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RESUMO 

Santos, Becaleti Yuri dos. Impacto do impairment do goodwill no custo de capital próprio 

em diferentes ambientes institucionais. 2022. 63 p. Dissertação (mestrado) – Faculdade de 

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

Ribeirão Preto, 2022. 

 

Estudos anteriores da literatura sugerem que o impairment do goodwill esteja associado a um 

aumento no custo de capital. No entanto pouca atenção tem sido dada à influência dos ambientes 

institucionais nessa associação. Os níveis de auditoria da informação contábil, e enforcement, 

podem ser diferentes entre os países e isso pode ser levado em consideração no estudo do 

sistema contábil.  Além disso, os ambientes institucionais podem interferir na qualidade da 

informação contábil. Por exemplo, em países de ambientes institucionais mais baixos a perda 

por impairment do goodwill é associada a uma piora, na confiabilidade da informação contábil, 

superior à piora observada em países de ambientes institucionais mais altos. Essa piora na 

confiabilidade da informação contábil, diferente em cada ambiente institucional, pode sugerir 

que o aumento no custo de capital próprio, associado ao impairment do goodwill, também seja 

diferente entre os ambientes. Neste estudo o aumento no custo de capital próprio associado ao 

impairment do goodwill foi analisado em diferentes ambientes institucionais. Usando a Capital 

IQ, foram coletados dados de 18.905 empresas de 42 países no período de 2010 a 2019, que 

foram organizados em painel. Esses países foram classificados em dois grupos: Alto e Baixo 

ambiente institucional mediante uma análise de cluster. Os dados desses grupos foram 

comparados para confirmar a diferença estatística entre os grupos. Posteriormente, o modelo 

desenvolvido foi aplicado individualmente para cada um dos grupos mediante aplicação das 

técnicas de estimação de coeficiente pelos Mínimos Quadrados Ordinários, Erro-Padrão-

Robusto e Arellano e Bond (1991). Os coeficientes estimados para cada grupo foram 

comparados pelo teste de Wald. Os resultados permitem concluir que a perda por impairment 

do goodwill esteja associada a um aumento superior no custo de capital próprio de empresas de 

países de baixo ambiente institucional, quando comparado às empresas de alto ambiente 

institucional. Normatizadores que definem o padrão contábil podem se beneficiar dos 

resultados dessa pesquisa, uma vez que, são demonstrados efeitos diferentes para a aplicação 

da mesma regra em diferentes ambientes institucionais. Investidores com aplicações em países 

de diferentes ambientes institucionais também podem se beneficiar dos resultados dessa 



 
 

pesquisa, uma vez que, a comparabilidade de informações oriundas de diferentes ambientes 

institucionais pode requerer alguns cuidados, como o efeito do impairment do goodwill no custo 

de capital próprio. 

PALAVRAS-CHAVE: Custo de Capital Próprio. Impairment do Goodwill. Ambientes 

Institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

Santos, Becaleti Yuri dos. Impact of goodwill impairment on cost of equity capital in diferent 

institutional environments. 2022. 63 p. Thesis (Master Degree) – School of Economics, 

Business and Accounting at Ribeirão Preto, University of Sao Paulo, Ribeirão Preto. 2022.  

 

Previous studies suggest that goodwill impairment is associated with an increase in the cost of 

equity capital. However, the differences in audit and enforcement of countries have received 

less attention from the literature. We can consider the audit and enforcement levels that can 

differ between countries when studying the accounting standard, because these institutional 

environments may interfere with the quality of accounting information. For example, goodwill 

impairment is associated with worse reliability of the accounting information in countries with 

lower levels of audit and enforcement when compared to the countries with higher levels. This 

effect may suggest that the worsening reliability can reflect the cost of equity capital in different 

cross-country intensities. In this paper, the increase observed in the cost of equity capital 

associated with goodwill impairment is studied in different institutional environments. We 

analyzed 18,905 companies from 42 countries in the period from 2010 to 2019, organized into 

a panel. We classified these countries into two clusters: High Institutional Environment and 

Low Institutional Environment. After this, we compared these clusters statistically. 

Subsequently, the developed model was applied individually for the clusters by applying 

ordinary least square, robust-standard-errors, and Arellano & Bond (1991) techniques. We 

used the Wald test to compare the estimated coefficients of each group. The results indicate 

that goodwill impairment is associated with a higher increase in the cost of equity capital in 

countries with lower levels of enforcement and audit when compared to the countries with 

higher levels. The standard-setters of accounting can benefit from these results because 

different effects of applying the same rule in different environments were demonstrated. Cross-

country investors can also benefit from this study, while the comparability of accounting 

information from other environments requires some care, such as goodwill impairment. 

