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RESUMO 

 

   

BLACK, R. Heterogeneidade no ganho de qualidade informacional com a adoção de 

IFRS: evidências do Brasil. 2015. 81 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2015. 

 

Esse trabalho tem como objetivo investigar a existência de heterogeneidade no ganho de 

qualidade informacional com a adoção de IFRS. A adoção de IFRS está geralmente associada 

com um aumento de qualidade das demonstrações contábeis. Entretanto, as empresas dentro 

de um mesmo país provavelmente possuem diferentes incentivos econômicos em relação à 

divulgação da informação. Nesse sentido, tratar as empresas de forma homogênea, sem 

considerar os incentivos econômicos atrelados, poderia contaminar a investigação da 

qualidade informacional. É analisado o caso do Brasil, um país classificado como code-law, 

cuja legislação fiscal induzia a prática contábil e cuja adoção de IFRS foi mandatória. Em 

primeiro lugar, as empresas brasileiras listadas na BOVESPA foram separadas em dois 

grupos, a saber: as empresas que emitiram ADR até a adoção de IFRS e as empresas que não 

emitiram ADR até a adoção de IFRS. Em seguida, esse segundo grupo de empresas foi 

agrupado, por meio de uma análise de conglomerados, em dois diferentes subgrupos em 

função de incentivos econômicos em comum. Com base nos grupos identificados, é testada a 

qualidade da informação contábil para cada grupo antes e após a adoção de IFRS. Esse 

trabalho utiliza o reconhecimento tempestivo dos eventos econômicos, a value relevance do 

lucro contábil e o gerenciamento de resultados como proxies para verificar a qualidade da 

informação contábil. Os resultados encontrados sugerem que um determinado conjunto de 

empresas obteve, de fato, um incremento de qualidade da informação contábil divulgada após 

adoção do padrão IFRS no Brasil. Esse grupo de empresas teria incentivos suficientes para 

deixar para trás a conformidade contábil-fiscal e apresentar uma qualidade superior no seu 

conjunto de informações contábeis divulgadas.  Além disso, foi verificado um segundo grupo 

de empresas com qualidade da informação contábil antes e após 2008. Em contrapartida, foi 

identificado um terceiro conjunto de empresas que não apresentou qualidade da informação 

contábil seja antes ou após 2008. Esses resultados corroboram o pressuposto de que os 

incentivos no nível das empresas possuem um papel relevante na qualidade das 

demonstrações contábeis. Isso não implica afirmar que as normas contábeis não importam, 

mas de que existem outros direcionadores que moldam a qualidade das demonstrações 

contábeis e que as normas contábeis deveriam ser vistas como um desses direcionadores. 

 

Palavras-chave: IFRS, incentivos econômicos, qualidade da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ABSTRACT 

 

 

BLACK, R. Heterogeneity in accounting quality after the adoption of IFRS: evidence 

from Brazil. 2015. 81 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

This work aims to investigate the existence of heterogeneity in the quality of accouting 

information after the adoption of IFRS. The adoption of IFRS is generally associated with an 

increased quality of the financial statements. However, companies within the same country 

probably have different economic incentives regarding the disclosure of information. 

Accordingly, treat companies evenly, without considering the linked economic incentives, 

could contaminate the identification of information quality after the adoption of IFRS. It 

examined the case of Brazil, a country classified as code-law, whose tax laws induced the 

accounting practice and whose adoption of IFRS is mandatory. First, Brazilian companies 

listed on the BOVESPA were separated into two groups, namely: companies issuing ADRs to 

the adoption of IFRS and the companies that have not issued ADR to the adoption of IFRS. 

Then, this second group of companies were grouped by means of a cluster analysis in two 

different subgroups based on economic incentives in common. Then, based on the identified 

groups, the accounting quality information is tested for each group before and after the 

adoption of IFRS. This work uses the timely recognition of economic events, value relevance 

of net income and earnings management as proxies for the quality of accounting information. 

The results suggest that a particular group of companies obtained, in fact, an increase of 

accounting information quality after adoption of the IFRS in Brazil. This group of companies 

would have sufficient incentives to leave behind the accounting and tax compliance and 

provide superior quality to your set of accounting information disclosed. In addition, a second 

group of companies with quality of accounting information was checked before and after 

2008. In contrast, a third group of companies has been identified that did not show quality of 

accounting information either before or after 2008. These results support the assumption that 

incentives at the level of companies have an important role in the quality of financial 

statements. This does not imply stating that accounting standards do not matter, but that there 

are other drivers that shape the quality of financial statements and accounting standards 

should be seen as one of those drivers. 

Keywords: IFRS, firm-level incentives, accounting quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A adoção de IFRS (International Financial Reporting Standards) está 

normalmente associada com o aumento da qualidade da informação contábil divulgada 

(BARTH, LANDSMAN e LANG, 2008). Argumentos sugerindo que a adoção de IFRS 

produz benefícios significativos para o mercado de capitais partem da premissa de que a 

divulgação em IFRS aumenta a transparência e aumenta a qualidade das demonstrações 

financeiras. Isso reflete o fato do padrão IFRS ser mais orientado ao mercado de capitais 

e mais abrangente, especialmente no que diz respeito ao disclosure, em relação a grande 

parte dos PCGA (Princípios Contábeis Geralmente Aceitos) nacionais.  

Entretanto, há também argumentos sugerindo que os efeitos da adoção de IFRS no 

mercado de capitais poderiam ser pequenos ou até mesmo insignificantes. Em 

particular, há razões para ser cético em relação à premissa de que a adoção de IFRS per 

se torna as demonstrações financeiras com maior conteúdo informacional ou até mesmo 

mais comparáveis (DASKE, HAIL, LEUZ e VERDI, 2008). A evidência em diversos 

estudos aponta para o papel limitado das normas contábeis em determinar a qualidade 

contábil observada e, pelo contrário, enfatiza a importância dos incentivos na 

divulgação contábil das empresas (BALL, KOTHARI e ROBIN, 2000; BALL, ROBIN 

e WU, 2003; LEUZ, 2003; BALL e SHIVAKUMAR, 2005; BURGSTAHLER, HAIL e 

LEUZ, 2006). 

Daske et al. (2008) argumentam que os efeitos do mercado de capitais em torno da 

introdução da adoção mandatória de IFRS não são uniformemente distribuídos entre 

países e empresas. Os autores encontram que os efeitos no mercado quando da adoção 

mandatória de IFRS ocorrem apenas em países com um forte mecanismo de 

enforcement e onde o ambiente institucional fornece fortes incentivos para que as 

empresas sejam transparentes. Esses resultados são consistentes com a visão de que a 

convergência às normas internacional é provavelmente heterogênea entre países (BALL, 

2006), e com a ideia de que os incentivos de divulgação das empresas, que são 

moldados pelos mercados e pelos ambientes institucionais desses países, possuem um 
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papel crucial nas demonstrações financeiras (BALL, ROBIN e WU, 2003; BALL e 

SHIVAKUMAR, 2005; BURGSTAHLER, HAIL, e LEUZ, 2006).  

Nesse sentido, a adoção do padrão IFRS pode não ser vista como uma condição 

suficiente para que as empresas de um mesmo país alcancem um incremento de 

qualidade. É esperada, então, a existência de heterogeneidade no ganho de qualidade 

informacional. Em outras palavras, é possível que determinados grupos de empresas 

alcancem um ganho informacional em função de incentivos econômicos, ao passo que 

outros grupos de empresas não alcancem um incremento de qualidade mesmo quando 

da adoção do IFRS. As empresas com maiores incentivos de divulgação possuiriam 

maior monitoramento do mercado acionário, que por sua vez estaria associado com os 

investidores demandando informação de maior qualidade. 

Assim, este estudo pretende responder à seguinte questão de pesquisa: existe 

heterogeneidade no ganho de qualidade informacional entre empresas com a 

adoção de IFRS? 

É analisado o caso do Brasil. O Brasil é um país de tradição code-law, com adoção 

mandatória de IFRS e cuja legislação fiscal induzia a prática contábil até a quebra da 

conformidade contábil-fiscal em 2007.  

A quebra da ligação formal entre as normas contábeis brasileiras para fins de divulgação 

e as regras tributárias ocorreu com a publicação da Lei 11.638 em 2007. Além disso, a 

Lei 11.638 teve como objetivo atualizar a legislação societária para possibilitar o 

processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil. Assumiu-se que 

esses dois eventos foram relevantes para a redução da dependência de trajetória do 

reporte financeiro em relação às regras tributárias, porque as companhias começaram a 

ser capazes de fazer mudanças que não eram possíveis anteriormente. 

Além disso, destaca-se o fato de a adoção do padrão IFRS no Brasil ser realizada de 

maneira mandatória. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) optou por adotar uma 

estratégia de transição gradual (composta por duas fases) para o novo padrão, exigindo a 

adoção de algumas normas para o exercício de 2008 e determinando a convergência 

completa com o IFRS para todas as companhias abertas em 2010. A adoção mandatória 

das normas internacionais não, necessariamente, conduz a informação contábil de 
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elevada qualidade, pelo menos para àquelas empresas que não tem incentivos para 

adotar. Visto de outra forma, se fosse estabelecida a adoção voluntária do IFRS, as 

empresas com menores incentivos de divulgação dificilmente adotariam o padrão IFRS 

no primeiro ano de publicação. Em função das empresas encararem diferentes 

incentivos de divulgação dentro do mesmo país, é natural supor que a qualidade da 

informação contábil também seja heterogênea.  

Para responder à pergunta de pesquisa, foram testados conservadorismo condicional, 

value relevance e gerenciamento de resultado para três grupos de empresas com 

diferentes incentivos econômicos para divulgação da informação contábil. 

O primeiro grupo de empresas foi denominado serious adopters. Com adoção das 

normas internacionais e com a desvinculação das normas tributárias, conjectura-se que 

um grupo de empresas passou por um incremento de qualidade com a adoção do padrão 

IFRS. Essas empresas teriam incentivos econômicos suficientes para deixar para trás a 

conformidade contábil-fiscal e apresentar uma qualidade superior no seu conjunto de 

informações contábeis divulgadas. 

Esse conjunto de empresas consideraria a adoção de IFRS como uma oportunidade para 

fornecer informação de maior qualidade para o mercado e aumentar o grau de 

transparência das informações contábeis. Alguns motivos para a empresa ver a adoção 

de IFRS como uma oportunidade é o fato da empresa estar entrando recentemente no 

mercado de ações ou ter aspirações para realizar novas captações. Além disso, a própria 

vinculação entre as normas para fins de divulgação e para fins fiscais poderia ser vista 

como um obstáculo para essas empresas adotarem uma informação de maior qualidade. 

Daske, Hail, Leuz e Verdi (2013) apontam que empresas maiores, com maior 

necessidade de obtenção de recursos, com maior oportunidade de crescimento e com um 

menor nível de concentração acionária possuem maiores incentivos em fornecer uma 

informação mais transparente. Essas variáveis foram utilizadas, por meio de uma análise 

de conglomerados, para identificar empresas com incentivos econômicos em fornecer 

uma informação contábil de maior qualidade. 

O segundo grupo foi denominado ADR. Conjectura-se que as empresas brasileiras com 

ADR (American Depositary Receipt) possuíam qualidade superior antes 2008. O menor 
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desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro levou as empresas nacionais, com 

oportunidades de crescimento, a buscarem financiamento externo. Somado ao fato do 

mercado norte americano ser mais exigente em relação à transparência e demandar 

informação contábil de maior qualidade, é predito que o grupo de empresas brasileiras 

que emitiu ADR possuiria maior qualidade da informação contábil mesmo antes de 

2008. Argumenta-se, porém, que esse grupo de empresas não sofreria mudanças 

significativas na qualidade da informação contábil após a adoção das normas 

internacionais de contabilidade. Em outras palavras, não é esperado um incremento 

significativo de qualidade da informação contábil, pois essas empresas já vinham 

adotando práticas e políticas contábeis mais próximas das normas internacionais de 

contabilidade. 

Além disso, argumenta-se que existia um grupo de empresas com qualidade inferior, 

mas que não alcançariam um incremento de qualidade informacional com a adoção de 

IFRS. Esse grupo foi denominado de label adopters. Argumenta-se que empresas com 

baixo monitoramento do mercado de ações podem não exibir melhorias em termos de 

qualidade das informações para divulgação nos períodos seguintes à adoção de IFRS em 

função de dependência de trajetória (path dependence) ligada à tributação. 

Os resultados obtidos com os testes de conservadorismo condicional e value relevance 

indicam que o grupo serious adopters realmente passou a exibir qualidade da 

informação contábil após a adoção do padrão IFRS. Em contrapartida, o grupo label 

adopters não exibiu melhoria de qualidade da informação contábil após a adoção do 

IFRS. Já o grupo ADR possui conservadorismo condicional e value relevance do lucro 

contábil tanto antes quanto após a adoção do IFRS. 

Esse trabalho procura contribuir com a literatura sobre o processo de adoção de IFRS, 

particularmente, em países emergentes. Mais especificamente, esse trabalho procura 

superar a limitação dos estudos empíricos nacionais que tendem a focar no efeito médio 

da adoção de IFRS. Assim, a verificação e a investigação de cada um dos três grupos e 

suas particularidades podem ser vistas como a principal contribuição desse trabalho. 

Além disso, a verificação de três diferentes grupos, em um mesmo país, no que diz 

respeito à qualidade da informação contábil pode ser útil aos órgãos normatizadores 
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nacionais e internacionais, tendo em vista os recentes esforços desses órgãos em 

consolidar a convergência das normas contábeis no nível internacional. Os resultados 

sugerem que um conjunto global e uniforme de normas contábeis podem não ter ser 

suficiente para fazer com que as propriedades nos números contábeis convirjam para um 

mesmo nível. Dessa forma, os resultados encontrados podem servir como subsídio para 

tomada de decisões dos órgãos normatizadores. 

O trabalho é estruturado como segue: no próximo capítulo é feita uma revisão da 

literatura e o desenvolvimento da hipótese; no capítulo 2 são apresentadas as amostras, 

as medidas das variáveis e os testes empíricos; no capítulo 3 são apresentados os 

resultados e no último capítulo as considerações finais. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA E DESENVOLVIMENTO DA HIPÓTESE 

 

 

1.1  QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL ANTES DA ADOÇÃO DO 

PADRÃO IFRS 

 

 

Até a aprovação da Lei n. 11.638/07, o sistema contábil no Brasil estava de certa 

forma, ligado à apuração do imposto de renda. A Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(SRF), por meio do Decreto-Lei n. 1.598/77, vinculou a legislação fiscal à legislação 

societária (Lei n. 6.404/76) ao estabelecer a apuração do lucro tributável a partir do 

lucro contábil considerando alguns ajustes definidos pela legislação tributária. 

