas regras explícitas e tácitas, com destaque para 

o relacionamento entre seus principais personagens”, Silveira (2015).  

Ainda segundo Silveira (2015) a governança corporativa “trata de um tema que exige uma 

abordagem multidisciplinar, englobando áreas como ética empresarial, gestão, liderança, psicologia social, 

direito, economia, finanças e contabilidade entre outros”. Isto indica que a condição estratégica da 

aplicação do modelo gerencial por princípios de governança corporativa, o que reforça a linha de reflexão 

contida neste artigo, que direciona tal processo gerencial como paradigma para o alcance do objetivo da 

sustentabilidade da entidade, notadamente sob as abordagens contábil, econômica e financeira.  

 

3.2.1 Paradigma da Governança Corporativa  

 

O Paradigma pode ser definido como um modelo ou mesmo um padrão a ser adotado, no que se 

refere ao paradigma dominante atual, Lameira (et. all, 2007) menciona que: 

 

o paradigma dominante atual associa a melhoria de práticas de governança sob a 

perspectiva de: aumentar a eficiência dos mecanismos de controle sobre a 

administração; diminuir o conflito entre fornecedores de capital e empresa; 

diminuir a possível expropriação do minoritário, maximizando o valor da 

companhia sob a percepção do acionista. 

 

Conforme apresentado pelo autor, a prática da governança exerce um papel fundamental, 

especialmente no que se refere a imagem da companhia pelo acionista a partir dos mecanismos de controle 

desenvolvidos, que agregam valor a organização, que reflete na confiança das partes interessadas, 

notadamente dos acionistas.  
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Para Silveira (2015) em última instância, a governança corporativa visa criar, 

nas empresas, um ambiente no qual as pessoas procurem voluntariamente 

cumprir as regras e tomar decisões no melhor interesse comum de longo prazo 

da organização. Para os públicos externos, o movimento da governança procura 

ainda fazer com que as empresas sejam transparentes e sustentáveis em relação a 

seus resultados financeiros, bem como assegurar a todos os acionistas o 

exercício pleno de seus direitos. 

 

Na perspectiva de Silveira, a pratica da governança provoca mudança cultural, diante do que é 

refletido sobre o cumprimento das ações, de ações adotadas como regras para a companhia, de forma 

espontânea. Ainda segundo o autor, no tocante a tomada de decisão, as ações são desenvolvidas com 

enfoque no interesse comum da organização. Ao mencionar o público externo o autor afirma que a prática 

de governança proporciona a transparência e sustentabilidade financeira em seus resultados e também 

garante aos acionistas as prerrogativas segundo os seus interesses.   

 

3.2.2 Princípios da Governança Corporativa 

 

Os princípios da Governança Corporativa podem ser considerados paradigmas de sucesso para 

gestão da EFPC, de maneira que esta possa gerar resultados econômicos positivo como consequência 

proporcionar a sustentabilidade do plano para honrar os seus compromissos de médio e de longo prazo. Os 

quadros a seguir apresentam os referenciais que devem ser seguidos pelas EFPC. 

Quadro 1: Princípios das Boas Práticas de Governança da EFPC 

Princípios das Boas Práticas de Governança 

Transparência A Diretoria Executiva deve disponibilizar informações que sejam de 

interesse dos participantes, assistidos e dos patrocinadores, especialmente:  

- as relacionadas aos processos de escolha de serviços de terceiros;  

- gestão de riscos; 

- e outras que permitam aferir o grau de participação dos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal no monitoramento da EFPC;  

Prestação de Contas Os dirigentes da EFPC devem prestar contas formalmente sobre sua 

atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões;   
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Responsabilidade 

Corporativa 

Os dirigentes das EFPC devem incorporar em suas decisões considerações 

de ordem socioambiental na definição dos negócios e operações 

Fonte: Melhores Práticas de Governança para EFPC, 2012. 

 

 As práticas de governança da EFPC são direcionadas ao atendimento do que está previsto no 

quadro 1 estando em consonância com os princípios indicados no quadro 2. 

 

Quadro 2: Princípios das Boas Práticas de Governança do IBGC 

Princípios das Boas Práticas de Governança 

 

Transparência Disponibilizar para as partes interessadas as informações que 

sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência 

resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas 

relações da empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao 

desempenho econômico-financeiro, contemplando também os 

demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem à criação de valor.  

Equidade Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais 

partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas 

discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente 

inaceitáveis. 

Prestação de Contas Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, 

assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões. 

Responsabilidade Corporativa Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das 

organizações, visando à sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações. 

Fonte: Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2009) 

 

Conforme apresentado nos quadros indicados, percebe-se que os mesmos apresentam os 

direcionamentos das ações a serem desenvolvidas no que se refere as boas práticas de governança. 