KEYWORDS: Cost of Equity Capital. Goodwill Impairment. Institutional Environment.  
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IMPACTO DO IMPAIRMENT DO GOODWILL NO CUSTO DE CAPITAL 

PRÓPRIO EM DIFERENTES AMBIENTES INSTITUCIONAIS 

 

1. Introdução 

Ultimamente, muito tem se discutido a respeito do tratamento contábil da baixa do 

goodwill no meio científico (DUROCHER; GEORGIOU, 2021; MARTINS, 2020). Até o 

momento, esse assunto tem sido debatido com diferentes enfoques, tais como: gerenciamento 

de resultados, qualidade da informação contábil, IFRS1 e mercado de capitais. No entanto, esses 

resultados não permitem afirmar que o teste de recuperabilidade é a técnica contábil mais 

adequada para tratar o goodwill. Por isso, no início de 2020 o International Accounting 

Standards Board (IASB), entidade que regula o padrão internacional de contabilidade (IFRS), 

publicou o Discussion Paper (DP) Business Combinations - Disclosures, Goodwill and 

Impairment, com o objetivo geral de fomentar esse debate (IFRS, 2020). Entre os principais 

tópicos do projeto, a amortização do goodwill é vista como uma alternativa ao teste de 

impairment. 

Esse Discussion Paper do IASB (IFRS, 2020) considera que a perda por impairment do 

goodwill tem poder confirmatório, o que aumenta a relevância da informação contábil. 

Entretanto, é possível associar a perda por impairment do goodwill a uma piora na qualidade da 

informação contábil conforme o estudo de Knauer e Wohrmann (2016). Esses autores 

demonstraram que, em países com baixa força institucional e baixo nível de proteção legal dos 

investidores, o gerenciamento oportunístico da informação pode ser facilitado, o que pode 

causar uma piora na qualidade da informação contábil. Além disso, eles apontam que a 

confiabilidade do impairment do goodwill é inferior em países com baixa força institucional. 

Outra consequência negativa do impairment do goodwill pode ser o gerenciamento de 

resultados. Por exemplo, Jahmani, Dowling e Torres (2010) evidenciaram que as companhias 

usam o impairment do goodwill para suavizar os resultados, enquanto Nguyen (2019) aponta 

que o reconhecimento da perda por impairment do goodwill pode ser feito de maneira tardia, e 

fruto de manipulação da informação contábil. 

Essa possibilidade de gerenciamento de resultados adicionada à piora na qualidade da 

informação contábil, demonstrada por Knauer e Wohrmann (2016), pode aumentar a percepção 

do risco por parte dos usuários da informação. O risco, por sua vez, pode ser refletido no custo 

de capital próprio. Alguns estudos já investigaram tal relação como: Iatridis e Senftlechner 

 
1 Do inglês: International Financial Reporting Standards 
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(2014) que encontraram uma relação positiva entre o impairment do goodwill e o custo de 

capital, ou seja, o reconhecimento da perda por impairment do goodwill aumenta o custo de 

capital; Sun e Zhang (2016) indicam que a divulgação da perda por impairment do goodwill 

está associada a uma nota de crédito inferior, portanto, também há uma relação positiva com o 

custo de capital de terceiros. Mazzi, André, Dionysiou e Tsalavoutas (2017) demonstraram 

haver uma relação negativa entre o disclousure sobre impairment do goodwill e o custo de 

capital próprio, ou seja, uma informação contábil mais detalhada sobre o impairment do 

goodwill pode diminuir o custo de capital próprio. 

No que se refere aos ambientes institucionais é possível notar que: Iatridis e Senftlechner 

(2014) analisaram dados da Áustria; Sun e Zhang (2016), analisaram dados da América do 

Norte; Mazzi et al (2017), analisaram dados da Europa. Ou seja, esses estudos consideraram 

países de ambientes institucionais semelhantes, com exceção da Europa. Além disso, outras 

diferenças institucionais, como enforcement e o nível de desenvolvimento de mercado de 

capitais (PIRVELI; ZIMMERMANN, 2019) podem limitar essas pesquisas no que se refere às 

conclusões feitas para países com ambientes institucionais diferentes. 

Embora o estudo de Knauer e Wohrmann (2016) considere diferentes ambientes 

institucionais, os autores analisaram o efeito do impairment do goodwill na confiabilidade da 

informação contábil e não no custo de capital próprio. Já os estudos de Iatridis e Senftlechner 

(2014) e Mazzi et al (2017) observaram o efeito do impairment do goodwill no custo de capital 

próprio, mas consideraram países com ambientes institucionais semelhantes. Há, portanto, 

oportunidade de pesquisa haja vista que as evidências fornecidas por Iatridis e Senftlechner 

(2014) e Mazzi et al (2017) não podem ser diretamente inferidas para outros países, com 

diferentes ambientes institucionais. 

O presente estudo tem o objetivo de investigar se o aumento no custo de capital próprio, 

associado ao impairment do goodwill é maior em países de baixo ambiente institucional quando 

comparado ao de países de alto ambiente institucional. Portanto, é proposta a seguinte pergunta 

de pesquisa: O aumento no custo de capital próprio associado ao impairment do goodwill é 

maior em países de baixo ambiente institucional, quando comparado ao de países de alto 

ambiente institucional? Para tanto, investigou-se 51 países de diferentes continentes, exceto 

Antártica, cujos ambientes institucionais diferenciam-se pela origem, nível de enforcement, 
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nível de proteção dos investidores e nível de desenvolvimento do mercado de capitais, conforme 

estudo de Brown, Preiato e Tarca (2014)2.  

Como em países de baixo ambiente institucional o nível de enforcement e auditoria das 

demonstrações contábeis é menor (BROWN et al, 2014)., pode-se estabelecer que a 

confiabilidade do teste de impairment do goodwill seja menor (KNAUER; WOHRMANN, 

2016) o que pode estar associado a um aumento superior na percepção de risco do investidor e 

ser refletido no custo de capital próprio (SHARPE, 1994). 