Apesar de a Lei n. 6.404/76 prever que a escrituração contábil deveria ser efetuada com 

base nos PCGA e que as diferenças encontradas entre as legislações fiscais e societárias 

deveriam ser tratadas de forma extra contábil no Livro de Apuração do Lucro Real 

(LALUR), havia uma influência fiscal indireta direcionando as empresas a não 

utilizarem os critérios contábeis. As empresas, por vezes, abandonavam práticas 

contábeis consideradas mais adequadas sob o ponto de vista da contabilidade societária 

para não ter que, com isso, adiantar o pagamento de tributos. Isso ocorria, por exemplo, 

com a depreciação. Caso a vida útil econômica de um ativo fosse menor do que o 

período mínimo permitido para dedução fiscal, a empresa deveria seguir as taxas de 

depreciação da legislação fiscal para fins de dedutibilidade. Entretanto, se a vida útil 

econômica de um ativo fosse maior, a autoridade fiscal exigiria a utilização dessa taxa 

para fins de dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda. 

Além disso, o Brasil possuía todas as características usualmente associadas com uma 

divulgação contábil de baixa qualidade – baixo enforcement legal, elevada participação 

do governo nas normas contábeis, alta participação do Estado na economia, 

financiamento predominantemente bancário, mercados de títulos pouco desenvolvido, 

incentivos para manipular os lucros tendo em vista a proximidade entre a divulgação 

para fins financeiros e fins fiscais e um mercado financeiro altamente volátil e instável 

com padrões de governança que deixavam a desejar (ALI e HWANG, 2000; BALL et 
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al, 2000; 2003). Nesse sentido, o Brasil seria um típico país de tradição Code-Law em 

que as demonstrações financeiras não seriam preparadas para informar os investidores, 

mas para estar de acordo com as exigências fiscais e regulatórias. 

Portanto, não existia uma distinção clara entre regras fiscais e normas contábeis para 

fins de divulgação financeira na prática, antes da adoção de IFRS. Poder-se-ia afirmar 

que a legislação fiscal induzia a prática contábil. 

Entretanto, mesmo em um ambiente de baixa qualidade da informação contábil e frágil 

regime de governança como o Brasil, algumas empresas poderiam enfrentar fortes 

incentivos para afastar-se do ambiente de baixa qualidade de seu país com o objetivo de 

financiar futuros projetos de investimento (LOPES e WALKER, 2008). Empresas com 

oportunidades de crescimento estavam mais propensas a buscar capital estrangeiro, uma 

vez que o mercado interno era visto como relativamente pequeno e fortemente baseado 

no crédito bancário. Nesse sentido, empresas com oportunidades de investimento 

desejando obter financiamento externo possuíam fortes incentivos para aumentar a 

qualidade de seus demonstrativos financeiros, tendo em vista uma maior demanda 

desses mercados por informação de maior qualidade. 

Dessa forma, mesmo antes da adoção do padrão IFRS é possível que exista um grupo de 

empresas que apresentava informação contábil com qualidade superior. Lopes e Walker 

(2008) encontram uma relação estatisticamente significante entre o grau de governança 

e a redução do gerenciamento de resultados de empresas com ADRs. Os resultados para 

empresas que recebem ao mesmo tempo bons níveis de governança e emitem títulos 

internacionalmente são comparáveis com o que foi encontrado para empresas em países 

desenvolvidos com regime Code-Law. Esses resultados sugerem que empresas imersas 

no frágil sistema contábil e de governança brasileiro podem apresentar informação de 

alta qualidade, mesmo antes da adoção de IFRS, se elas possuírem os incentivos 

apropriados. 

Portanto, antes da adoção das normas internacionais, é possível destacar a existência de 

dois grupos que diferiam em relação à qualidade da informação contábil divulgada. O 

grupo com qualidade superior seria aquele constituído por aquelas empresas com títulos 

emitidos no mercado internacional. Em contrapartida, o restante das empresas não sofria 
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pressão por parte de investidores e credores em divulgar uma informação contábil de 

qualidade superior, já que havia uma cultura de que a legislação tributária prevalecia 

sobre a divulgação contábil. Ou seja, em mercados de capitais com elevada 

concentração acionária, como o Brasil, empresas com maior concentração acionária 

possuem outros incentivos econômicos como, por exemplo, a minimização do 

pagamento de tributos. Nesse sentido, poder-se-ia argumentar que legislação fiscal 

induzia a prática contábil para esse grupo de empresas. 

 

 

1.2 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL APÓS A ADOÇÃO DE IFRS 

 

 

A publicação da Lei 11.638 em 2007 e da Lei 11.941 em 2009 legitimou o 

processo de convergência contábil, a desvinculação das normas societárias e fiscais, a 

redução da interferência governamental na emissão de normas societárias e os poderes 

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para elaborar pronunciamentos 

visando essa convergência (BRASIL, 2007; 2009). 

Mais especificamente, a Lei n. 11.638/07 obrigou as sociedades anônimas a adotarem as 

IFRS para as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, com o objetivo de 

aumentar o grau de transparência das demonstrações financeiras e fortalecer o mercado 

de capitais atraindo novos investimentos para o país (CPC, 2008). Além disso, essa Lei 

determina que as normas da CVM devam estar de acordo com as normas internacionais 

de contabilidade financeira e modificou a Lei 6.404 para deixar claro que a 

contabilidade financeira deve ser separada da contabilidade tributária. 

A Lei nº 11.941/09 reforçou esta segregação ao definir regras sobre ajustes no lucro 

tributável resultante de diferenças em relação à mensuração do lucro contábil. Ela criou 

um regime tributário de transição fazendo com que o cômputo do lucro contábil não 

dependesse mais dos critérios para cômputo do lucro tributável, dando aos gestores a 

escolha de seguir as regras tributárias para o cômputo do lucro contábil ou não 

(BRASIL, 2009). 
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Com adoção das normas internacionais e com a desvinculação das normas tributárias, é 

possível que um grupo de empresas, que possuía informação de menor qualidade, 

passou por um incremento de qualidade com a adoção do padrão IFRS. Empresas com 

maior monitoramento do mercado acionário poderiam ter incentivos suficientes para 

deixar para trás a conformidade contábil-fiscal e apresentar maior qualidade no seu 

conjunto de informações divulgadas. 

Essas empresas considerariam a adoção de IFRS como uma oportunidade para fornecer 

informação de alta qualidade para o mercado e aumentar o grau de transparência da 

empresa. Alguns motivos para a empresa ver a adoção de IFRS como uma oportunidade 

é porque ela pode estar entrando recentemente no mercado, ter aspirações para realizar 

novas captações no mercado de ações ou até mesmo ter necessidade de captar recursos 

de terceiros com custo mais baixo. 

Visto de outra forma, essas empresas não possuíam incentivos econômicos suficientes 

antes da adoção de IFRS a ponto de, por exemplo, emitir títulos no mercado 

internacional. Além disso, a própria vinculação entre as normas para fins de divulgação 

e para fins fiscais poderia ser vista como um obstáculo para essas empresas adotarem 

uma informação de maior qualidade. Assim, empresas que, por exemplo, estivessem 

entrando recentemente no mercado passariam a enxergar o padrão IFRS como uma 

oportunidade para aumentar a qualidade da informação contábil. 

Esse grupo de empresas seria o único que enfrentaria uma variação significativa em 

termos de qualidade da informação contábil. Aquele grupo com qualidade superior antes 

da adoção de IFRS continuaria engajado em divulgar uma informação contábil de 

qualidade superior e, portanto, não sofreria mudanças significativas na qualidade da 

informação contábil. Nesse sentido, Daske et al. (2008) argumentam que é esperado um 

impacto menor em países onde já existe um qualidade superior da informação contábil 

ou onde os PCGA locais e IFRS fossem próximos. 

Já o grupo de empresas com incentivos econômicos não voltados para a divulgação para 

o mercado de capitais continuaria com um nível semelhante de similaridade contábil-

fiscal mesmo após a adoção de IFRS e, assim, não apresentaria incremento de qualidade 

da informação contábil divulgada. 
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Para ilustrar, tomemos como exemplo a depreciação para fins tributários. A legislação 

do imposto de renda estabelece que um equipamento seja depreciado em pelo menos 10 

anos. Algumas empresas brasileiras continuam mantendo os 10 anos como a vida útil de 

seus equipamentos. Entretanto, é realmente difícil de acreditar que após a revisão da 

política de depreciação, todos os equipamentos dessas companhias permanecem 

exatamente com uma vida útil de 10 anos. 

Portanto, poderiam ser observadas diferenças na qualidade da informação contábil para 

empresas aplicando o padrão IFRS por razões que não aquelas associadas à divulgação 

contábil propriamente dita, mas sim aos incentivos econômicos das empresas. Nesse 

sentido, é predito que os incentivos no nível das empresas possuem um papel relevante 

na qualidade das demonstrações contábeis. 

 

 

1.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE ADOÇÃO DE IFRS E QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

 

 

A adoção de IFRS está geralmente associada com um aumento de qualidade das 

demonstrações contábeis. Espera-se que uma maior qualidade dos lucros esteja 

associada com reconhecimento tempestivo dos eventos econômicos, value relevance de 

variáveis contábeis e menor gerenciamento de resultados (BARTH, LANDSMAN e 

LANG, 2008). Os reguladores tem a expectativa de que o uso do padrão IFRS aumente 

a comparabilidade das demonstrações financeiras, aumente a transparência corporativa, 

aumente a qualidade das demonstrações financeiras e, assim, seja benéfico para os 

investidores (Regulamento CE nº. 1606/2002). 

Espera-se que os lucros tendo como base as normas do IASB sejam menos gerenciados 

do que se baseados nas normas nacionais, pois o IASB procura limitar o poder 

discricionário dos gestores em divulgar lucros que não reflitam o desempenho 

econômico da empresa. Utilizando uma amostra de empresas de 20 países europeus, 

Aubert e Grudnitski (2012) verificaram que ocorreu uma queda no gerenciamento de 

resultado após a adoção mandatória de IFRS. Zéghal, Chtourou e Sellami (2011) 
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encontraram evidências de redução no nível de gerenciamento de resultado após a 

adoção mandatória de IFRS em uma amostra constituída por 353 empresas francesas. 

Os resultados de Leventis, Dimitropoulos e Anandarajan (2011) revelam que a adoção 

de IFRS na União Europeia aumentou a qualidade dos lucros mitigando a tendências de 

bancos comerciais gerenciarem resultado via reconhecimento de provisões.  

Em relação ao reconhecimento tempestivo de perdas, espera-se que uma informação 

contábil com qualidade superior esteja associada com uma maior frequência no 

reconhecimento de perdas. A literatura sugere que uma característica de uma 

informação contábil com qualidade superior é que grandes perdas são reconhecidas à 

medida que ocorrem ao invés de serem diferidas para períodos futuros (LEUZ, NANDA 

e WYSOCKI, 2003; BALL e SHIVAKUMAR, 2005; 2006). Ball e Shivakumar (2005) 

encontraram que o reconhecimento tempestivo de perdas é menos predominante em 

empresas sem títulos negociados no mercado do que empresas com títulos negociados 

no Reino Unido. Eles interpretam esse resultado como uma consequência direta de uma 

menor demanda por alta qualidade da informação contábil para empresas fechadas. 

Christensen, Lee e Walker (2008) encontraram que a adoção voluntária de IFRS na 

Alemanha está associada com uma redução no gerenciamento de resultados e um 

reconhecimento mais tempestivo de perdas. 

Nesse sentido, a predição é de que as empresas que pertençam ao grupo serious 

adopters tenham uma redução no gerenciamento de resultados, passem a ter value 

relevance dos valores contábeis e, também, um maior reconhecimento tempestivo das 

perdas em relação aos ganhos econômicos após a adoção de IFRS. 

 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS E SEU IMPACTO SOBRE A 

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

 

 

Apesar do incremento de qualidade predito com a adoção de IFRS, é difícil afirmar 

que a simples adoção de um conjunto de normas seja condição suficiente para aumentar 

a qualidade da informação contábil (DYE e SUNDER, 2001). Por um lado, se normas e 
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regulações uniformes são capazes de fornecer benefícios econômicos agregados, por 

outro lado os custos individuais e agregados de uma regulação uniforme para empresas, 

investidores e outros stakeholders dificilmente são reconhecidos ou até mesmo 

discutidos (LEUZ e WYSOCKI, 2008). Particularmente, o padrão IFRS baseia-se 

fortemente nas regulações de países e mercados que são voltados para o interesse dos 

investidores. Além disso, esses países desenvolvidos possuem um ambiente 

institucional que complementa o tipo de regulações que são desenvolvidas nesses 

mercados. Assim, dificilmente o padrão IFRS será superior ou efetivo em países onde 

há uma lacuna nas infraestruturas institucionais para dar suporte à sua efetiva aplicação 

e enforcement necessário de normas globais uniformes. 

O ambiente legal e institucional de um país pode afetar os incentivos na divulgação das 

demonstrações financeiras e, assim, influenciar a qualidade da informação financeira 

divulgada aos investidores. Ball, Kothari e Robin (2000) analisam empresas de sete 

países que diferem em relação aos seus modelos de governança e o grau em que eles 

resolvem problemas de assimetria de informação via disclosure ou comunição privada. 

Eles mostram que empresas de países common law exibem maior reconhecimento 

tempestivo de perdas. Leuz, Nanda e Wysocki (2003) avaliaram o nível de 

gerenciamento de resultados e a falta de transparência dos lucros contábeis divulgados 

em 31 países. Eles mostram que tanto as leis de proteção ao investidor e o enforcement 

dessas leis são importantes em determinar a qualidade da informação divulgada. Mais 

importante, eles mostram que esses efeitos da proteção dos investidores persistem 

mesmo após controlar pelas regras contábeis desses países. Uma implicação desses 

estudos é de que normas e regulações contábeis mandatórias não podem ser 

consideradas de forma isolada e de que essas regras podem ter sua efetividade limitada 

se não forem levados em consideração outros fatores econômicos e institucionais que 

afetam os incentivos de divulgação das empresas. 

Ball, Robin e Wu (2003) avaliam as propriedades de quatro países asiáticos que 

possuem normas contábeis similares a outros países common law (ou seja, Estados 

Unidos ou Grã-Bretanha), mas diferentes estruturas econômicas e institucionais. Eles 

encontram que os lucros das empresas de Hong Kong, Malásia, Singapura e Tailândia 

possuem propriedade similares a de países code law e são menos tempestivos do que 



25 

 

 

 

aqueles divulgados por empresas norte americanas ou britânicas. Então, apesar da 

similaridade das normas contábeis, as características dos lucros divulgados dependem 

de fatores institucionais. Esses resultados mostram que outros fatores institucionais 

podem limitar a efetividades nas normas contábeis, levando a demonstrações financeiras 

com qualidade inferior. 

Um dos fatores é a estrutura de propriedade da empresa, que responde à estrutura 

institucional do país (LA PORTA, LOPEZ-DE-SILANES e SHLEIFER, 1999). As 

pesquisas revelam que as estruturas de propriedade modelam os incentivos de 

divulgação e, portanto, a qualidade das demonstrações financeiras. Para uma amostra de 

empresas do Leste Asiático, Fan e Wong (2002) encontram uma relação negativa entre 

concentração acionária e o conteúdo informacional dos lucros, uma vez que a dispersão 

acionária limita o fluxo de informação privilegiada. Haw et al. (2004) encontram que o 

gerenciamento de resultado é significativamente limitado em países com forte proteção 

dos direitos dos acionistas minoritários (tendo como proxy a tradição legal do país e a 

eficiência do sistema jurídico) e instituições extralegais efetivas (tendo como proxy a 

efetividade das leis de concorrência econômica, difusão da imprensa e similaridade 

contábil-fiscal). Esses resultados enfatizam que mudanças isoladas na regulação e 

normas contábeis de disclosure podem levar a resultados inesperados ou não efetivos se 

outros arranjos institucionais, tais como estruturas de propriedade, forem ignorados. 