Percebe-se que a maioria das boas práticas estão em consonâncias umas com as outras, diferenciando 
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apenas a prática da equidade indicada pelo IBGC, o que apresenta também a prática de responsabilidade 

corporativa de forma ampliada. 

 

3.3 Entidade Fechada de Previdência Complementar  

 

Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE demostram um 

novo perfil da população brasileira no que se refere a sua expectativa de vida. Sob tal olhar percebe-se que 

vem aumentando a cada Censo desenvolvido. O que pode-se inferir que as pessoas aumentarão a 

perspectiva de vida, prolongando o momento de recebimento dos benefícios concedidos pelo regime 

aberto. Observa-se também a diminuição significativa do número de nascimento nos últimos anos, 

proporcionando uma quantidade maior de idosos recebendo o benefício e também uma quantidade menor 

de jovens ingressando no mercado de trabalho. 

 

[...] Em poucos anos o Brasil terá um contingente maior de idosos recebendo 

beneficio e um contingente menor de jovens entrando no mercado de trabalho, 

cujas contribuições para Previdência Social, feitas sob o regime de repartição, é 

que suportam o pagamento dos benefícios dos aposentados e 

pensionistas.(ABRAPP, 2016). 

 

 Sob essa perspectiva, poderá ser verificado uma tendência de diminuição no valor pago pelo 

INSS pelo benefício, por outro lado, irá delongar o ingresso no processo de aposentadoria, aumentando o 

tempo de atuação no mercado de trabalho. Para amenizar os efeitos decorrentes do contexto apresentado 

que surge a Previdência Complementar. 

De acordo com (ABRAPP, 2016) a Previdência Complementar é definida como: 

 

um sistema que acumula recursos para garantir uma renda adicional no futuro. A 

Previdência Complementar serve para que se mantenha, na inatividade, um 

padrão de vida igual, ou melhor, ao da fase laborativa, ou, simplesmente, um 

padrão melhor do que se dependesse apenas do INSS. Com a previdência 

complementar, em média, o trabalhador consegue manter cerca de 60% do nível 

de renda que possuía até o momento da aposentadoria. 
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A previdência complementar vem assegurar ao trabalhador a qualidade no nível de renda 

compatível com o que este recebia quando estava em pleno exercício de suas atividades profissionais.   

Os fundos de previdência complementar também denominado de fundos de pensão, é definido 

por (ABRAPP, 2016) como: 

 

Os fundos de previdência complementar fechados, também conhecidos como 

fundos de pensão são administrados por instituições sem fins lucrativos que 

mantêm planos de previdência coletivos. Estes fundos são acessíveis somente 

para grupos de trabalhadores de determinadas empresas ou entidades de classe 

que fazem a gestão do próprio fundo. 

 

No que se refere a adesão a tal plano de previdência complementar, o autor ainda afirma que: 

 

A adesão ao Plano de Previdência Complementar é uma decisão individual ou 

conjunta com a empresa patrocinadora e que complementa um benefício do 

cidadão, de caráter complementar e facultativo (voluntário), organizado de 

forma autônoma em relação ao Regime Geral da Previdência Social. 

 

As características do regime de Previdência Complementar são indicadas pela (ABRAPP, 2016): 

 

 Tem caráter complementar e facultativo (voluntário), organizado de forma 

autônoma em relação aos regimes de previdência social e próprios. 

 Baseado na constituição de reservas (poupança) que garantem o benefício 

contratado. 

 É operado pelas Entidades Fechadas ou Abertas de previdência 

complementar. 

 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 
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Na análise do estudo, inicialmente estão apresentados os índices calculados nos quadros 3, 4, e  

5. As respectivas análises são demonstradas de forma individual de acordo com os índices e 

posteriormente de forma consolidada. 

O quadro 3 apresenta a Estrutura de Capital da empresa, ou seja, o seu endividamento e a 

participação do capital de terceiros. 

QUADRO 3: Indicadores de Estrutura de capital (endividamento) 

Fonte: Dados da `pesquisa, 2012-2014 

 

QUADRO 4: Indicadores de Liquidez 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012-2014 

 

O quadro 4 apresenta os Indicadores de liquidez, ou seja, a capacidade de a empresa honrar com os 

compromissos de curto prazo. 

 

 

 

O quadro 5 apresenta os Indicadores de Rentabilidade da empresa tem como finalidade medir o 

retorno do capital que foi aplicado na empresa e os fatores de rentabilidade dos mesmos. 

INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL (ENDIVIDAMENTO) 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE 

TERCEIROS 

2,31% 1,39% 1,48% 

COMPOSIÇÃO DO 

ENDIVIDAMENTO 

60,25% 31,67% 48,08% 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

LIQUIDEZ GERAL 44,28 73,10 68,42 

LIQUIDEZ CORRENTE 0,01 0,09 0,05 

LIQUIDEZ SECA 0,01 0,09 0,05 

LIQUIDEZ IMEDIATA 0,01 0,09 0,05 
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QUADRO 5: Indicadores de Rentabilidade 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012-2014 

 

 

De acordo com análise dos índices econômico financeiros, o Postalis não sofreu grandes 

alterações no seu endividamento. Em 2012 era de 2,31%; em 2013 1,39% e em 2014 1,48%, ou seja, 

houve uma diminuição de 2012 para 2014. Entretanto, alterou o perfil da sua dívida de curto prazo, que 

era de 60,25% em 2012 baixou para 31,67% em 2013 e depois subiu para 48,08% em 2014. Essa mudança 

de perfil da dívida de curto prazo foi boa para a empresa, pois diminuiu sua dívida de curto prazo.  

 Em relação a liquidez geral, a situação só melhorou. Em 2012 era R$ 44,28; em 2013 passou 

para R$ 73,10 e em 2014 subiu para R$ 68,42. A capacidade de pagamento de longo prazo só melhorou. 

Já a liquidez corrente, a liquidez seca e liquidez imediata tiveram os mesmos resultados pelo fato de o 

ativo circulante ter apenas o subgrupo disponível. Era R$ 0,01 em 2012; passou para R$ 0,09 em 2013 e 

depois caiu para R$ 0,05 em 2014. Então, pode-se dizer que a curto prazo a sua liquidez não é boa. 

Portanto do ponto de vista financeiro, pode-se dizer que a situação da empresa melhorou de 2012 

a 2014. Em relação a situação econômica ficou assim: A margem líquida em 2012 era 32,61%; em 2013 

baixou para 31,72%, com uma pequena redução, já em 2014 baixou muito para – 92,77% pelo fato da 

empresa ter tido um resultado negativo neste ano. Sendo assim, os indicadores de rentabilidade foram 

negativos em 2014.   

O indicador de margem líquida demonstra quanto a empresa teve de lucro para cada R$ 100 

reais de receita total. Em relação a rentabilidade do ativo, que era 0,45% em 2012; passou para 0,37% em 

2013 e baixou para -1,55% em 2014. A rentabilidade do patrimônio líquido não foi muito diferente da 

rentabilidade do ativo, era 0,46% em 2012; passou para 0,37% em 2013 e depois baixou para -1,58%. 

Diante desses resultados, podemos dizer que a situação econômica piorou consideravelmente, portanto, 

seus indicadores de rentabilidade não são bons para a empresa. 

INDICADORES DE RENTABILIDADE 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

MARGEM LÍQUIDA 32,61% 31,72% -92,77% 

RENTABILIDADE DO ATIVO 0,45% 0,37% -1,55% 

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

0,45% 0,37% -1,58% 
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Tal resultado pode refletir o não atendimento do requisito de governança uma vez que este 

estabelece a responsabilidade de gerar resultados positivos a sustentabilidade do plano.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações obtidas pelas análises qualitativas e quantitativas foram desenvolvidas por 

meio da análise econômico-financeira e relacionadas aos princípios de governança estabelecidos como 

práticas estatutárias do POSTALIS e melhores práticas do setor, emitidas pela PREVIC e pela ABRAP, 

com isso, conforme foi verificado, pode-se considerar que existe uma aderência significativa entre gestão, 

governança e sustentabilidade. 

 De acordo com análise dos índices econômico financeiros, que o Postalis não sofreu grandes 

alterações no seu endividamento. A mudança de perfil da dívida de curto prazo foi boa para a empresa, 

pois diminuiu sua dívida de curto prazo. Do ponto de vista financeiro, pode-se dizer que a situação da 

empresa melhorou de 2012 a 2014. 

Em relação a liquidez geral, a situação melhorou. A capacidade de pagamento de longo prazo 

melhorou. Já a liquidez corrente, a liquidez seca e liquidez imediata tiveram os mesmos resultados pelo 

fato de o ativo circulante ter apenas o subgrupo disponível. Foi verificado que a curto prazo a sua liquidez 

não é boa. No que se refere ao ponto de vista financeiro, a empresa melhorou de 2012 a 2014. Em relação 

a situação econômica sendo assim, os indicadores de rentabilidade foram negativos em 2014.  Diante dos 

resultados analisados, podemos dizer que a situação econômica piorou consideravelmente, nos anos 

analisados, pois, seus indicadores de rentabilidade não são bons para a empresa. No que se refere a prática 

de governança transparência, não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, mas deve 

também apreciar os demais fatores que conduzem a ação gerencial e que à criação de valor, porém, o 

resultado identificado poderá refletir o não atendimento do requisito de governança uma vez que este 

estabelece a responsabilidade de gerar resultados positivos a sustentabilidade do plano beneficiando os 

participantes e os assistidos que representam uma parcela da nossa sociedade. 
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