Além de contribuir para o preenchimento dessa lacuna, os resultados desta pesquisa 

podem ajudar no entendimento dos efeitos causados pela norma do IFRS (CPC 01, 2010) e sua 

aplicação em diferentes ambientes institucionais. Por exemplo, as evidências de Iatridis e 

Senftlechner (2014), Sun e Zhang (2016) e Mazzi et al (2017) de que o impairment do goodwill 

esteja associado a um aumento no custo de capital pode ser considerado como uma crítica à 

aplicação dessa técnica. Todavia, se este aumento no custo do capital estiver associado ao 

ambiente institucional, essa conclusão não pode ser diretamente alcançada. Os resultados dessa 

pesquisa podem fornecer evidência empírica que contribui para essa discussão.  

A globalização dos investimentos, ou seja, investidores de um país que investem em 

empresas de outros países, é um fenômeno cada vez mais observado. Por isso, a padronização 

das demonstrações contábeis pelo IFRS pode trazer benefícios para esses investidores, como a 

comparabilidade de empresas de países diferentes, por exemplo. Contudo, a aplicação do teste 

de impairment no goodwill pode acontecer de maneira distinta em países que possuem 

ambientes institucionais diferentes, o que pode gerar informações que, apesar de terem sido 

preparadas seguindo os mesmos princípios, possuem qualidades diferentes (KNAUER; 

WOHRMANN, 2016). Por isso, investidores em empresas de diferentes países também podem 

se beneficiar dos achados dessa pesquisa.  

 

2. Referencial Teórico 

O objetivo desse estudo é investigar o resultado do impairment do goodwill no custo de 

capital próprio em diferentes ambientes institucionais. Para tanto, foram considerados o 

ambiente institucional, a Teoria da Agência e as IFRS, como elementos de pesquisa: 

 

 
2 O estudo de Brown, Preiato e Tarca (2014) classifica os ambientes institucionais quanto ao seu nível de 
enforcement e auditoria, índices estes, que quando maiores, indicam níveis mais altos desses aspectos. Daí os 
termos “Alto Ambiente Institucional” e “Baixo Ambiente Institucional”, que poderia ser lido como “Altos Níveis 
de Indicadores de Ambiente Institucional”, por exemplo. 
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Fonte: Autores 

Figura 1 – Elementos de estudo da pesquisa 

Na figura anterior, os elementos do referencial teórico são relacionados de maneira 

triangular: o padrão contábil estabelecido pelas IFRS permite julgamento no reconhecimento 

da perda por impairment do goodwill (CARLIN; FINCH 2009, 2010; PETERSEN; 

PLENBORG, 2010) o que pode causar os problemas de excesso de otimismo da gestão e o 

efeito shielding (IFRS, 2020). Posto isso, a Teoria da Agência estabelece que os gestores podem 

utilizar essa discricionariedade de maneira oportunista, sobretudo em países com baixa força 

institucional. Consequentemente, pode-se esperar que o reconhecimento da perda por 

impairment do goodwill provoque um aumento no custo de capital próprio. Os elementos dessa 

estrutura teórica são detalhados nas seções seguintes. 

 

Teoria da 
Agência 

IFRS 
Ambiente 

Institucional 

Impairment do goodwill 

e custo de capital 

próprio 
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2.1. Teoria da Agência 

Jensen e Meckling (1976) estabeleceram que os agentes responsáveis pela gestão da 

propriedade de terceiros, podem se comportar de maneira oportunista, com objetivo de 

maximizar sua própria utilidade ao invés da utilidade do proprietário. Nesse sentido, as 

Demonstrações Contábeis podem ser úteis como mecanismo de prestação de conta dos agentes 

para os proprietários. Contudo, apesar de a informação contábil ajudar nessa diminuição de 

assimetria entre o agente e o proprietário, é possível que ela seja enviesada por práticas de 

gerenciamento de resultados.  

O padrão de contabilidade estabelecido pelo IFRS é mais baseado em princípios 

(MARTINS; MARTINS; MARTINS, 2007) o que pode significar um aumento no poder 

discricionário dos gestores quando preparam a informação contábil. Essa discricionariedade do 

ponto de vista da Teoria da Agência (JENSEN; MECKLING, 1976) pode explicar a observação 

de práticas de gerenciamento de resultados. Por exemplo, Nguyen (2019) e Jahmani et al (2010) 

mostram evidências de que o impairment do goodwill é usado para gerenciar os números 

contábeis. Além disso, a qualidade da informação das demonstrações contábeis pode ser 

interferida pelo ambiente institucional de onde são geradas (LA PORTA; LOPEZ-DE-

SILANES; SHLEIFER; VISHNY, 1997) o que pode estar relacionado com maiores níveis de 

gerenciamento de resultados. 

A Teoria da Agência (JENSEN; MECKLING, 1976) pode ajudar a fundamentar o 

problema de pesquisa desenvolvido neste estudo. Ao estabelecer que os gestores têm incentivos 

para maximizar a sua própria utilidade, a Teoria da Agência, pode explicar o gerenciamento de 

resultados pelo impairment do goodwill. Além disso é esperado que este efeito seja observado 

em diferentes graus, a depender do ambiente institucional. 