Portanto, a visão dos fatores institucionais na divulgação contábil prediz que as 

estruturas institucionais do país e suas mudanças possuem um papel importante em 

explicar efeitos do mercado de capitais na adoção de IFRS. Tudo o mais constante, 

países com melhores mecanismos de enforcement e estruturas institucionais que 

forneçam fortes incentivos de divulgação possuem maior chance de exibir efeitos do 

mercado de capitais na adoção de IFRS. 

O conjunto de evidências empíricas dessa seção fornece sustentação para o argumento 

de que o grupo de empresas com baixa qualidade da informação contábil e situada em 

um país com deficiências nos mecanismos de enforcement e nas estruturas institucionais 

possam não exibir uma melhora em termos de informação contábil. É predito que essas 

empresas tenham maior probabilidade de adotar o padrão IFRS meramente como um 

rótulo, ou seja, sem qualquer mudança significativa nas práticas de divulgação. 
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1.5 INCENTIVOS ECONÔMICOS NO NÍVEL DA EMPRESA 

 

 

Da seção anterior, concluiu-se que existe um conjunto de fatores que faz com que 

cada país seja diferente dos demais em termos de aumento da qualidade da informação 

com a adoção de IFRS. Por outro lado, Ball e Shivakumar (2005) encontraram que o 

reconhecimento tempestivo de perdas é menos predominante em empresas britânicas 

sem títulos negociados no mercado do que empresas britânicas com títulos negociados. 

Eles interpretam esse resultado como uma consequência direta de uma menor demanda 

por alta qualidade da informação contábil para empresas fechadas. Mais importante, 

eles concluíram que a demanda de mercado por informação de alta qualidade é o 

principal direcionador das propriedades das demonstrações contábeis. Isso sugere que as 

características das empresas também podem ser consideradas como um fator que 

influencia a qualidade contábil. 

Uma linha de pesquisa verifica a interação entre incentivos econômicos e normas 

contábeis na determinação da qualidade da informação contábil. Ball (2001) argumenta 

que a convergência para normas internacionais de contabilidade dificilmente seria 

alcançada simplesmente pela harmonização de normas contábeis. O autor argumenta 

que normas contábeis uniformes foram desenvolvidas para satisfazer as necessidades de 

países common law (como Estados Unidos e Reino Unido), onde a divulgação de 

informação reduze a assimetria de informação entre gestores e usuários das 

demonstrações contábeis; em lugares onde a dispersão da informação privada prevalece, 

esse modelo dificilmente seria bem sucedido. Assim, apesar da harmonização contábil 

poder ser alcançada por forças de mercado, o autor argumenta que dificilmente ela 

ocorreria como consequência da adoção mandatória das normas contábeis. 

A adoção de IFRS não leva necessariamente à maior qualidade da informação contábil, 

pelo menos não para aquelas empresas que não possuem incentivos para adotá-las. 

Utilizando uma amostra de empresas que adotaram IFRS de forma voluntária em 30 

países, Daske et al. (2013) encontraram um aumento na liquidez e queda no custo de 
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capital apenas para aquelas empresas com fortes incentivos de divulgar a informação 

contábil de forma transparente. Christensen, Lee e Walker (2008) encontram que a 

adoção voluntária de IFRS está associada com uma redução no gerenciamento de 

resultado e no reconhecimento mais tempestivo de perdas. Por outro lado, os autores 

não encontram nenhuma evidência de incremento de qualidade da informação contábil 

para empresas que adotaram IFRS após o período mandatório. Nesse sentido, a simples 

adoção do padrão IFRS pode não ser condição suficiente para reduzir o gerenciamento 

de resultado e aumentar o reconhecimento tempestivo de perdas.  

Os resultados de Christensen, Lee e Walker (2008) permitem concluir que incrementos 

de qualidade verificados por empresas que adotaram o padrão IFRS voluntariamente 

poderiam ser direcionados pelos incentivos dessas empresas durante o período de 

adoção. Os autores identificaram que as empresas que adotaram IFRS somente no 

período mandatório possuíam características em comum, tais como: financiamento 

predominantemente bancário, menor demanda por informação do mercado de capitais e 

estrutura de propriedade mais concentrada. Os grandes fornecedores de capital dessas 

organizações frequentemente possuem acesso à informação interna e possuem um papel 

mais ativo na gestão da empresa. Esses fatores poderiam ser uma explicação do porque 

essas empresas possuem uma resistência em adotar o padrão IFRS e do porque elas não 

possuem fortes incentivos de reduzir o gerenciamento de resultados e aumentar o 

reconhecimento tempestivo de perdas após a adoção de IFRS. 

Gaio (2010) encontra que o ambiente institucional do país não é o maior determinante 

da qualidade dos lucros das empresas e de que as características específicas das 

empresas possuem um poder explicativo incremental em relação às características do 

país. De forma similar, Isidro e Raonic (2012) encontram que incentivos específicos às 

empresas possuem um papel predominante em explicar a qualidade da informação 

contábil relativamente aos fatores no nível país. Os resultados de Lopes e Walker (2008) 

revelam que incentivos no nível das empresas impactam significativamente as 

características dos números contábeis após controlar pelas normas contábeis e pelo 

ambiente institucional. Grande parte das diferenças nas características dos números 

contábeis é direcionada por variáveis no nível da empresa e tais diferenças dificilmente 

são eliminadas pela imposição de normas e regras uniformes. De forma geral, esses 
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estudos revelam que os incentivos econômicos para divulgação afetam fortemente a 

aplicação de facto das normas contábeis e, assim, diferenças nos incentivos, ceteris 

paribus, levam a diferenças na qualidade dos lucros. 

O pressuposto de que as normas contábeis por si só não determinam a qualidade da 

informação contábil fornece sustentação para o argumento de que o grupo serious 

adopters irá presenciar um incremento de qualidade após a adoção do padrão IFRS.  

Sem dúvida, isso não implica afirmar que as normas não importam, mas de que existem 

outras forças que moldam a qualidade das demonstrações contábeis e que as normas 

contábeis deveriam ser vistas como uma dessas forças. Nesse mesmo raciocínio, Ball et 

al. (2000) argumentam que a adoção de normas contábeis de alta qualidade como o 

padrão IFRS poderia ser vista como uma condição necessária, mas não suficiente para 

uma informação contábil com qualidade. 

Nesse sentido, a hipótese deste trabalho é: existe heterogeneidade no ganho de 

qualidade informacional entre empresas com a adoção de IFRS. 
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2. DESENHO DA PESQUISA 

 

 

2.1 VISÃO GERAL 

 

 

Para testar a hipótese foi usada uma amostra de empresas brasileiras durante o 

período de 2003 a 2014. Foi investigada a qualidade da informação contábil antes e 

após a adoção do padrão IFRS para três grupos de empresas com diferentes incentivos 

de divulgação da informação contábil e com diferentes níveis de qualidade da 

informação antes da adoção do padrão IFRS. 

Os testes estão estruturados em dois três passos. No primeiro passo foi feita a separação 

das empresas listadas na BOVESPA em três grupos. As empresas foram agrupadas em 

termos de incentivos de divulgação dados pelo mercado acionário, bem como sua 

respectiva qualidade da informação contábil antes da adoção do padrão IFRS. Em 

seguida foram selecionadas e testadas medidas de qualidade informacional para cada 

um dos três grupos de empresas antes e após 2008. Foram testados value relevance, 

conservadorismo condicional e gerenciamento de resultados.  

Por último, foram realizados dois testes de robustez. O primeiro teste procura verificar 

se os resultados para os grupos ADR e serious adopters se mantém, mesmo quando 

esses dois grupos são analisados de forma conjunta. Já o segundo teste de robustez 

procura investigar os impactos da desvinculação da contabilidade financeira da 

contabilidade tributária sobre os resultados dos testes de qualidade. Afinal de contas, 

possíveis ganhos de qualidade poderiam estar relacionados com o fim da vinculação da 

contabilidade tributária sobre a contabilidade financeira, relativizando os efeitos da 

adoção do padrão IFRS. 

 

 

2.2 AGRUPAMENTO DE EMPRESAS COM DIFERENTES QUALIDADES DA 

INFORMAÇÃO CONTÁBIL ANTES DA ADOÇÃO DE IFRS 
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O ambiente regulatório americano é considerado como um dos mais exigentes 

internacionalmente. Pownall e Schipper (1999), Ashbaugh e Olsson (2002) e Lang, 

Ready e Wilson (2006) sugerem que empresas não americanas exigidas a divulgar seus 

demonstrativos financeiros com base nas normas norte-americanas (U.S. GAAP) 

escolhem políticas ou práticas contábeis sob suas próprias normas nacionais que são 

mais próximas aos PCGA norte americanos. 

A emissão de títulos no mercado norte americano está associado com uma maior 

qualidade da informação contábil. Ball (2001) conclui que ambientes regulatórios como 

o dos Estados Unidos focam no reconhecimento tempestivo de perdas (ao invés da 

suavização ao longo do tempo), que é consistente com um aumento na volatilidade dos 

lucros. Apesar de não existir a obrigação de mudar a divulgação em seu próprio país, 

Lang, Raedy e Yetman (2003) sugerem que as empresas que emitem ADR’s apresentam 

mudanças que tornam os lucros mais voláteis e, portanto, com menor grau de 

suavização. Lang, Lins e Miller (2003) encontram que empresas sediadas em países 

codelaw e que possuem ADR’s possuem 4,10 mais analistas do que empresas que não 

possuem ADR’s, enquanto que esse número cai para 1,36 em países common law. Isso 

traz evidências do gap existente entre o monitoramento do mercado acionário em países 

codelaw, como o Brasil, e o mercado norte americano. 

Assim, é predito que empresas que buscaram recursos externos via emissão de ações no 

mercado norte americano possuíam qualidade informacional superior mesmo antes da 

adoção de IFRS. Já as empresas listadas na BOVESPA, mas que não possuíam ADR’s 

no ano de 2007 foram classificadas como de qualidade inferior. É predito que essas 

empresas não possuíam incentivos suficientes, antes da adoção do padrão IFRS, para 

divulgar uma informação de qualidade superior.  

Para validar a variável ADR como proxy para qualidade superior testou-se value 

relevance e conservadorismo condicional para as empresas que possuíam títulos 

emitidos tanto na BOVESPA quanto na NYSE durante o período de 2003 a 2007. Se 

essas empresas possuíssem, de fato, qualidade superior, elas apresentariam 

conservadorismo condicional e value relevance dos números contábeis antes da adoção 

do padrão IFRS. 
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Além disso, foi testado value relevance e conservadorismo condicional para a amostra 

de empresas listadas na BOVESPA, mas que não possuíam ADR’s no ano de 2007. É 

predito que esse grupo não exibia value relevance e conservadorismo condicional antes 

de 2008. 

Os resultados desses testes são apresentados nas tabelas 10 e 11 no subitem Resultados 

para os Testes de Qualidade da Informação Contábil. 

 

 

2.3 AGRUPAMENTO DE EMPRESAS COM INCENTIVOS ECONÔMICOS 

SIMILARES 

 

 

Daske et al (2013) utilizam variáveis de incentivo para separar as empresas que 

adotam IFRS de forma séria das empresas que adotam apenas como um rótulo. Os 

autores assumem que as empresas classificadas como serious adopters teriam melhoras 

em sua estratégia de divulgação com a adoção do IFRS. Por outro lado, o restante das 

empresas, label adopters, adotaria o padrão IFRS sem qualquer mudança significante de 

divulgação. Os gestores dessas últimas poderiam adotar o padrão IFRS por razões 

contratuais e, portanto, sem qualquer compromisso com maior transparência aos 

investidores. 

Daske et al (2013) apontam que empresas maiores, com maior necessidade de obtenção 

de recursos, maiores oportunidades de crescimento e um menor nível de concentração 

acionária seriam classificadas como serious adopters e, assim, possuiriam incentivos 

em fornecer uma informação mais transparente. Os autores utilizam o logaritmo natural 

do valor de mercado (tamanho da empresa), a razão passivo/ativo (necessidade de 

obtenção de recursos), a razão market-to-book (oportunidade de crescimento) e a 

percentagem dos dois primeiros acionistas com direito a voto (concentração acionária) 

como proxies das variáveis que denotam incentivos para uma divulgação mais 

transparente. 
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Beck et al. (2005) argumentam que empresas maiores conseguem absorver melhor os 

custos da divulgação, são mais sensíveis à visibilidade a fim de atrair capitais e, 

normalmente, são submetidas a exigências de divulgação mais elevadas por parte de 

acionistas múltiplos e institucionais e por stakeholders políticos e sociais. Santos, Ponte 

e Mapurunga (2014) encontram que o tamanho da empresa produz um impacto positivo 

significativo sobre os níveis de conformidade por parte das empresas brasileiras com a 

divulgação requerida pelo IFRS. Seguindo o trabalho de Daske et al (2013), a proxy de 

tamanho utilizada nesse trabalho é o logaritmo natural do valor de mercado. 

Quanto maior a necessidade de financiamento, maior a propensão de a empresa adotar 

as práticas de convergência de maneira que melhore sua avaliação pelo financiador 

(Francis et al., 2008). Seguindo o trabalho de Daske et al (2013), a necessidade de 

financiamento é medida pela razão passivo/ativo. 

Empresas com fortes oportunidades de crescimento estão propensas a precisar de 

financiamento externo para custear os projetos de investimento presentes e futuros. 

Estas companhias precisam de alguma forma, se comprometer voluntariamente a não 

expropriar seus investidores por meio da adoção de práticas contábeis mais rigorosas. 

Assim, quanto maior a necessidade de financiamento, maior a propensão de a empresa 

adotar as práticas de convergência de maneira que melhore sua avaliação pelo 

financiador (Francis et al., 2008). Seguindo o trabalho de Daske et al (2013), a 

oportunidade de crescimento da empresa é mensurada pelo índice market-to-book 

(MTB). 

A concentração acionária é definida como a soma dos dois maiores acionistas com 

direito a voto. Anderson (1999) mostra que as empresas brasileiras possuem elevada 

concentração acionária e possuem baixa dependência do financiamento externo. Uma 

das consequências da estrutura de propriedade concentrada é de que o principal 

problema de governança das empresas brasileiras não é entre gestores e acionistas 

(problema de agência tipo I), mas entre o acionista controlador e os acionistas 

minoritários (problema de agência tipo II). É predito que quanto maior a concentração 

acionária, menor tenderia o monitoramento do mercado acionário e, portanto, uma 

menor demanda por demonstrações financeiras de maior qualidade. 
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Esse trabalho utilizou as quatro variáveis e proxies utilizadas no trabalho de Daske et al 

(2013) e acrescentou as variáveis volume de negociação e alíquota efetiva de IR/CSSL 

para identificar as empresas com incentivos para melhorar a qualidade da informação 

contábil divulgada. 