 

2.2. Ambientes Institucionais e Contabilidade 

Dentre as diferenças institucionais já investigadas pela literatura, estão os sistemas 

jurídicos. Nos países com sistemas jurídicos criados a partir do Code Law, ou Direito Romano, 

no que se refere à contabilidade, é comum prevalecer à forma jurídica sobre a essência 

econômica dos fatos, ao contrário do que se observa nos países com sistemas jurídicos criados 

a partir do Common Law. Além disso, o desenvolvimento do papel da contabilidade se deu de 

maneira diferente nesses ambientes. Nos países cujo sistema jurídico teve origem a partir do 

Code Law, o papel dos bancos, como principais financiadores das empresas, fez com que a 

contabilidade se tornasse uma prática obrigatória exigida com o objetivo principal de preservar 

o capital dos bancos. Já nos países cujo sistema jurídico teve origem a partir do Common Law, 
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a aplicação da contabilidade se deu com objetivo de atender as demandas dos acionistas e como 

prestação de contas dos agentes sobre o uso desse capital (MARTINS et al, 2007). 

No que diz respeito ao ambiente institucional, os autores La Porta et al (1997) 

investigaram o nível de proteção legal mensurado tanto pela legislação, quanto pelo 

enforcement na aplicação dessas leis, e evidenciaram que, países onde os níveis de proteção 

legal são baixos o mercado de capitais é menos desenvolvido.  Esse estudo fornece 

classificações dos países quanto à origem do sistema legal, o nível de proteção de investidores 

minoritários, o nível de proteção de credores, o nível de enforcement, o tamanho do mercado 

de capitais e a adoção ou não dos padrões internacionais de contabilidade. O método utilizado 

foi fundamentado numa investigação empírica dos dados de 49 países.  

Semelhante ao estudo de La Porta et al (1997), o estudo de Brown et al (2014) é 

dedicado à classificação dos ambientes institucionais. Aplicando um questionário, os 

pesquisadores desenvolveram um índice que considera o nível de enforcement e fatores como 

nível de regulação de mercado, exigência de licenciamento dos auditores e a existência de uma 

autoridade reguladora do mercado de seguros. O índice de Brown et al, (2014) pode ser usado 

para classificar os países quanto ao ambiente institucional, além de ser uma alternativa mais 

recente em comparação ao estudo de La Porta et al (1997). 

Pirveli e Zimmermann (2019) fornecem uma abordagem diferente. Utilizando o valor 

de mercado dos ativos como critério, os pesquisadores classificaram países quanto ao nível de 

desenvolvimento de suas economias. Os pesquisadores demonstraram também que a qualidade 

da informação contábil é superior em economias desenvolvidas, quando comparada às menos 

desenvolvidas. 

Além das diferenças nos ambientes institucionais, os incentivos que interferem o 

processo de adoção e aplicação de um padrão contábil também podem impactar na qualidade 

da informação contábil (DASKE; HAIL;  LEUZ;  VERDI, 2012). Considerando que o processo 

de adoção de um padrão contábil pode gerar diferenças materiais no processo de 

reconhecimento, mensuração e divulgação dos fatos contábeis, os autores Daske et al (2012) 

classificaram as empresas separando-as em: firmas com adoção de algum padrão contábil de 

fato, e empresas que adotaram o padrão de maneira superficial. Enquanto as primeiras se 

adequaram às mudanças, que são possivelmente materiais, o segundo grupo teve o objetivo de 

alcançar apenas o título de adequação ao padrão (Daske et al 2012). 

Daske et al (2012) constataram ainda que, para empresas que adotaram o padrão contábil 

de maneira efetiva, há um aumento na liquidez e uma redução no custo de capital. Os autores 

reforçam a necessidade de considerar os incentivos na investigação científica em contabilidade. 
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Complementarmente, Soderstrom e Sun (2007) revisaram a literatura a respeito da adoção e 

utilização dos padrões contábeis e a qualidade da informação. Eles sugerem que essa tríade seja 

considerada na pesquisa em contabilidade: qualidade do padrão contábil, ambiente institucional 

e incentivos sobre os gestores. 

No presente estudo, a investigação dos incentivos é feita pelo alicerce da Teoria da 

Agência de Jensen e Meckling (1976) e a investigação dos ambientes institucionais com base 

no estudo de Brown et al (2014). Quando ao padrão contábil, este estudo é limitado aos países 

que adotam as IFRS, que estabelecem as normas de reconhecimento, mensuração e divulgação 

de todos os fatos contábeis, inclusive o goodwill. No que se refere ao goodwill, o entendimento 

pode ser alcançado pela análise combinada das normas IFRS 3 – Business Combination, IAS 36 

– Impairment of Assets e IFRS 13 – Fair Value Measurement, haja vista que a técnica de baixa 

desse ativo prevista atualmente pelo IFRS, ainda é o impairment. 

 

2.3.  Impairment do Goodwill 

Goodwill é um ativo que pode surgir numa situação de combinação de negócios. 

Inicialmente, a empresa adquirente deve mensurar pelo valor justo os ativos e passivos da 

empresa que pretende adquirir que, antes da combinação, podem estar registrados pelo custo 

histórico. Desse modo, o valor do ágio, mensurado pela diferença entre o valor pago e o valor 

líquido dos ativos e passivos, mensurados pelo valor justo, da adquirida, é divulgado em conta 

do ativo intangível no Balanço Patrimonial (BP) consolidado. 

Após o reconhecimento inicial do goodwill, pelo disposto na IAS 36 – Impairment of 

Assets, se faz necessária a aplicação do teste de recuperabilidade, ou impairment, 

periodicamente. O objetivo do teste de recuperabilidade consiste em assegurar que os ativos 

divulgados nas Demonstrações Contábeis (DC) estejam registrados em valor que não exceda o 

seu valor de recuperação, determinado pelo uso ou pela venda de tal ativo (CPC 01, 2010). 

Nesse sentido, uma vez identificado que o valor registrado no balanço é superior ao valor 

recuperável, a entidade deve proceder com o ajuste do goodwill, sendo a diferença lançada 

como despesa no resultado do exercício.  

O teste de impairment consiste em verificar se as condições do momento do 

reconhecimento e mensuração ou da última divulgação do goodwill, se mantém até o momento 

da avaliação corrente (CPC 01, 2010). Além da verificação periódica do valor recuperável do 

goodwill, é necessário aplicar o teste de impairment sempre que as circunstâncias de 

mensuração da divulgação anterior foram alteradas (CPC 01, 2010).  
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No entanto, a aplicação do teste de impairment ao goodwill envolve subjetividade e 

possibilidade de gerenciamento oportunista de resultados (JAHMANI et al 2010; SUN, 2016 e 

NGUYEN, 2019). Duas fortes críticas direcionadas ao impairment do goodwill, por exemplo, 

são o excesso de otimismo da gestão e o efeito shielding. Pela Teoria da Agência (JENSEN; 

MECKLING, 1976), o excesso de otimismo da gestão, que pode ser reflexo de uma estratégia 

oportunista, prejudica o reconhecimento tempestivo da perda por impairment do goodwill, pois 

as estimativas de fluxo de caixa aplicadas podem não ser razoáveis e sustentáveis. Como o 

reconhecimento da perda por impairment do goodwill impacta diretamente no resultado o 

reconhecimento tardio dessa perda pode beneficiar a gestão, fazendo a divulgação de um 

desempenho superior ao que seria reportado numa situação de comportamento não oportunista.  

Já o efeito shielding está relacionado aos casos em que a avaliação do goodwill adquirido 

em uma combinação de negócios é feita em conjunto entre a adquirida e o adquirente. Nesses 

casos, como não é possível separar a parte do valor recuperável do goodwill adquirido do 

adquirente, o goodwill adquirido pode ser blindado por um valor recuperável maior no godwill 

adquirente, fazendo que o teste de impairment, não indique o reconhecimento de perda, o que 

não necessariamente seria observado caso o teste fosse aplicado ao goodwill adquirido 

individualmente. Em outras palavras, se os ativos da adquirente forem saudáveis o suficiente 

para sustentar o goodwill total, o goodwill da adquirida não sofrerá impairment ainda que 

quando analisado em separado do ativo da adquirente, o impairment seja necessário. 

 Esses e outros motivos ocasionaram a discussão presente no DP: Business 

Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment (IFRS, 2020) que, atualmente, já indica, 

inclusive, pontos de revisão da pós implementação da norma que sugere focos para pesquisas 

científicas3. Os prós e contras evidenciados pelo Discussion Paper são listados a seguir: 

Tabela 1 - Prós e Contras do Uso do Impairment 

Contras Prós 

• As perdas por impairmet são reconhecidas muito 

tardiamente 

• É útil para relacionar o preço pago pelo que foi 

adquirido e para calcular o retorno do investimento do 

capital 

• Os cálculos do impairment envolvem inerentemente 

muito julgamento e as premissas usadas no cálculo são 

subjetivas 

• Ajuda a avaliar o desempenho da administração 

• As divulgações não são suficientes para avaliar se os 

principais insumos / premissas são razoáveis 

• Ajuda a verificar se uma aquisição está funcionando 

como esperado 

 
3 Disponível em: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2015/06/iasb-completes-post-implementation-
review-of-business-combinations-standard/ consulta feita às 16h43 do dia 21 de janeiro de 2022 
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• Efeito shielding  

Fonte: IASB, 2020 - Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment 

Outro ponto a favor do uso do impairment do goodwill está associado à relevância da 

informação contábil. Relevância é uma das características fundamentais da contabilidade. A 

relevância está atribuída à uma informação contábil capaz de fazer diferença nas decisões 

tomadas pelos usuários e, para que isso seja possível, a informação contábil precisa ter valor 

preditivo e ou confirmatório (CPC 00, 2019 e IFRS, 2020). Portanto, a divulgação do 

impairment do goodwill pode ter poder confirmatório, uma vez que corrobora a expectativa dos 

usuários acerca da necessidade da baixa (IFRS, 2020). Já no que se refere à capacidade 

preditiva, é possível estabelecer que o reconhecimento tempestivo da perda por ipairment do 

goodwill forneça informação mais útil que o reconhecimento não tempestivo, uma vez que 

analistas poderão usar essa informação em suas previsões. Dessa forma é possível dizer que o 

uso do impairment do goodwill está associado com a qualidade da informação contábil. 