No que diz respeito à variável volume de negociação, a hipótese de seleção adversa 

assevera que quando um grupo de acionistas possui informação privilegiada, há um 

ambiente de assimetria de informação que reduz a liquidez (GROSSMAN e STIGLITZ, 

1980; GLOSTEN e MILGROM, 1985; KYLE, 1985; EASLEY e O’HARA, 1987). É 

predito que quanto maior o volume de negociação, maior tenderia o incentivo dessa 

empresa em divulgar uma informação de maior qualidade. 

A alíquota efetiva de IRPJ/CSSL é definida como a razão entre a despesa corrente de 

IRPJ/CSSL e o Lucro antes do IRPJ/CSSL (LAIR). Em mercados de capitais com 

elevada concentração acionária, como o Brasil, aquelas empresas com maior 

concentração acionária e, portanto com menor monitoramento do mercado possuem 

outros incentivos econômicos como, por exemplo, a minimização do pagamento de 

tributos. Scholes et al. (2002) argumentam que grandes acionistas que se mantêm 

próximos às empresas têm um incentivo a monitorar as atividades de economia 

tributária dos gestores e que essas firmas provavelmente escolhem oportunidades de 

economia de tributos envolvendo diferenças contábil-fiscais permanentes, mesmo se 

essas oportunidades reduzirem o lucro contábil. É predito que quanto menor o 

monitoramento do mercado acionário, menor tenderia a ser a alíquota efetiva de 

IRPJ/CSSL. 

Pressupõe-se que o grupo de empresas com menor qualidade informacional antes de 

2008 passou a ser dividido em dois subgrupos após a adoção de IFRS: empresas que 

continuaram com uma vinculação contábil-fiscal (label adopters) e um segundo grupo 

que passou a ter uma maior qualidade da informação contábil (serious adopters). 

Para separar essas empresas, foi utilizada a técnica estatística de análise de cluster. Essa 

técnica de agrupamento tem por objetivo principal definir a estrutura dos dados de 

maneira a alocar as observações mais parecidas no mesmo grupo. Ela procura 
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maximizar a homogeneidade dos objetos dentro dos grupos e maximizar a 

heterogeneidade entre os demais grupos (FÁVERO et al. 2009). 

As informações das variáveis de incentivos econômicos são relativas ao ano de 2007 

uma vez que, se existissem incentivos econômicos para a empresa divulgar informações 

de maior qualidade para investidores, esses incentivos já deveriam existir em 2007.  

É predito as empresas do grupo serious adopters são relativamente maiores, possuem 

um volume de negociação maior, possuem uma alíquota efetiva de IR-CS relativamente 

maior, possuem maiores oportunidades de crescimento, possuem maiores necessidades 

de financiamento, mas em contrapartida, possuem uma concentração acionária menor. 

 

 

2.4 MEDIDAS DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

 

 

 Não existe uma medida de QIC universalmente aceita (Dechow, Ge e Schrand, 

2010), então, qualquer proxy isoladamente não consegue cobrir todas as facetas da 

qualidade dos lucros. Para mitigar esse problema, decidiu-se utilizar a “abordagem de 

portfólio” proposta por Barth et al. (2008). Essa abordagem define o conteúdo 

informacional contábil como um padrão de evidências fornecidas por diversas medidas. 

O uso de múltiplas medidas mitiga a possibilidade de que os resultados capturem outros 

fatores que não a qualidade da informação contábil, e de que esses outros fatores 

estejam direcionando os resultados. 

 

 

2.4.1 Teste de Conservadorismo Condicional 

 

 

O reconhecimento tempestivo de perdas econômicas geralmente aumenta a 

relevância das demonstrações financeiras (BALL; SHIVAKUMAR, 2005). Consistente 

com investidores demandando conservadorismo, LaFond e Roychowdhury (2008) 

utilizam a participação dos gestores nas ações da empresa como uma medida de 
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separação entre propriedade e controle que leva a problemas de agência entre gestores e 

investidores. Eles predizem e encontram que o conservadorismo é maior quando a 

participação dos gestores é menor.  

As pesquisas de Ball (2001) e Watts (2003) sugerem que investidores demandam 

conservadorismo na contabilidade em função dele mitigar problemas de agência de duas 

maneiras. Em primeiro lugar, o conservadorismo disciplina as decisões de investimento 

dos gestores (BALL, 2001). Ao reconhecer as perdas econômicas de projetos não 

viáveis de uma maneira tempestiva, a contabilidade conservadora envia um sinal aos 

investidores para analisar essas perdas. Isso pode prejudicar a reputação dos gestores e 

ameaçar a sua permanência no emprego. Em segundo lugar, o conservadorismo reduz o 

incentivo e capacidade dos gestores superavaliarem os lucros (WATTS, 2003). À 

medida que a compensação dos gestores está atrelada aos lucros, o conservadorismo 

penaliza os gestores pelos resultados negativos (perdas econômicas) de uma maneira 

tempestiva, porém adia recompensas de resultados positivos até que esses sejam 

realizados, reduzindo, dessa forma, o incentivo e a capacidade de superestimar o valor 

criado. Dessa forma, o reconhecimento tempestivo das perdas econômicas é um atributo 

importante da qualidade das demonstrações financeiras. 

Para testar o conservadorismo condicional utilizou-se o Modelo Reverso de Lucros 

Associados a Retornos de Basu (1997). 

 

 

2.4.1.1 Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos 

 

 

O modelo de conservadorismo condicional parte da premissa de que, no momento 

do reconhecimento de uma futura perda econômica contida no lucro de uma 

determinada entidade, o mercado de capitais reconheceria essa perda oportunamente no 

retorno das ações (BRITO, 2010). 

Os preços das ações no mercado derivam da expectativa dos investidores em relação ao 

desempenho futuro da empresa considerando o conjunto de informações disponíveis em 

determinado momento. As alterações nos preços indicam o surgimento de novas 



36 

 

 

 

informações que afetam o desempenho futuro da empresa. Retornos positivos revelam 

uma expectativa de melhor desempenho (boas notícias) e retornos negativos evidenciam 

uma expectativa de pior desempenho (más notícias) (BRITO, 2010). 

Na hipótese de conservadorismo, o lucro terá relação mais forte com os retornos 

negativos do que com os retornos positivos, uma vez que a contabilidade anteciparia o 

registro das perdas econômicas já incorporadas aos preços das ações. Portanto, o lucro 

reflete mais rapidamente as perdas econômicas (más notícias) do que os ganhos 

econômicos (boas notícias).  

O modelo é dado pela regressão reversa entre lucros e retornos: 

                                             

Equação 1 

Em que        é o resultado por ação da empresa i para o ano t;       é o retorno do 

preço da ação para a empresa i no ano t; e      é uma dummy que assume 1 quando o 

retorno da ação é negativo e 0 caso contrário. 

O coeficiente β2 mede a resposta dos lucros aos retornos quando esses são positivos, 

enquanto (β2 + β3) mede a resposta dos lucros aos retornos quando esses são negativos. 

O coeficiente β3 mede a resposta incremental dos lucros aos retornos negativos 

relativamente aos retornos positivos. O tamanho relativo dos coeficientes dos retornos 

negativos sobre os coeficientes dos retornos positivos é dado por (β2 + β3)/β2 (SILVA, 

2013). 

Sob a hipótese de conservadorismo, os lucros serão mais fortemente relacionados com 

os retornos negativos do que com os retornos positivos, o que implica β2 + β3 > β2, isto 

é, β3 > 0. Dessa forma, o coeficiente β3 é uma medida do reconhecimento oportuno e 

assimétrico das perdas em relação aos ganhos nos lucros contábeis. Um coeficiente β3 

positivo e significante revela a presença de conservadorismo condicional (SILVA, 

2013). 

Na tabela 1 é apresentada a composição da amostra para o Modelo Reverso de Lucros 

Associados a Retornos durante o período de 2003 a 2007 e na tabela 2 é apresentada a 

composição da amostra para esse teste durante o período de 2008 a 2014. Os missing 
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values dizem respeito às observações com ausência de dados para qualquer uma das 

variáveis do modelo. Além disso, foram excluídas as observações classificadas como 

outliers, definidas como aquelas observações acima ou abaixo de três desvios-padrão 

em relação à média padronizada da variável de interesse (FÁVERO et al, 2009). 

 

Tabela 1 – Amostra para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos (2003 a 

2007) 

 

ADR Serious Adopters Label Adopters 

Total de observações da amostra no período 638 820 11561 

2003-2007    
Menos    
 (-) Missing Values 166 337 8418 

 (-) Outliers 13 16 231 

Amostra para o modelo    
Reverso de Lucros Associados a Retornos 459 467 2912 

Fonte: Elaboração Própria 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

 

 
 

Tabela 2 – Amostra para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos (2008 a 

2014) 

 

ADR Serious Adopters Label Adopters 

Total de observações da amostra no período 831 1067 15028 

2008-2014    
Menos    
 (-) Missing Values 142 135 9476 

 (-) Outliers 17 21 301 

Amostra para o modelo    
Reverso de Lucros Associados a Retornos 672 911 5251 

Fonte: Elaboração Própria 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

 

 

Os modelos de regressão são estimados com base na equação 1 usando o método de 

mínimos quadrados ordinários. Os resultados são apresentados nas Tabelas 10 e 12. 
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2.4.2 Teste de Gerenciamento de Resultados 

 

 

A contabilidade tem como objetivo fornecer informações para seus usuários 

apoiarem suas decisões (ANGELO, 1986). Sendo assim, é importante que as 

informações disponibilizadas pelas empresas possuam alto grau de qualidade e, por 

consequência, sejam confiáveis para que os investidores possam ter melhores condições 

de alocar eficientemente os seus recursos (HOLTHAUSEN; WATTS, 2001).  

Logo, pode-se afirmar que existe uma baixa qualidade nas informações contábeis nos 

seguintes casos: quando são manipuladas; quando existe um número excessivo de itens 

não recorrentes; e na falta de transparência no processo de evidenciação, mesmo quando 

as escolhas contábeis tenham sido realizadas em concordância com as normas contábeis 

vigentes (PAULO, 2007). 

O gerenciamento de resultados é uma ferramenta utilizada pelos administradores para 

que as informações contábeis possuam um conteúdo mais otimista do que o esperado 

pelos investidores. Dessa forma, o GR (gerenciamento de resultados) é uma intervenção 

intencional nos relatórios financeiros externos, com a intenção de que os relatórios não 

representem a realidade intrínseca ao negócio (GIOIELLI; CARVALHO; SAMPAIO, 

2013). 

Quando utilizado, faz com que as informações contábeis percam sua qualidade, pois 

passa ideias equivocadas sobre a real situação da empresa, deixando de ser um 

instrumento confiável de informação. Assim, embora o gerenciamento de resultados não 

seja ilegal, ele pode distorcer o conteúdo informativo das demonstrações financeiras de 

forma a prejudicar os acionistas. 

 

 

2.4.2.1 Modelo de Accruals Discrionários de Kothari, Leone e Wasley (2005) 
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Conforme Healy (1985) o gerenciamento de resultados, por meio de manipulação de 

resultados contábeis, pode ser efetuado por meio de apropriações contábeis ou de 

mudanças de políticas contábeis. 

Apesar das acumulações positivas sugerirem que os resultados reportados sejam 

maiores do que o fluxo de caixa gerado pelas operações da empresa, as acumulações 

positivas, por si só, não são uma evidência de GR. Nas operações cotidianas das 

empresas, alguns registros com a natureza de acumulações são consistentes com o 

regime contábil de competência (accrual basis), e às vezes são apropriados e 

necessários para prover uma boa apresentação dos resultados. A manipulação acontece 

quando os administradores, de forma discricionária, aumentam ou diminuem as 

acumulações com qualquer propósito específico que não seja expressar a real situação 

econômico-financeira do negócio. Portanto, faz-se necessário decompor as acumulações 

em duas parcelas: as acumulações não-discricionárias (normais), que são oriundas das 

atividades da empresa, e as acumulações discricionárias, que são artificiais e têm a 

intenção apenas de manipular os resultados contábeis (GIOIELLI; CARVALHO; 

SAMPAIO, 2013). 

Diversas metodologias têm sido desenvolvidas para fazer tal decomposição, por 

exemplo, Healy (1985), Angelo (1986), Jones (1991), Dechow et al. (1995), Kang e 

Sivaramakrishnan (1995) e Kothari et al. (2005). Esses procedimentos são similares a 

um estudo de evento: cria-se um grupo de controle e suas características operacionais e 

financeiras são utilizadas para estimar as acumulações normais (não-discricionárias) 

para o grupo tratado. Depois, as acumulações anormais (GR) são estimadas como a 

diferença entre as acumulações observadas e as acumulações não-discricionárias 

(GIOIELLI; GLEDSON DE CARVALHO; SAMPAIO, 2013). 

Para Martinez (2013), os modelos de accruals discricionários, embora falhos, 

constituem um mecanismo pragmático para poder segregar comparativamente empresas 

que gerenciam resultados mais e menos. Pela métrica, todas as empresas num 

determinado momento gerenciariam, entretanto isso é falho, ou mesmo irrelevante. 

Segundo o autor, o mais importante é focalizar na comparação e verificar quais firmas 

que pela métrica gerenciam mais ou menos. Na análise comparativa, as proxies de 

accruals discricionários podem oferecer importantes informações para avaliar 
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circunstâncias e contingências nas quais podemos confiar mais ou menos nos resultados 

contábeis divulgados. 

No Brasil, o Modelo Jones Modificado e do Modelo KS são os mais populares para 

detectar o gerenciamento de resultados por accruals. Alguns trabalhos inclusive aplicam 

as duas metodologias. Como possíveis tendências, para aprimoramento dos modelos, 

destaque-se Kothari, Leone e Wasley (2005) que propôs um modelo ajustado sobre 

aquele tradicional de Jones, sugerindo uma análise confrontada com o desempenho, 

controlando o cálculo dos accruals discricionários com firmas dentro de um mesmo 

grupo e confrontada com o desempenho (MARTINEZ, 2013). 

Nesse sentido, Grecco (2013) avalia quais dos modelos de accruals discricionários 

apresentam melhores propriedades estatísticas e, portanto, qual seria mais adequado. 

Dentre os critérios utilizados, a autora utiliza o critério de informação de Akaike; 

critério de informação de Schwarz; critério de informação Hannan-Quinn; R
2
 ajustado; 

e p-value global do modelo. Ela conclui que o Modelo Jones modificado por Kothari, 

Leone e Wasley (2005) polinomial omitindo-se a variação de contas a receber apresenta 

os melhores critérios de informação dentre as variações estudadas destes modelos. 

Kothari, Leone e Wasley (2005), a partir das observações de Dechow, Sloan e Sweeney 

(1995), ressaltaram que o Modelo Jones Modificado proposto era suscetível a apresentar 

acréscimos das apropriações discricionárias quando a empresa estivesse em crescimento 

(GRECCO, 2013). Desta forma, apresentam outro modelo, que é uma nova modificação 

do Modelo Jones, incluindo o ROA (retorno dos ativos): 

    

     

   (
 

     

)    [(
            

     

)]    (
     

     

)              

Equação 2 

Em que      representa o total de accruals para a empresa i no período t;       

representa o total de ativos para a empresa i no período t-1;        representa a 

variação de receita de vendas da empresa i do período t-1 para o período t;       

representa a variação de contas a receber da empresa i do período t-1 para o período t; 

      representa o valor do imobilizado da empresa i no período t; e       representa o 

retorno sobre os ativos da empresa i no período t. 
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Como os dados para o cálculo dos accruals são disponibilizados somente a partir de 

2005, não foram utilizados os anos de 2003 e 2004 para o modelo de gerenciamento de 

resultados. 

Para investigar o grau de gerenciamento de resultados das empresas após a adoção do 

padrão IFRS, utilizou-se a seguinte equação (TENDELOO; VANSTRAELEN, 2005; 

SILVA, 2013): 

|  |                  

Equação 3 

Em que |  |   representa os accruals discricionários da empresa i no período t; e 

       é uma dummy que assume o valor de 1 para os anos após a adoção das normas 

internacionais e 0 caso contrário. Se determinada empresa diminui o grau de 

gerenciamento de resultados após a adoção de IFRS, espera-se que o coeficiente    seja 

negativo e estatisticamente significante. 

Nesse sentido, é predito que apenas o grupo serious adopters irá presenciar uma 

redução significante do nível de gerenciamento de resultados. Afinal de contas, se essas 

empresas desejam que os investidores financiem suas operações, elas devem preparar 

demonstrações financeiras com representação fidedigna da realidade da entidade. 

Para o grupo ADR, não se espera mudança significativa do gerenciamento de resultados 

após a adoção do padrão IFRS, pois se argumenta que esse grupo já havia perseguindo 

um nível de gerenciamento de resultados relativamente menor quando comparado com 

as demais empresas. 

Por fim, para o grupo label adopters das demonstrações financeiras, também, não se 

espera uma redução do gerenciamento de resultados. Argumenta-se que esse grupo de 

empresas possui baixos incentivos econômicos para divulgar uma informação de maior 

qualidade e, assim, tem poucos incentivos em não gerenciar resultados. 

Na tabela 3 é apresentada a composição da amostra para o Modelo de Kothari, Leone e 

Wasley (2005) durante o período de 2003 a 2007 e na tabela 4 é apresentada a 

composição da amostra para esse teste durante o período de 2008 a 2014. Os missing 

values dizem respeito às observações com ausência de dados para qualquer uma das 
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variáveis do modelo. Além disso, foram excluídas as observações classificadas como 

outliers, definidas como aquelas observações acima ou abaixo de três desvios-padrão 

em relação à média padronizada da variável de interesse (FÁVERO et al, 2009). 

 

 

Tabela 3 - Amostra para o modelo de Accruals Discricionários de Kothari, Leone e 

Wasley (2005) de 2005 a 2007 

 

ADR Serious Adopters Label Adopters 

Total de observações da amostra no período 385 493 6359 

2005-2007    
Menos    
 (-) Missing Values 141 301 5818 

 (-) Outliers 8 10 127 

Amostra para o modelo    
Accruals Discricionários de Kothari, Leone e Wasley 236 182 414 

Fonte: Elaboração Própria 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

 

 

Tabela 4 - Amostra para o modelo de Accruals Discricionários de Kothari, Leone e 

Wasley (2005) de 2008 a 2014 

 

ADR Serious Adopters Label Adopters 

Total de observações da amostra no período 831 1067 14450 

2008-2014    
Menos    
 (-) Missing Values 191 217 9367 

 (-) Outliers 17 21 289 

Amostra para o modelo    
Accruals Discricionários de Kothari, Leone e Wasley 623 829 4794 

Fonte: Elaboração Própria 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

 

Os modelos de regressão são estimados com base na equação 3 usando o método de 

mínimos quadrados ordinários. Os resultados são apresentados nas Tabelas 13, 14 e 15. 
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2.4.3 Modelo de Value Relevance 

 

 

De acordo com Barth, Beaver e Landsman (2001) o conteúdo informacional da 

contabilidade pode ser avaliado por meio de estudos de value-relevance, cujo objetivo é 

analisar a relevância da informação contábil para os investidores. Os testes de value 

relevance buscam aferir se um valor contábil será capaz de apresentar uma relação 

significativa com os preços de um mercado. Em caso positivo, tal valor seria 

considerado relevante pelo investidor para avaliar o desempenho econômico-financeiro 

de uma entidade e seria refletido nos preços de mercado (SUZART, 2013; SILVA; 

2013). 

Francis e Schipper (1999) argumentam que a relevância estaria relacionada à 

capacidade da informação contábil em afetar as decisões dos usuários da informação. 

Isso ocorreria quando a contabilidade fornecesse uma informação nova capaz de alterar 

a expectativa de desempenho futuro da empresa, fazendo com que os investidores 

revisem suas expectativas quanto à compra e venda das ações e, consequentemente, a 

precificação da empresa. Assim, em função da capacidade de transmitir informação, as 

variações apresentadas pelo lucro líquido seriam refletidas nos preços das ações por 

meio das decisões do usuário da informação contábil (SANTOS, 2012). 

Nesse sentido, demonstrações de boa qualidade seriam aquelas em que o valor do lucro 

líquido e do patrimônio líquido apresentasse alto grau de associação com o preço das 

ações, indicando que os números contábeis são capazes de capturar a realidade 

econômica da empresa (SANTOS, 2012). 

 

 

2.4.3.1 Especificação do Modelo de Retorno 

 

 

A especificação do modelo de retorno ou Coeficiente de Resposta aos Lucros 

(ERC) considerada nesse trabalho é similar à adotada nos estudos de Easton e Harris 

(1991), Francis e Schipper (1999) e Nakao (2012): 

                       

Equação 4 
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Em que       é o retorno da ação i três meses após a data de encerramento das 

demonstrações contábeis; e        é o valor do lucro antes do imposto de renda, 

dividido pelo total de ativos. Seguindo Nakao (2012), utilizou-se o lucro antes do 

imposto de renda ao invés do lucro líquido como uma maneira de considerar a 

informação que é orientada a investidores independentemente dos aspectos tributários, 

por exemplo, incentivos fiscais, presentes na despesa de imposto de renda e 

consequentemente no lucro líquido (HANLON, 2005). 

O coeficiente    corresponde ao Coeficiente de Resposta aos Lucros, em que o termo 

“resposta” não implica em causalidade, mas possui um sentido genérico para medir o 

grau de movimento conjunto entre o retorno das ações e uma série de lucros, não 

necessariamente implicando em uma relação de causalidade (PIMENTEL, 2009). 

Na tabela 5 é apresentada a composição da amostra para o teste de Coeficiente de 

Resposta aos Lucros durante o período de 2003 a 2007 e na tabela 6 é apresentada a 

composição da amostra para esse teste durante o período de 2008 a 2014. Os missing 

values dizem respeito às observações com ausência de dados para qualquer uma das 

variáveis do modelo. Além disso, foram excluídas as observações classificadas como 

outliers, definidas como aquelas observações acima ou abaixo de três desvios-padrão 

em relação à média padronizada da variável de interesse (FÁVERO et al, 2009). 

 

Tabela 5 - Amostra para o modelo de Value Relevance para o Modelo de Retorno (2003 

a 2007) 

 

 

ADR Serious Adopters Label Adopters 

Total de observações da amostra no período 638 820 11561 

2003-2007    
Menos    
 (-) Missing Values 92 323 8339 

 (-) Outliers 13 16 231 

Amostra para o modelo    
Value Relevance para o Modelo de Retorno 533 481 2991 

Fonte: Elaboração Própria 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 
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Tabela 6 - Amostra para o modelo de Value Relevance para o Modelo de Retorno (2008 

a 2014) 

 

ADR Serious Adopters Label Adopters 

Total de observações da amostra no período 831 1067 15028 

2008-2014    
Menos    
 (-) Missing Values 135 139 9466 

 (-) Outliers 17 21 301 

Amostra para o modelo    
Value Relevance para o Modelo de Retorno 679 907 5261 

Fonte: Elaboração Própria 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

 

 

Os modelos de regressão são estimados com base na equação 4 usando o método de 

mínimos quadrados ordinários. Os resultados são apresentados na Tabela 11 e 16. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 ANÁLISE DE CONGLOMERADOS 

 

 

Em primeiro lugar, foi realizada uma correlação entre as variáveis que denotam 

maior ou menor monitoramento do mercado acionário. Em seguida, foi conduzida uma 

análise de conglomerados das empresas listadas na BOVESPA não classificadas no 

grupo ADR. 

 

 

3.1.1 Tabela de Correlação 

 

 

As correlações entre as variáveis que manifestam os incentivos econômicos possuem 

os sinais preditos na seção anterior (tabela 7). Mais especificamente, todas as variáveis 

foram negativamente correlacionadas com a variável concentração acionária. Por 

exemplo, o volume de negociação guarda uma relação negativa e estatisticamente 

significante com o grau de concentração acionária (-0,511***). 

Tabela 7 - Tabela de correlação entre as variáveis de agrupamento 

  Valor Merc. Passivo/Ativo MTB Vol. Neg. Conc. Acion. ETR 

Valor Merc. 1,000 
    

 

Passivo/Ativo 0,041 1,000 
   

 

MTB -0,289 -0,005 1,000 
  

 

Vol. Neg. 0,622*** 0,104 -0,229 1,000 
 

 

Conc. Acion. -0,132** -0,143 -0,082** -0,511*** 1,000  

ETR 0,144 0,091 0,139** 0,087 -0,152 1,000 

Fonte: Elaboração Própria. 

Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal a 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições: Valor Merc. é definido como o logaritmo natural da média do valor de mercado da empresa 

no ano de 2007; Passivo/Ativo é definido como a razão entre o passivo total e o ativo da empresa no ano 

de 2007; MTB é a razão market-to-book da empresa no ano de 2007; Vol. Neg. é o logaritmo natural da 

média do volume de negociação da empresa no ano de 2007; Conc. Acion. é definida como a soma dos 

dois maiores acionistas com direito a voto; ETR é definida como a razão entre a despesa corrente de 

IRPJ/CSSL e o Lucro antes do IRPJ/CSSL (LAIR); 
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Os resultados encontrados corroboram com resultados de outros estudos. Por exemplo, 

Rubin (2007) encontra que o grau de concentração acionária é negativamente 

relacionado com o grau de liquidez das empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova 

York. 

A relação negativa entre valor de mercado e concentração acionária é consiste com os 

argumentos de Demsetz e Lehn (1985), de quanto maior a empresa, ceteris paribus, 

maior é o valor de mercado de uma dada fração da empresa. O maior preço de uma dada 

fração da empresa deveria, por si só, reduzir o grau de concentração acionária. Além 

disso, é exigida uma menor parcela da empresa, para um mesmo nível de controle, 

quanto maior fosse a empresa.  

Além disso, a relação negativa entre concentração acionária e alíquota efetiva de IR 

também tem respaldo na literatura. Scholes, Wolfson, Erickson, Maydew e Shevlin 

(2002) argumentam que grandes acionistas que se mantêm próximos às empresas têm 

um incentivo a monitorar as atividades de economia tributária dos gestores e que essas 

firmas provavelmente escolhem oportunidades de economia de tributos envolvendo 

diferenças contábil-fiscais permanentes, mesmo se essas oportunidades reduzirem o 

lucro contábil. Zeng (2011) verificou que empresas chinesas com concentração 

acionária apresentam menores alíquotas efetivas de imposto de renda. 

Utilizando uma amostra de 148 companhias listadas na Bolsa Valores de São Paulo e 

por meio do Índice de Observância às Práticas de Convergência, Lima (2011) encontrou 

que empresas maiores, com maiores oportunidades de crescimento e estrutura de 

propriedade mais difusa estão mais propensas a adotarem as práticas de convergência de 

maneira que perfaçam mudanças materiais em suas políticas contábeis. 

 

 

3.1.2 Análise de Cluster 

 

 

 Como argumentando anteriormente, as empresas listadas na BOVESPA foram 

separadas em dois grupos, a saber: empresas que emitiram ADR até o ano de 2008 e 
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empresas que não emitiram ADR. O próximo passo foi separar as empresas que não 

emitiram ADR até o ano de 2008 em dois subgrupos por meio de uma análise de 

conglomerados.  

Após a identificação de dois subgrupos de empresas pelo resultado da análise de 

conglomerados, calculou-se a média de cada variável para cada um dos subgrupos 

(tabela 8). 

Ao aplicar o teste de comparação de médias, encontrou-se que as variáveis “valor de 

mercado”, “volume de negociação”, “concentração acionária” e “alíquota efetiva de 

IRRJ-CSSL” possuem médias estatisticamente diferentes entre os dois subgrupos. 

 

Tabela 8 - Média das variáveis para cada subgrupo 

 
Valor Merc. Passivo/Ativo MTB Vol.Neg. Conc.Acion. ETR 

Média subgrupo A 14,39* 55,66% 0,66 8,84*** 33,69%*** 34,5%*** 

Média subgrupo B 13,84* 53,61% 0,65 7,26*** 80,41%*** 18,6%*** 

Fonte: Elaboração Própria. 

Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal a 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições: Valor Merc. é definido como o logaritmo natural da média do valor de mercado da empresa 

no ano de 2007; Passivo/Ativo é definido como a razão entre o passivo total e o ativo da empresa no ano 

de 2007; MTB é a razão market-to-book da empresa no ano de 2007; Vol.Neg. é o logaritmo natural da 

média do volume de negociação da empresa no ano de 2007; Conc.Acion. é definida como a soma dos 

dois maiores acionistas com direito a voto; ETR é definida como a razão entre a despesa corrente de 

IRPJ/CSSL e o Lucro antes do IRPJ/CSSL (LAIR); 

 

Como argumentado na seção anterior, as variáveis da tabela 8 sinalizam um maior ou 

menor monitoramento do mercado acionário sobre a empresa. Um maior 

monitoramento está associado com uma maior demanda por informação contábil de 

qualidade, cujo objetivo, em última instância, é auxiliar na tomada de decisões. Em 

outras palavras, em fornecer informação capaz de alterar as crenças do usuário, bem 

como representar de forma fidedigna a situação econômica da empresa. Como o padrão 

IFRS é mais orientado ao mercado de capitais e mais abrangente em relação a grande 

parte dos PCGA nacionais, a empresa com maior monitoramento do mercado teria 

incentivo em aumentar a qualidade da informação contábil após a adoção do IFRS para 

sinalizar comprometimento e transparência para o mercado. 
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Visto de outra forma, as empresas com baixo monitoramento do mercado acionário 

poderiam estar preocupadas, por exemplo, com a economia de tributos, sem conduzir a 

mudanças substanciais na divulgação da informação contábil. Se a informação 

financeira divulgada está de fato destacada da contabilidade para fins tributários, ela 

deve se apresentar útil para a tomada de decisões, com significativo value relevance. Do 

mesmo modo, a informação tem caráter mais tempestivo e deve apresentar 

conservadorismo condicional aos eventos econômicos. Não se espera que essas 

características estejam presentes na informação contábil fortemente influenciada pelos 

aspectos tributários, já que a contabilidade tributária não está voltada para a tomada de 

decisões. 

Além disso, as novas normas podem ter imposto mudanças obrigatórias, mas a 

flexibilidade das IFRS oferece aos gestores algum nível discricionário; eles também 

podem simplesmente escolher não estar em conformidade com as normas. Em um 

exame de 279 empresas que fazem referência à aplicação das International Accounting 

Standards (IAS) in suas demonstrações de 1998, Street e Gray (2002) verificam que, em 

muitos casos, as políticas contábeis evidenciadas são inconsistentes com as IAS.  