Por sua vez, a qualidade da informação contábil pode estar associada com o risco 

percebido pelos usuários haja vista que as demonstrações contábeis podem ser entendidas como 

mecanismo de prestação de contas dos gestores para os proprietários da firma (JENSEN; 

MECKLING, 1976). Assim, se a contabilidade é útil para diminuição da assimetria de 

informação entre os agentes e os proprietários, uma informação contábil com qualidade inferior 

pode significar uma diminuição dessa assimetria também inferior, o que pode amentar a 

percepção do risco pelos usuários. Como a aplicação do impairment do goodwill permite 

subjetividade, pode-se esperar que a aplicação dessa técnica de maneira enviesada diminua a 

qualidade da informação contábil e, consequentemente, o risco do usuário da informação 

aumente, o que pode ser observado no custo de capital próprio por sua relação direta com o 

risco (SHARPE, 1994). 

 

2.4. Custo de Capital Próprio  

Ross, Westerfield, Jaffe e Lamb (2015, p. 425) afirmam que o custo de capital próprio 

equivale ao retorno esperado pelos acionistas quando investem em uma empresa. Com isso, é 

esperado que cada acionista espere uma taxa de retorno diferente, por ser considerado, dentre 

outros fatores, o custo de oportunidade e o risco do investimento individualmente. No entanto, 

como o número de investidores de uma mesma empresa pode ser muito alto, estimar uma taxa 

de retorno única que represente o custo de capital próprio de todos os acionistas seria inviável 

(ROSS et al, 2015). Dada essa impossibilidade de se observar diretamente o custo de capital 

próprio, alguns modelos foram desenvolvidos com o objetivo de estimá-lo.  
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Os modelos publicados para estimar o custo de capital próprio podem ser classificados 

em duas abordagens: ex post e ex ante. Pela abordagem ex post o custo de capital próprio é 

estimado empiricamente, com base em dados históricos. Dessa abordagem, um modelo bastante 

difundido é o Capital Asset Pricing Model (CAPM). Proposto por Sharpe (1994), o CAPM 

estabelece uma relação linear positiva entre o retorno esperado pelo acionista e o risco incorrido 

no investimento. Assim, o retorno esperado por um acionista pode ser calculado pelo retorno 

obtido em operações “livre de risco” mais um prêmio pelo risco específico de se investir 

naquela empresa (SHARPE, 1994). 

Como explica Alencar (2010), existem fatores considerados como explicativos do risco 

específico dos ativos conforme os destacados nos estudos de: Chung (1989), Harris e Marston 

(1992), Marston e Harris (1993), Gordon e Gordon (1997), Barth, Elliot, Finn e Mark  (1999),  

Modigliani e Miller (1958), Fama e French (1992), Diamond e Verrecchia (1991), Berk (1995), 

La Porta (1996), Fama e French (1997). Esses fatores explicativos do risco complementam e 

corroboram a relação proposta de Sharpe (1994) pois demonstram que características 

individuais da empresa interferem no seu risco específico. 

No que se refere à conexão entre o risco do ativo e seus fatores explicativos, o Modelo 

de Três Fatores de Fama e French (1992) (M3FF) pode se destacar. Por uma abordagem similar 

à do CAPM, o M3FF se diferencia por considerar, além do retorno de mercado, o tamanho e a 

razão Book to Market (BTM)4 das empresas. Dada sua natureza empírica, o M3FF também 

pode ser considerado um modelo ex post. 

Pela abordagem ex ante o custo de capital próprio, comumente tratado como Custo de 

Capital Implícito (CCI), pode ser estimado pela taxa de retorno que equaliza uma sequência de 

resultados esperados (comumente o previsto pelos analistas) ao preço de mercado atual da ação. 

Desta abordagem um modelo bastante aplicado é o de Easton (2004) que toma por base o 

crescimento dos resultados, sendo que, o retorno residual futuro é diferente de zero se o preço 

de mercado da ação não for igual ao preço contábil, calculado pelo valor do Patrimônio Líquido 

dividido pelo número de ações (EASTON, 2004). 

Embora o modelo de Fama e French (1992) seja comumente operacionalizado por uma 

abordagem ex post, é possível que sua aplicação seja feita por uma abordagem ex ante. É o que 

propõe o estudo de Mishra e O’Brlen (2019). Pressupondo que o investidor escolhe ativos com 

base na variância e na média dos retornos futuros, Mishra e O’Brlen (2019) estimaram o custo 

 
4 Razão entre o valor de mercado e o valor contábil do patrimônio líquido.  
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de capital próprio com base em estimativas futuras dos três fatores originalmente propostos por 

French e Fama (1992). 

Não há um consenso a respeito de qual abordagem, ex ante ou ex post, proporcionaria a 

melhor estimativa do custo de capital próprio (ALENCAR, 2010). Decorrente disso, algumas 

pesquisas vêm sendo desenvolvidas. Por exemplo, Savoia, Securato, Bergmann, e da Silva 

(2019) compararam os resultados da aplicação de modelos ex ante e ex post usados para estimar 

o custo de capital do acionista de empresas de infraestrutura do Brasil. Analisando o período de 

2002 a 2014, os pesquisadores propuseram uma relação linear entre o retorno observado dos 

ativos e o custo de capital próprio medido pelo CAPM e pelo custo de capital implícito, sendo 

este segundo baseado no estudo de Easton (2004). 