De maneira semelhante à Daske et al (2013), procura-se separar as empresas em serious 

adopters e label adopters. As primeiras possuem incentivos econômicos em divulgar 

uma informação contábil de maior qualidade ao passo que o segundo grupo teria outros 

incentivos que não em fornecer informação contábil de qualidade superior. 

Tendo em vista as características do subgrupo B - elevada concentração acionária, baixa 

alíquota efetiva de IRPJ/CSSL e menor volume de negociação - assume-se que essas 

empresas não estariam engajadas em fornecer informação contábil de maior qualidade 

mesmo após a adoção do padrão IFRS. A baixa alíquota efetiva de IR seria um 

indicativo de ênfase na utilização de diferenças permanentes para economizar no 

pagamento de tributos. Seguindo a nomenclatura de Daske et al (2013), esse grupo foi 

denominado label adopters. É enfatizado o fato de utilizar apenas a nomenclatura de 

Daske et al (2013), afinal de contas, esse trabalho utilizou um método diferente para o 

agrupamento das empresas. 
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Em contrapartida, as características do subgrupo A – relativa baixa concentração 

acionária, alíquota efetiva de IRPJ/CSSL próxima a 34% e maior volume de negociação 

relativo ao subgrupo A – indicam que essas empresas possuem incentivos econômicos 

fortemente atrelados em fornecer informação relevante para o mercado que as monitora. 

Essas são, portanto, as empresas em que se espera um incremento de qualidade após a 

adoção do padrão IFRS e seriam chamadas de serious adopters. É enfatizado, 

novamente, o fato de utilizar apenas a nomenclatura de Daske et al (2013), pois esse 

trabalho utilizou um método diferente para o agrupamento das empresas. 

 

 

3.1.3 Estatística descritiva das variáveis de agrupamento 

 

 

A tabela 9 apresenta a estatística descritiva das variáveis que capturam um maior ou 

menor monitoramento do mercado acionário para os grupos serious adopters e label 

adopters. 
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Tabela 9 – Estatística descritiva das variáveis de agrupamentos para os grupos serious 

adopters e label adopters 

Painel A – Estatística descritiva para o grupo serious adopters 

 

 

Valor Merc. Passivo/Ativo MTB Vol.Neg. Conc.Acion. ETR 

Média 14,39 55,66 0,67 8,85 33,70 0,35 

Mediana 14,30 52,80 0,59 8,65 32,01 0,29 

Desvio padrão 1,46 15,34 0,29 1,39 13,68 0,30 

Intervalo 6,61 72,58 1,44 4,58 55,34 1,30 

Mínimo 11,25 30,70 0,24 6,86 11,16 -0,05 

Máximo 17,86 103,28 1,68 11,44 66,50 1,26 

 

 

Painel B - Estatística descritiva para o grupo label adopters 

 

Valor Merc. Passivo/Ativo MTB Vol.Neg. Conc.Acion. ETR 

Média 13,84 53,61 0,65 7,26 80,41 0,19 

Mediana 14,09 53,63 0,65 6,94 87,06 0,25 

Desvio padrão 1,69 14,32 0,31 1,47 16,91 0,23 

Intervalo 7,34 79,60 1,81 6,33 56,13 1,32 

Mínimo 9,41 3,10 0,10 4,70 43,87 -0,74 

Máximo 16,74 82,70 1,91 11,03 100,00 0,58 

Fonte: Elaboração Própria. 

Definições: Valor Merc. é definido como o logaritmo natural da média do valor de mercado da empresa 

no ano de 2007; Passivo/Ativo é definido como a razão entre o passivo total e o ativo da empresa no ano 

de 2007; MTB é a razão market-to-book da empresa no ano de 2007; Vol.Neg. é o logaritmo natural da 

média do volume de negociação da empresa no ano de 2007; Conc.Acion. é definida como a soma dos 

dois maiores acionistas com direito a voto; ETR é definida como a razão entre a despesa corrente de 

IRPJ/CSSL e o Lucro antes do IRPJ/CSSL (LAIR); 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

 

 

Em geral, as médias e medianas das variáveis de interesse são consistentes com as 

predições. Mais especificamente, as médias e as medianas das variáveis valor de 

mercado, volume de negociação e alíquota efetiva de IR/CS são superiores para o grupo 

serious adopters em relação ao grupo label adopters. Além disso, a média e a mediana 

da variável concentração acionária são menores para o grupo serious adopters em 

relação ao grupo label adopters. Esses resultados são consistentes com um maior 

monitoramento do mercado acionário sobre o grupo serious adopters, que por sua vez 

provoca uma demanda por informação contábil de qualidade superior. 

As medidas de desvio-padrão e intervalo entre extremos não revelam uma maior 

dispersão das variáveis para o grupo label adopters ou para o grupo serious adopters. 
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Enquanto que os desvios-padrão das variáveis razão passivo/ativo e alíquota efetiva de 

IR/CS são superiores para o grupo serious adopters, os desvios-padrão das demais 

variáveis são superiores para o grupo label adopters. 

 

 

3.2 RESULTADOS PARA OS TESTES DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL 

 

 

3.2.1 Resultados para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos 

para os três grupos de empresas antes da adoção de IFRS 

 

 

A tabela 10 apresenta os resultados da avaliação de conservadorismo condicional 

para os três grupos de empresas no período de 2003 a 2007. 

Tabela 10 - Regressões para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos para 

os três grupos de empresas no período de 2003 a 2007. 

 
                                             

 

ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

Variável 

          Intercepto 0,431 0,000 

 

0,982 *** 0,000 

 

0,785 *** 0,000 

     0,617 *** 0,617  -0,293 

 

0,235 

 

-0,169 

 

0,816 

      -0,026 

 

-0,026  -0,228 

 

0,394 

 

1,428 *** 0,004 

             1,524 * 1,524  0,684 

 

0,624 

 

-4,294 

 

0,175 

n 459 

 

459 

 

467 

   

2912 

  R-quadrado 4,2% 

 

4,2% 

 

0,8%  

  

0,3% 

  R-quadrado Ajustado 3,5% 

 

3,5% 

 

0,2%  

  

0,2% 

  Estatística F 6,6 *** 6,6 

 

1,2  0,296 

 

3,1 ** 0,03 

        
Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 
Definições:  

       é o resultado por ação da empresa i para o ano t;       é o retorno do preço da ação para a empresa i no ano t;      é uma 
dummy que assume 1 quando o retorno da ação é negativo e 0 caso contrário;  

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 
Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 
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Os resultados do teste de conservadorismo condicional antes da adoção do IFRS são 

consistentes com as predições feitas anteriormente. O coeficiente    não é 

estatisticamente significante seja para o grupo serious adopters seja para o grupo label 

adopters. Assim, não é possível afirmar que esses dois conjuntos de empresas adotavam 

mecanismos de reconhecimento tempestivo das perdas econômicas antes da adoção de 

IFRS. Argumenta-se que esse grupo de empresas não possuía incentivos suficientes 

para adotar mecanismos de conservadorismo condicional. 

Esses resultados corroboram com estudos empíricos nacionais que buscaram investigar 

o conservadorismo antes de 2008. Utilizando uma amostra de empresas brasileiras no 

período de 1995 a 1999, Lopes (2001) identifica que as perdas econômicas não são 

reconhecidas oportunamente, mensurando tal reconhecimento pelo modelo de mercado 

de Basu (1997). Rangel e Teixeira (2003) analisam dados contábeis referentes ao 

período 1998/2001 relativos a empresas de capital aberto do setor de siderurgia e 

metalurgia e encontram que essas firmas não elaboram números contábeis com 

prudência. Costa et al. (2006) aplicam o mesmo modelo de Basu (1997) para amostra de 

companhias abertas latino-americanas compreendendo o período de 1995 a 2001 e 

encontram que a contabilidade não incorpora significativamente o retorno econômico. 

Por outro lado, o coeficiente    das empresas do grupo ADR é positivo e 

estatisticamente significante, evidenciando que essas empresas adotavam mecanismos 

de reconhecimento tempestivo das perdas econômicas mesmo antes da adoção de IFRS. 

Esse resultado corrobora com evidências de outros estudos. Hail e Leuz (2006) 

encontram que empresas estrangeiras que emitem ADR’s possuem maior qualidade da 

informação contábil em relação aquelas do país de origem que não emitiram títulos no 

mercado norte americano. Lang, Lins e Maffett (2012) encontram que as medidas de 

gerenciamento de resultado são menores para empresas que possuem títulos negociados 

nas bolsas de valores norte americanas. Além disso, encontram que as ações de 

empresas com ADR’s possuem um aumento de liquidez e redução do custo de capital 

ao longo do tempo.  

Dos resultados obtidos com o teste de conservadorismo, destacam-se a validação da 

variável ADR para identificar um grupo com qualidade da informação contábil superior 
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antes de 2008, bem como a não verificação de conservadorismo condicional para o 

grupo serious adopters antes de 2008. Assim, para identificar se ocorreu incremento de 

qualidade para o grupo serious adopters, há a necessidade de testar o conservadorismo 

condicional desse grupo após 2008. 

 

 

3.2.2 Resultados para o Modelo de Value Relevance para os três grupos de 

empresas antes da adoção de IFRS 

 

 

A tabela 11 apresenta os resultados da avaliação de value relevance para os três grupos 

de empresas no período de 2003 a 2007. 

Tabela 11 - Regressões para o modelo de Value Relevance para os três grupos de 

empresas no período de 2003 a 2007 
 

                       

 

ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

Variável 

          Intercepto 0,046 0,000 

 

0,079 

 

0,000 

 

0,133 *** 0,000 

       1,031 *** 0,003 

 

0,484 

 

0,114 

 

0,041 

 

0,535 

N 533 

  

481 

   

2991 

  R-quadrado 1,66% 

   

0,5% 

   

0,01% 

  R-quadrado Ajustado 1,47% 

   

0,3% 

   

0,01% 

  Estatística F 8,9 *** 0,003 

 

2,5 

 

0,114 

 

0,4 

 

0,535 

            Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições:  

        é o retorno da ação i 3 meses após a divulgação das demonstrações financeiras; e        é o valor do lucro antes do 
imposto de renda, dividido pelo total de ativos. 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes da 2008; 
Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

  

O modelo de relevância permite investigar a qualidade da informação contábil, ou 

ainda, a sua relevância para o mercado de capitais. A informação contábil é relevante ao 

apresentar alguma associação com o valor de mercado do capital ou preço das ações 

(BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001). 
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Em virtude da não significância do coeficiente   , não é possível verificar a existência 

de value relevance seja para o grupo serious adopters seja para o grupo label adopters 

antes de 2008. Assim, essas empresas não teriam incentivos suficientes em divulgar 

informações contábeis que ajudassem os investidores a formarem expectativas em 

relação à formação dos fluxos de caixa futuros. De forma similar, Nakao (2012) não 

encontra value relevance do LAIR antes de 2008 tanto para as empresas pertencentes ao 

Ibovespa quanto para as empresas não pertencentes ao Ibovespa. 

Por outro lado, o coeficiente    das empresas do grupo ADR é positivo e 

estatisticamente significante, trazendo evidência de que o resultado divulgado pela 

empresa seria considerado relevante pelo investidor para avaliar o desempenho 

econômico-financeiro de uma entidade e seria refletido nos preços de mercado. De 

forma similar, Bailey, Karolyi e Salva (2006) encontram que a reação no retorno das 

ações e no volume negociado após um anúncio de lucros aumentou quando a empresa 

passou a emitir ADR’s. 

As conclusões alcançadas com os resultados do teste de value relevance são 

semelhantes às obtidas com o teste de conservadorismo condicional. Destacam-se a 

validação da variável ADR como proxy de qualidade superior antes de 2008, bem como 

a não verificação de value relevance do lucro contábil para o grupo serious adopters 

antes de 2008. Assim, para identificar se ocorreu incremento de qualidade para o grupo 

seriuos adopters, há a necessidade de testar a value relevance desse grupo após 2008. 

 

 

3.2.3 Resultados para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos 

para os três grupos de empresas após a adoção do IFRS 

 

 

A tabela 12 apresenta os resultados da avaliação de conservadorismo condicional 

para os três grupos de empresas no período de 2008 a 2014. Todas as regressões 

apresentam-se estatisticamente significantes. 
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Tabela 12 - Regressões para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos para 

os três grupos de empresas no período de 2008 a 2014 

 
                                             

 

ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

Variável 

          Intercepto 0,802 0,000 

 

0,772 *** 0,000 

 

0,654 *** 0,002 

     0,032 

 

0,800 

 

-0,298 *** 0,001 

 

-0,323 

 

0,328 

      -0,167 

 

0,684 

 

-0,238 

 

0,205 

 

-0,046 

 

0,918 

             2,839 *** 0,000 

 

1,019 ** 0,015 

 

1,588 

 

0,197 

N 672 

   

911 

   

5251 

  R-quadrado 6,2% 

   

3,8% 

   

0,1% 

  R-quadrado Ajustado 5,8% 

   

3,5% 

   

0,1% 

  Estatística F 14,8 *** 0,000 

 

12,0 *** 0,000 

 

2,3 * 0,07 

        
Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 
Definições:  

       é o resultado por ação da empresa i para o ano t;       é o retorno do preço da ação para a empresa i no ano t;      é uma 
dummy que assume 1 quando o retorno da ação é negativo e 0 caso contrário;  

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 
Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

  

As empresas que emitiram ADR apresentam conservadorismo condicional após a 

adoção das normas internacionais (coeficiente β3 positivo e estatisticamente 

significante), indicando que a contabilidade antecipou registros de perdas já 

incorporadas aos preços das ações. Quando tomado em conjunto os resultados da tabela 

12 com os resultados da tabela 10, depreende-se que o grupo de empresas com ADR 

continuam utilizando mecanismos de conservadorismo condicional em suas 

demonstrações financeiras após a adoção do padrão IFRS. 

Após a adoção do padrão IFRS, o grupo de empresas serious adopters passa a 

apresentar reconhecimento tempestivo das perdas econômicas. O coeficiente    é 

estatisticamente significante e positivo, consistente com o reconhecimento mais 

tempestivo das perdas do que dos ganhos econômicos. Esses resultados sugerem que 

essas empresas passaram por um incremento de qualidade provavelmente em função da 

demanda por informação pelo mercado acionário. 
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Já para o grupo de empresas label adopters não foi verificado qualquer mudança no 

conservadorismo condicional após a adoção do padrão IFRS, uma vez que o coeficiente 

   é não estatisticamente significante. Os baixos incentivos econômicos para a 

divulgação de uma informação contábil de maior qualidade implicam em uma ausência 

de conservadorismo condicional mesmo com a adoção de normas orientadas à proteção 

do investidor. 

Ao investigar o efeito da Lei 11.638/07 sobre o conservadorismo condicional das 

empresas listadas na Bovespa, Santos et al (2011) não encontraram efeito das novas 

regras sobre o grau de reconhecimento assimétrico de perdas e ganhos. Ao contrário do 

estudo citado, os resultados obtidos neste trabalho fornecem evidência de 

conservadorismo condicional pelo menos para um determinado conjunto de empresas. 

Há de se ressaltar que a comparação entre os trabalhos fica prejudicada, uma vez que 

esse trabalho utilizou uma janela temporal superior ao referido trabalho, cujos dados 

foram coletados durante o período de 2006 a 2009. 

 

 

3.2.4 Resultado para o Modelo de Accruals Discricionários de Kothari, Leone 

e Wasley (2005) para os três grupos de empresas após a adoção do IFRS 

 

 

As tabelas 13, 14 e 15 apresentam os resultados da avaliação de gerenciamento de 

resultados para os três grupos de empresas. 

Tabela 13 – Estatística descritiva dos accruals discricionários para os três grupos de 

empresas antes e após 2008 

 

 

ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Antes 2008 Após 2008 

 

Antes 2008 Após 2008 

 

Antes 2008 Após 2008 

Estatísticas 

          Mediana  -0,010 -0,009 

 

-0,010  -0,003 

 

-0,008 

 

-0,007 

Desvio Padrão 0,088 

 

0,091 

 

0,147  0,121 

 

0,153 

 

0,159 

Assimetria 1,467 

 

1,484 

 

0,439  -0,237 

 

-0,462 

 

0,671 

Intervalo 0,759 

 

1,095 

 

1,284  0,846 

 

2,188 

 

2,186 

 
Definições:  

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 
Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 
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Tabela 14 – Teste ANOVA da distribuição dos accruals discricionários para os três 

grupos de empresas antes e após 2008 

  

ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

  

Antes 2008 Após 2008 

 

Antes 2008 Após 2008 

 

Antes 2008 Após 2008 

ADR 
Antes 2008 

        Após 2008 1,01 (0,28) 

       
Serious 

Antes 2008 3,6 (0,00) 

       Após 2008 

 

0,95 (0,96) 

 

1,23 (0,15) 

    
Label 

Antes 2008 4,1 (0,00) 

  

1,19 (0,40) 

    Após 2008 

 

10,2 (0,00) 

  

10,2 (0,00) 

 

1,17 (0,32) 

  
Definições:  

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 
Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

A hipótese nula do teste ANOVA é de que as variâncias de duas amostras são iguais. A rejeição da hipótese nula, ou seja, a 

significância estatística do coeficiente permite afirmar que a variância entre as amostras são diferentes. 
O valor na tabela fora dos parênteses é a estatística t do teste ANOVA. O valor entre parênteses expressa o p-valor bicaudal.  

  

Segundo Coelho (2007), a maior dispersão da distribuição dos resíduos é um forte 

indício de qualidade inferior via gerenciamento de accruals discricionários. Do ponto de 

vista da análise dos resíduos, verifica-se que a dispersão da distribuição das 

apropriações discricionárias é maior entre as empresas label adopters, bem como para 

as empresas serious adopters antes da adoção do padrão IFRS. Isso pode ser verificado 

tanto medida pelo desvio padrão quanto pelo intervalo entre os extremos. Enquanto o 

desvio padrão dos grupos serious adopters e label adopters é de aproximadamente 15%, 

o desvio padrão para o grupo ADR é de 9%. Os resultados do teste ANOVA indicam 

que a diferença entre o desvio-padrão do grupo ADR e do grupo serious adopters antes 

de 2008 é estatisticamente significante (estatística t = 3,6 e p-valor =0,000). Além disso, 

os desvios-padrões do grupo ADR e do grupo label adopters são estatisticamente 

diferentes antes de 2008 (estatística t = 4,1 e p-valor =0,000). 

Não é possível verificar mudanças significativas na dispersão dos resíduos após 2008 

tanto para o grupo ADR quanto para o grupo label adopters. O desvio padrão do grupo 

label adopters é de aproximadamente 15% e o desvio padrão para o grupo ADR é 

aproximadamente de 9% tanto antes quanto após 2008. Os resultados do teste ANOVA 

não indicam diferenças estatisticamente significantes do desvio-padrão antes e após 

2008 para esses dois grupos. 
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É verificada uma redução na dispersão dos resíduos para o grupo serious adopters após 

2008. Entretanto, ao aplicar o teste ANOVA para o desvio-padrão desse grupo, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significante para o desvio-padrão antes e após 

2008 (estatística t = 1,23 e p-valor =0,15). Assim, não é possível afirmar que esse 

conjunto de empresas reduziu o gerenciamento de resultados após 2008. 

 

 

Tabela 15 - Regressões para o modelo de accruals discricionários para os três grupos de 

empresas após 2008 

 

 
|  |                  

 

ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

Variável 

          Intercepto 0,002 0,724 

 

0,017 

 

0,104 

 

-0,001 

 

0,964 

       -0,003 

 

0,677 

 

-0,021 * 0,073 

 

0,001 

 

0,963 

N 867 

   

1011 

   

5243 

  R-quadrado 0,02% 

   

0,3% 

   

0,00% 

  R-quadrado Ajustado 0,01% 

   

0,2% 

   

0,00% 

  Estatística F 0,17 

 

0,677 

 

3,2 * 0,073 

 

0,0 

 

0,963 

        
Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições:  

|  |   representa os accruals discricionários da empresa i no período t; e        é uma dummy que assume o valor de 1 para os anos 
após a adoção das normas internacionais e 0 caso contrário.  
ADR = grupo de empresas com ADR’s antes da 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

  

Ao contrário do resultado do teste ANOVA da tabela 13, foi identificada a redução no 

gerenciamento de resultados para o grupo serious adopters após a adoção do padrão 

IFRS. O coeficiente    é estatisticamente significante e negativo, consistente com uma 

redução no gerenciamento de resultados evidenciando, assim, uma preocupação dessas 

empresas em trazer informação mais fidedigna para os investidores. 

Além disso, não foi verificada redução no gerenciamento de resultados tanto para o 

grupo com baixos incentivos para divulgar uma informação de maior qualidade quanto 

para o grupo ADR. Esses resultados são consistentes com os resultados das tabelas 13 e 

14. 
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Com base na dispersão dos resíduos (tabelas 13 e 14) do grupo ADR antes de 2008, 

depreende-se que esse grupo de empresas possui menor gerenciamento de resultados 

quando comparado com as demais empresas listadas na BOVESPA. A não verificação 

de redução de gerenciamento de resultados após 2008 pode ser vista como uma 

evidência de manutenção no nível de gerenciamento de resultados. 

Como a dispersão dos resíduos do grupo label adopters antes de 2008 é relativamente 

alta (tabela 13) e não foi verificado redução do nível de gerenciamento de resultados 

(tabela 15), conclui-se que esse conjunto de empresas utilizou accruals discrionários 

para gerenciar resultados de acordo com sua necessidade antes e após 2008. 

Não é possível verificar uma convergência dos resultados encontrados na literatura 

nacional de gerenciamento de resultados após a adoção do padrão IFRS. Os resultados 

de Joia e Nakao (2014) não permitem afirmar que tenha ocorrido uma queda no nível de 

gerenciamento de resultados com a introdução das normas IFRS. Klann (2011), por 

outro lado, registra que no Brasil no período pós-convergência houve um aumento do 

patamar de gerenciamento de resultados, comportamento diferente de que o autor 

identificou para a Inglaterra onde teria ocorrido uma diminuição do gerenciamento de 

resultados. Já Silva (2013) encontra que os accruals discricionários, proxy para GR, 

diminuíram no período da adoção completa.  

Os resultados de não redução no gerenciamento de resultados do grupo ADR e do grupo 

label adopters, bem como de evidência moderada de redução de gerenciamento de 

resultados do grupo serious adopters após 2008 podem ajudar a explicar o conflito de 

resultados da literatura nacional. Apesar de ser encontrada apenas uma evidência 

moderada de redução de gerenciamento de resultado para o grupo serious adopters, 

conclui-se que a segregação das empresas em grupos ajuda a superar a limitação de 

tratar as empresas de maneira homogênea.  

 

 

3.2.5 Resultados para o modelo de Value Relevance para os três grupos de 

empresas após a adoção do IFRS 
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A tabela 16 apresenta os resultados da avaliação de value relevance para os três 

grupos de empresas no período de 2008 a 2014. 

Tabela 16 - Regressões para os modelos de Value Relevance para os três grupos de 

empresas no período de 2008 a 2014 

 

                       

 

 ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

Variável 

          Intercepto -0,009 0,355 

 

-0,015 * 0,099 

 

0,011 ** 0,021 

       1,678 *** 0,000 

 

1,591 *** 0,000 

 

0,001 

 

0,932 

n 679 

  

907 

   

5261 

  R-quadrado 4,7% 

   

4,8% 

   

0,00% 

  R-quadrado Ajustado 4,6% 

   

4,7% 

   

0,00% 

  Estatística F 33,8 *** 0,000 

 

45,7 *** 0,000 

 

0,001 

 

0,932 

            Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições:  

        é o retorno da ação i 3 meses após a divulgação das demonstrações financeiras; e        é o valor do lucro antes do 
imposto de renda, dividido pelo total de ativos. 
ADR = grupo de empresas com ADR’s antes da 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

  

Em primeiro lugar, em função do coeficiente    ser positivo e estatisticamente 

significante, o grupo com ADR apresenta value relevance do resultado contábil após da 

adoção do padrão IFRS.  

Em segundo lugar, o grupo com incentivos econômicos para divulgar informação 

contábil de maior qualidade apresenta value relevance do lucro antes do IRRJ/CSSL 

após 2008. Somando-se ao fato da não verificação de value relevance antes de 2008, 

conclui-se que o grupo serious adopters passou por um incremento de qualidade 

medido, dessa vez, pelo teste de value relevance. 

Os resultados encontrados corroboram com os resultados da literatura nacional sobre 

value relevance e adoção do IFRS. Utilizando uma amostra de 2.277 observações 

trimestrais de todas as empresas que compuseram a carteira teórica do Ibovespa entre 

1995 e 2009, Lima (2011) encontrou que a relevância da informação contábil 

mensurada através dos modelos de preço e retorno aumentou após a adoção das normas 

IFRS no Brasil. Utilizando dados de 2010 e 2011, Silva (2013) encontra value relevance 
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da informação contábil durante o período de adoção completa do padrão IFRS. De 

maneira similar, os resultados de Gonçalves et al (2014) revelam que as informações 

contábeis se tornaram mais relevantes. A comparação entre os R² das regressões de 

relevância revela que houve um incremento do poder de explicação do preço da ação 

por meio do LLPA (lucro líquido por ação) e do PLPA (patrimônio líquido por ação). 

Por fim, não foi verificado value relevance para o grupo com baixos incentivos 

econômicos para divulgação de informação contábil de qualidade após da adoção das 

normas internacionais. Assim, essas empresas dificilmente exerceriam esforços para 

trazer informações contábeis que ajudassem os investidores a formarem expectativas em 

relação à formação dos fluxos de caixa futuros. Muito provavelmente, essas empresas 

tendem a possuir uma trajetória dependente às práticas contábeis anteriores com 

influência da tributação. 

De forma similar, Nakao (2012) encontrou que as companhias que não pertenciam ao 

índice Ibovespa não apresentaram resultados significativos para value relevance antes 

ou após a adoção do padrão IFRS. O autor utiliza o Índice Ibovespa como proxy de 

pressão do mercado acionário por informação de maior qualidade. 

 

 

3.2.6 Testes de Robustez 

 

 

3.2.6.1 Análise conjunta dos grupos que apresentam qualidade da informação 

contábil após a adoção do padrão IFRS 

 

 

Os resultados encontrados anteriormente levam à conclusão de que tanto o grupo ADR 

quanto o grupo serious adopters possuem qualidade no conjunto das demonstrações 

contábeis após a adoção do padrão IFRS. Entretanto, foram verificadas evidências de 

qualidade de maneira individualiza e por motivações distintas para cada grupo de 

empresas. Assim, se os resultados são de fato consistentes, é natural supor que os 

resultados de qualidade informacional dos dois grupos sejam compatíveis com os 

resultados dos dois grupos de maneira conjunta após a adoção de IFRS. 



63 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.1 Resultados para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos e 

Value Relevance para o grupo ADR e para o grupo serious adopters no 

período de 2008 a 2014 

 

 

A tabela 17 apresenta os resultados da avaliação de conservadorismo condicional 

para o grupo ADR e para o grupo serious adopters no período de 2008 a 2014. 

Tabela 17 - Regressão para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos para o 

grupo ADR e para o grupo serious adopters no período de 2008 a 2014 

 
                                             

 

ADR + Serious Adopters 

 

 

Coeficiente Valor-P 

 Variável 

   Intercepto 0,792 0,000 

      -0,094 

 

0,254 

       -0,167 

 

0,338 

              2,328 *** 0,000 

 N 1595 

   R-quadrado 5,0% 

   R-quadrado Ajustado 4,8% 

   Estatística F 28,0 *** 0,000 

    
Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições:  

       é o resultado por ação da empresa i para o ano t;       é o retorno do preço da ação para a empresa i no ano t;      é uma 
dummy que assume 1 quando o retorno da ação é negativo e 0 caso contrário;  

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 
Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

  

O coeficiente β3 positivo e estatisticamente significante fornece evidência de 

conservadorismo condicional. Assim, o resultado de conservadorismo se mantém 

quando as empresas do grupo ADR e do grupo serious adopters são analisadas em 

conjunto. 

A tabela 18 apresenta os resultados da avaliação de value relevance para o grupo ADR e 

para o grupo serious adopters no período de 2008 a 2014. 
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Tabela 18 - Regressões para o modelo de Value Relevance para o grupo ADR e para o 

grupo serious adopters no período de 2008 a 2014 

 
                       

 

 ADR + Serious Adopters 

 

 

Coeficiente Valor-P 

 Variável 

   Intercepto -0,012 0,063 

        1,612 *** 0,000 

 N 1586 

  R-quadrado 4,7% 

   R-quadrado Ajustado 4,7% 

   Estatística F 79,6 *** 0,000 

 

     Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições:  

        é o retorno da ação i 3 meses após a divulgação das demonstrações financeiras; e        é o valor do lucro antes do 
imposto de renda, dividido pelo total de ativos. 

ADR = grupo de empresas com ADR’s antes da 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

  

O coeficiente β2 positivo e estatisticamente significante fornece evidência de value 

relevance da informação contábil. Assim, o resultado de relevância da informação 

contábil se mantém quando as empresas do grupo ADR e do grupo serious adopters são 

analisadas em conjunto. 

Os resultados dos testes de conservadorismo e value relevance corroboram e fortalecem 

os resultados obtidos nos testes individuais dos grupos ADR e serious adopters. Com 

isso, esses resultados fortalecem o argumento de heterogeneidade na qualidade da 

informação contábil após 2008, afinal de contas, o restante das empresas listadas na 

BOVESPA não apresentam as características de conservadorismo e value relevance 

após a adoção do padrão IFRS. 

 

 

3.2.6.2 Efeito da desvinculação tributária sobre o ganho de qualidade após a 

adoção do IFRS 

 

 

Santana (2014) identifica um aumento significativo da BTD nos anos 2008 e 2009 com 

a instituição do RTT no final de 2007. A Book-Tax Differences (BTD), ou diferença 
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contábil-tributária, corresponde à diferença entre o lucro contábil antes dos impostos 

(LAIR) e o lucro tributável apurado em conformidade com a legislação tributária. 