Savoia et al (2019) propuseram uma equação em que os modelos de estimação do custo 

de capital do acionista compõem a lista de variáveis explicativas do retorno observado. Os 

resultados dessa pesquisa indicam que uma abordagem ex ante apresenta resultados mais 

consistentes para a estimação do custo de capital do acionista. Coerente com esse estudo, 

Mishra e O’Brlen (2019) compararam o custo de capital do acionista estimado pelo CAPM e 

pelo M3FF, sendo que este segundo foi aplicado para ambas abordagens ex ante e ex post, com 

o custo de capital implícito estimado com base no estudo de Easton (2004) e demonstraram que 

o modelo de três fatores de Fama e French (1992) em sua abordagem ex ante, explica o custo 

de capital implícito do acionista melhor que o CAPM e outros modelos baseados numa 

abordagem ex post. 

  

3. Desenvolvimento das Hipóteses de Pesquisa 

Previsto nas normas IAS 36, e em conformidade com o item 90 do CPC 01 (2010), o 

reconhecimento da perda por impairment deve ser feito sempre que o valor do goodwill 

registrado no balanço exceder o seu valor recuperável. O valor recuperável do goodwill pode 

ser reduzido em consequência de um evento externo capaz de mudar as expectativas da gestão 

sobre os benefícios futuros da aquisição, por exemplo, mudanças adversas no ambiente 

tecnológico em que a entidade opera (CPC 01, 2010). Considerando que a informação contábil 

deve ser tempestiva (CPC 00, 2019), ou seja, ela deve ser divulgada a tempo de ser útil na 

tomada de decisão do usuário, pode-se estabelecer que a divulgação da perda por impairment 

aconteça no momento de divulgação imediatamente posterior ao acontecimento do evento que 

reduz o valor recuperável do goodwill. Este entendimento pode ser alcançado pela interpretação 

do item 60 do CPC 01 (2010). A figura a seguir ilustra essa situação: 
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Nota: O reconhecimento da perda por impairment do goodwill foi representado pelos pontos de 

intersecção dos eixos. Os cortes no eixo Tempo, t1 a t5, representam os trimestres (momento de 

divulgação das Demonstrações Contábeis). O corte “evento” representa a mudança nas 

circunstâncias que interferem no valor recuperável do ativo, conforme IAS 36. 

Figura 2 – Reconhecimento e divulgação tempestiva do Impairment do 

Goodwill 

  

Na ilustração anterior, o evento que altera o valor recuperável do goodwill acontece em 

momento anterior à divulgação da demonstração contábil, que tem periodicidade pré-

estabelecida. Embora a demonstração contábil seja o veículo oficial da informação contábil 

(CPC 26, 2011) é possível que a informação chegue ao usuário por outros meios de 

comunicação. Por exemplo, no Brasil, é prevista a obrigatoriedade de divulgação de fatos 

relevantes de forma imediata, segundo a Instrução CVM nº 358, de 3 de Janeiro de 2002. Uma 

vez publicada a redução do valor recuperável do goodwill, mediante fato relevante, por 

exemplo, a demonstração contábil passa a ter poder confirmatório do evento (CPC 00, 2019). 

Por exemplo, no dia 02 de agosto de 2017, o Banco do Brasil S.A. divulgou Fato Relevante5 

sobre provisionamento de despesa decorrente de teste de recuperabilidade (impairment). Essa 

perda foi confirmada nas demonstrações contábeis divulgadas no dia 31 de dezembro de 20176. 

No mesmo sentido, Delvizio e Janeiro (2020) organizaram uma série de Fatos Relevantes sobre 

impairment do goodwill divulgados por companhias brasileiras no período de 31/12/2009 a 

31/03/2020 corroborando a aplicação da norma da CVM citada. 

 
5 Disponível em: https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/sitedtvm/dwn/fatorelago17.pdf, consulta aos 10 dias 
de fevereiro de 2022 às 16h01. 
6 Disponível em: https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/ultimos-
resultados/098ab971bdd493864191ef6d541b9ca6cac418f6dd5829fcb8bb985091d3f832/demonstracoes_contabei
s_em_ifrs_.pdf consultados aos 10 dias de fevereiro de 2022 às 16h02. 

Perda por impairment do 
goodwill ($) 

Tempo 
Evento 

t 1 t 5 t 4 t 3 t 2 
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Além disso, é sabido que a aplicação do teste de impairment do goodwill estabelece 

maior subjetividade por parte dos gestores (PETERSEN; PLENBORG, 2010), o que pode 

permitir um comportamento oportunista dos gestores (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Nguyen (2019) demonstra que os gestores podem postergar o reconhecimento e a 

divulgação da perda por impairment do goodwill para gerenciar o resultado. Nesse sentido, a 

perda por impairment do goodwill não é reconhecida na primeira oportunidade de divulgação 

contábil, após o evento que reduz o valor recuperável do ativo (NGUYEN, 2019). Uma das 

explicações possíveis para tal acontecimento é a suavização de resultados (JAHMANI et al, 

2010). Além disso, a divulgação pode ser insuficiente (CARLIN; FINCH, 2011; ANDRÉ; 

DIONYSIO; TSALAVOUTAS, 2018), o que implica em dúvidas sobre a qualidade do teste de 

impairment do goodwill (HOOGENDOORN 2006; CARLIN; FINCH, 2009, 2010), com a 

possibilidade de gerenciamento de resultados (GINER; PARDO, 2015; LI; SLOAN, 2017; 

CAPPELLESSO; RODRIGUES;  PRIETO, 2017; PALLARÉS; SANCHIDRIÁN; PÉREZ 

GARCÍA; GONZALO-ÂNGULO, 2021), e informação não relevante para o mercado de 

capitais (BENS; HELTZER; SEGAL, 2011; CAPPELLESSO; ROCHA; DANTAS, 2018). 