Com a alteração dos critérios contábeis para o reconhecimento e mensuração de ativos e 

passivos, alguns acréscimos patrimoniais passaram a transitar pelo resultado a título de 

receita, sem que tivessem efeitos fiscais, como, por exemplo, algumas subvenções 

recebidas e ajustes a valor justo.  

O mesmo fenômeno não ocorreu com o lucro tributável. Isto porque, quando da 

implementação do novo padrão contábil, a administração tributária federal instituiu o 

RTT – Regime Tributário de Transição –, através do qual ficou expressamente 

estabelecido na legislação que as alterações efetuadas nas normas contábeis nacionais 

em decorrência do alinhamento destas com o padrão contábil internacional não 

poderiam ter efeito algum sobre a apuração dos tributos, devendo esta apuração 

continuar a ser feita com os mesmos critérios que estavam vigentes em 31 de dezembro 

de 2007. 

Além disso, nos anos de 2008 e 2009 está presente a adoção parcial de IFRS e, portanto, 

um período de adaptação à adoção das normas internacionais de contabilidade. Em 

dezembro de 2010, a CVM emitiu a deliberação nº 647 que exigiu a adoção do CPC 37 

(R1) – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade – para as 

companhias abertas, iniciando a segunda etapa do processo de convergência. Este 

Pronunciamento Técnico é aplicado quando a entidade adota as IFRS pela primeira vez, 

e, naturalmente, exigiu a adoção de todos os CPCs e IFRSs vigentes em 2010 nas 

demonstrações contábeis consolidadas. Assim, a transição de GAAP é concluída, 

permitindo que as empresas divulguem seus relatórios contábeis full IFRS. 

Com o fim da vinculação da legislação fiscal sobre a apuração do lucro contábil e com a 

adoção apenas parcial do padrão IFRS, é possível que o aumento de qualidade após 

2007 possa ter se dado com o a desvinculação da contabilidade financeira da 

contabilidade tributária. 

Apesar desse trabalho não ter por objetivo identificar a parcela de ganho informacional 

decorrente da adoção do padrão IFRS e da desvinculação financeira-fiscal, o início do 
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RTT e adoção parcial de IFRS nos anos de 2008 e 2009 podem ter criado uma janela 

para começar a investigar essa pergunta. 

A fim de trazer uma luz a essa questão, foi incluída uma dummy relativa aos anos de 

2008 e 2009 nas regressões de value relevance e conservadorismo condicional, 

denominada RTT (Regime Tributário de Transição). Se o coeficiente dessa variável se 

mostrar significante e, ao mesmo tempo, o coeficiente de interesse da equação original 

deixar de apresentar significância estatística, ter-se-ia evidência do efeito da 

desvinculação financeira-fiscal sobre o ganho de qualidade após 2007. Visto de outra 

forma, fortalece o argumento de que o RTT e a consequente desvinculação das normas 

contábeis das normas tributárias exerce um papel fundamental sobre a qualidade da 

informação contábil, relativizando o efeito das normas IFRS. 

A tabela 19 apresenta os resultados da avaliação de conservadorismo condicional para 

os três grupos de empresas no período de 2008 a 2014, incluindo a dummy RTT. 

 

Tabela 19 - Regressões para o Modelo Reverso de Lucros Associados a Retornos para 

os três grupos de empresas no período de 2008 a 2014, incluindo a dummy RTT 

 

 
                                                                        

 

 

ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

Variável 

          Intercepto 0,719 0,000 

 

0,478 *** 0,000 

 

0,706 *** 0,002 

     0,198 

 

0,179 

 

-0,071 

 

0,143 

 

-0,308 

 

0,356 

      -0,141 

 

0,676 

 

-0,089 

 

0,514 

 

-0,026 

 

0,954 

             3,715 *** 0,000 

 

1,119 *** 0,000 

 

2,121 

 

0,163 

      0,312 ** 0,019  0,052  0,422  -0,176  0,593 

                 1,489  0,111  -0,501  0,131  -1,230  0,505 

N 684 

   

833 

   

5251 

  R-quadrado 9,2% 

   

5,9% 

   

0,1% 

  R-quadrado Ajustado 8,5% 

   

5,4% 

   

0,1% 

  Estatística F 13,8 *** 0,000 

 

10,5 *** 0,000 

 

1,5 

 

0,18 

        
Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições:  

       é o resultado por ação da empresa i para o ano t;       é o retorno do preço da ação para a empresa i no ano t;      é uma 

dummy que assume 1 quando o retorno da ação é negativo e 0 caso contrário;       é uma dummy  que assume 1 para os anos de 
2008 e 2009 e 0 caso contrário. 
ADR = grupo de empresas com ADR’s antes de 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 

Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 
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Os resultados do coeficiente de conservadorismo,   , não alteraram as conclusões 

alcançadas do modelo sem a adição da dummy de RTT. Mais especificamente, o 

coeficiente    se manteve positivo e estatisticamente significante para o grupo ADR e 

para o grupo serious adopters, evidenciando a presença de mecanismos de 

conservadorismo condicional nas demonstrações contábeis após 2008. Além disso, não 

foi possível encontrar conservadorismo condicional para as empresas label adopters, 

inclusive quando foi adicionada a dummy de RTT. 

Nenhum dos coeficientes de interesse para analisar a desvinculação tributária-financeira 

sobre a qualidade da informação contábil,   , mostrou-se significante no modelo de 

conservadorismo condicional de Basu (1997). 

A tabela 20 apresenta os resultados da avaliação de value relevance para os três grupos 

de empresas no período de 2008 a 2014, incluindo a dummy RTT. 

 

 

Tabela 20 - Regressões para os modelos de Value Relevance para os três grupos de 

empresas no período de 2008 a 2014, incluindo a dummy RTT 

 
                                              

 

 ADR 

 

Serious Adopters 

 

Label Adopters 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

 

Coeficiente Valor-P 

Variável 

          Intercepto -0,023 0,063 

 

-0,026 *** 0,009 

 

-0,005 

 

0,374 

       1,778 *** 0,000 

 

1,475 *** 0,000 

 

0,002 

 

0,826 

      0,041 ** 0,045  0,037  0,072  0,055  0,000 

             -0,135  0,818  0,404  0,487  0,001  0,979 

N 679 

  

907 

   

5261 

  R-quadrado 5,4% 

   

5,7% 

   

0,5% 

  R-quadrado Ajustado 4,9% 

   

5,4% 

   

0,4% 

  Estatística F 12,7 *** 0,000 

 

18,4 *** 0,000 

 

8,9 *** 0,000 

            Asteriscos *, ** e *** denotam significância estatística bicaudal à 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Definições:  

        é o retorno da ação i 3 meses após a divulgação das demonstrações financeiras; e        é o valor do lucro antes do 

imposto de renda, dividido pelo total de ativos;       é uma dummy  que assume 1 para os anos de 2008 e 2009 e 0 caso contrário. 
ADR = grupo de empresas com ADR’s antes da 2008; 

Serious Adopters = subgrupo de empresas com maior monitoramento do mercado acionário; 
Label Adopters = subgrupo de empresas com menor monitoramento do mercado acionário; 

  

A inclusão da dummy de RTT não afetou os resultados obtidos anteriormente. Por um 

lado, a variável LAIR apresenta value relevance tanto para o grupo ADR quanto para o 
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grupo serious adopters, uma vez que o coeficiente    se mostrou positivo e 

estatisticamente significante. Em contrapartida, não há significância estatística do 

coeficiente    para o grupo de empresas label adopters, ou seja, não haveria value 

relevance do Lucro antes do IR após a adoção do padrão IFRS. 

Nenhum dos coeficientes de interesse para analisar a desvinculação tributária-financeira 

sobre a qualidade da informação contábil,   , mostrou-se significante no modelo de 

value relevance. 

Entretanto, a insignificância estatística não permite afirmar que a desvinculação 

tributária-financeira não teve impacto sobre a qualidade informacional após 2008. Em 

termos estatísticos, os anos de 2008 e 2009 estão inclusos no coeficiente    (para o teste 

de conservadorismo condicional) e no coeficiente    (para o teste de value relevance). 

Assim, os coeficientes    (variável                   e     (variável             ) 

estariam capturando simplesmente um efeito marginal. Além disso, os anos de 2008 e 

2009 são reconhecidos como um período em que grande parte dos demonstrativos 

financeiros sofreu variações em decorrência da crise econômica mundial. A crise 

financeira impacta de maneira direta as variáveis de interesse - preço das ações e lucro 

líquido -, contaminando a análise do efeito da desvinculação sobre a qualidade da 

informação contábil. 

A verificação da contribuição individual da desvinculação tributária-financeira e da 

adoção do padrão IFRS sobre a qualidade informacional está fora do escopo desse 

trabalho. De qualquer forma, os resultados desse trabalho indicam que existe mais de 

um direcionador da qualidade da informação contábil após 2007. A adoção do IFRS, a 

desvinculação da contabilidade financeira da contabilidade fiscal, os incentivos 

econômicos individuais e a qualidade antes da adoção podem ser vistos, em conjunto, 

como direcionadores da qualidade da informação contábil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O objetivo desse trabalho foi investigar a existência de heterogeneidade no 

ganho de qualidade da informação contábil após a adoção do padrão. É analisado o caso 

do Brasil. Em primeiro lugar, as empresas listadas na BOVESPA foram separadas em 

dois grupos, a saber: empresas que emitiram ADR até o ano de 2008 e empresas que 

não emitiram ADR. Em seguida, as empresas que não emitiram ADR até o ano de 2008 

foram separadas em dois subgrupos por meio de uma análise de conglomerados. O 

objetivo da análise de cluster foi separar as empresas com maior monitoramento do 

mercado acionário daquelas com menor monitoramento. Um maior monitoramento está 

associado com uma maior demanda por informação contábil de qualidade. Como o 

padrão IFRS é mais orientado ao mercado de capitais e mais abrangente em relação a 

grande parte dos PCGA nacionais, a empresa com maior monitoramento do mercado 

teria incentivo em aumentar a qualidade da informação contábil após a adoção do IFRS 

para sinalizar comprometimento e transparência para o mercado. 

Em geral, os resultados dos testes são consistentes com as predições. As empresas com 

incentivos econômicos dados pelo mercado acionário realmente alcançam um 

incremento de qualidade após a adoção do padrão IFRS. Esse conjunto de empresas 

passa a ter um reconhecimento mais tempestivo das perdas em relação aos ganhos 

econômicos, passam a ter o lucro divulgado como uma variável value relevant e 

possuem evidência moderada de redução no gerenciamento de resultados. Esses 

resultados sugerem que a demanda do mercado acionário por informação contábil de 

maior qualidade, o ensejo dessas empresas de realizar captações no mercado e a adoção 

de IFRS possam ser vistos, em conjunto, como direcionadores da qualidade da 

informação contábil. 

Além disso, foram encontradas evidências de qualidade da informação contábil para o 

grupo ADR. As empresas desse grupo possuem conservadorismo condicional, value 

relevance do lucro contábil e menor gerenciamento de resultados tanto antes quanto 

após 2008. A identificação de um grupo de empresas com qualidade superior prévia 

pode ser vista como uma contribuição desse trabalho. Afinal de contas, trabalhos 

empíricos internacionais identificaram a existência de apenas dois grupos de empresas 
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(DASKE et al. 2013). Portanto, a verificação de um terceiro grupo, cuja característica 

diferenciadora seja sua qualidade antes da adoção do IFRS pode ser encarada como uma 

contribuição adicional desse trabalho. 

Por fim, não foi identificada qualidade da informação contábil para o conjunto de 

empresas com baixos incentivos econômicos seja antes, seja após 2008. Muito 

provavelmente, essas empresas tendem a possuir uma trajetória dependente às práticas 

contábeis anteriores com influência da tributação. 

Esse trabalho verificou que a adoção do padrão IFRS não pode ser visto como o único 

direcionador da qualidade da informação contábil. Em primeiro lugar, se a adoção do 

padrão IFRS fosse suficiente para aumentar a qualidade da informação contábil seria 

natural imaginar que houvesse uma convergência dos trabalhos nacionais empíricos que 

procuram verificar o ganho de qualidade após 2008. Pelo contrário, existe um conflito 

de resultados quando são analisados os trabalhos em conjunto. Assim, esse trabalho 

procura superar a limitação encontrada na literatura nacional de tratar as empresas de 

maneira homogênea, cujos resultados geralmente capturam o efeito médio das empresas 

em torno da adoção do padrão IFRS. 

Os resultados encontrados nesse estudo indicam que a adoção do padrão IFRS, os 

incentivos econômicos para divulgar uma informação de maior qualidade, a 

desvinculação da contabilidade financeira da contabilidade tributária e a qualidade 

existente antes de 2008 podem ser vistas em conjunto como direcionadores da qualidade 

da informação contábil. 

Os resultados contribuem com uma linha de pesquisa da literatura contábil a qual 

procura entender as reais motivações e incentivos por de trás da elaboração da 

informação contábil (Ball et al., 2000; 2003; Ball e Shivakumar, 2005; Bushman e 

Piotroski, 2006; Leuz et al., 2003 entre outros) ao mostrar que as variáveis no nível das 

empresas possuem um papel chave nesse processo. 

Além disso, órgãos normatizadores nacionais e internacionais poderiam estar 

interessados nesses resultados, uma vez que mostram que as propriedades das 

demonstrações contábeis dependem dos incentivos no nível das empresas. Isso impõe 

um desafio para os recentes esforços desses órgãos em consolidar a convergência das 
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normas contábeis no nível internacional. Os resultados sugerem que um conjunto global 

e uniforme de normas contábeis podem não ter um poder de facto para fazer com que as 

propriedades nos números contábeis convirjam para um mesmo nível. 

Uma limitação desse trabalho seria a generalização dos resultados encontrados para 

outros países. Afinal de contas, a predição feita com cada grupo de empresas tem como 

pano de fundo o argumento de que os aspectos institucionais, culturais e históricos do 

país influenciaram a qualidade da informação contábil verificada. Como ilustração, o 

grupo ADR tem como motivação, nesse trabalho, o baixo desenvolvimento do mercado 

de capitais brasileiro. Apesar dessa limitação, a pergunta de pesquisa pode ser replicada 

para outros países que adotaram IFRS, pois a literatura de incentivos de divulgação da 

informação contábil fornece sustentação para a hipótese de heterogeneidade no ganho 

de qualidade informacional. 

Outro fator limitante durante a pesquisa foi a falta de dados disponíveis para empresas 

classificadas nos três grupos, principalmente, para as empresas classificadas no grupo 

label adopters. 

A sugestão desse trabalho para pesquisas futuras baseia-se no teste que procurou 

identificar o impacto da desvinculação da contabilidade financeira da contabilidade 

tributária. A simplificação do teste realizado nesse trabalho implica em uma 

oportunidade para pesquisas futuras para procurar identificar a contribuição individual 

da desvinculação da contabilidade financeira da contabilidade tributária. Sugere-se a 

utilização de variáveis de controle numa tentativa de expurgar o efeito de outras 

variáveis sobre a desvinculação financeira-tributária, como por exemplo, os efeitos da 

crise de 2008 sobre os demonstrativos contábeis. 
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