A figura a seguir ilustra uma situação em que, o reconhecimento e a divulgação da perda 

por impairment do goodwill não foram realizadas de maneira tempestiva: 

 

 

 

 

 
Nota: Idem Figura 2 

Figura 3 – Reconhecimento e divulgação não tempestiva da perda Impairment do Goodwill 

 

Esse cenário é coerente com os incentivos que levaram o Board a repensar a prática 

contábil do impairment do goodwill no documento “Discussion Paper DP/2020/1 - Business 

Perda por impairment do 
goodwill ($) 

Tempo 

Evento 
t 1 t 5 t 4 t 3 t 2 
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Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment”. Os principais incentivos para retomar 

a discussão do goodwill são explicados pela divulgação insuficiente a respeito da combinação 

de negócios, o efeito shielding decorrente do headroom nos balanços consolidados, e, por fim, 

o excesso de otimismo que resulta em um possível delay no reconhecimento das perdas por 

impairment do goodwill (IFRS, 2020). 

Além disso, ao considerar os diferentes ambientes institucionais em que se imergem as 

empresas, é possível estabelecer que esse gerenciamento do impairment do goodwill 

(NGUYEN, 2019; JAHMANI et al, 2010) seja influenciado pelas características do ambiente 

legal, visto que a adoção das IFRS é influenciada por aspectos legais e institucionais 

(HOLTHAUSEN, 2009; SODERSTROM; SUN, 2007; WALKER, 2010). Com os dados 

coletados nessa pesquisa, mais bem descritos nas seções seguintes, foi elaborado o gráfico a 

seguir que ilustra a proporção do goodwill sobre o Patrimônio Líquido ao longo do período 

analisado, separado por altos e baixos ambientes institucionais. A linha superior, vermelha, 

representa a divisão de goodwill pelo Patrimônio Líquido de empresas do baixo ambiente 

institucional. Essa linha fica, quase sempre, acima da linha azul, que representa a mesma razão, 

só que, para os países de alto ambiente institucional: 

 

 
Nota: este gráfico tem 16 países considerados de alto ambiente institucional (Australia, Belgium, Canada, 

Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Norway, 

Spain e United Kingdom) , e 26 classificados como baixo ambiente institucional (Argentina, Austria, Brazil, Chile, 

Croatia, Czech Republic, Finland, Greece, Hungary, Jordan, Mexico, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, 

Romania, Russia, Russian Federation, Singapore, Slovenia, South Africa, South Korea, Sweden, Turkey e 

Ukraine), de acordo com Brown, Preiato e Tarca (2014 ). 
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Figura 4 -– Proporção de goodwill sobre o Patrimônio Líquido Total em Diferentes 

Ambientes Institucionais 

Conforme mostrado na figura anterior, as empresas de ambientes institucionais mais 

baixos, sujeitas a menores níveis de auditoria e enforcement (BROWN, et al, 2014), têm maior 

proporção de goodwill relativo ao patrimônio líquido em seus balanços. Neste sentido, observa-

se um indício de que o goodwill pode estar superavaliado nos balanços patrimoniais, 

principalmente nos países de baixo ambiente institucional. Isso pode estar relacionado a 

maiores níveis de gerenciamento do momento do impairment do goodwill nesses países. Por 

exemplo, Giner e Pardo (2015) demonstraram que as decisões de gestores sobre o momento do 

reconhecimento do impairment do goodwill são influenciadas por estratégias de gerenciamento 

de resultados, como a suavização de resultados. 

Ainda que o reconhecimento da perda por impairment do goodwill seja registrado de 

maneira tardia, como demonstrado na figura 3, a informação contábil pode ser relevante devido 

ao poder confirmatório (CPC 00, 2019). No entanto, sua aplicação pode estar associada também 

a uma piora na confiabilidade da informação contábil (Knauer e Wohrmann, 2016). A piora na 

confiabilidade na informação contábil pode causar um aumento no risco percebido pelos 

investidores (EASLEY; O’HARA, 2004), e o risco está associado diretamente ao custo de 

capital próprio (SHARPE, 1994). Portanto, é esperado que o reconhecimento da perda por 

impairment do goodwill esteja associado a um aumento no custo de capital próprio. Essa relação 

foi confirmada por Iatridis e Senftlechner (2014), visto que o reconhecimento da perda por 

impairment do goodwill aumenta o custo de capital. Sun e Zhang (2016) encontraram a mesma 

relação, mas para o custo de capital de terceiros. Complementarmente, Mazzi et al, (2017) 

observaram uma relação negativa entre o disclosure sobre impairment do goodwill e o custo de 

capital próprio. Ou seja, quanto menor a divulgação sobre a perda por impairment, maior o 

custo de capital próprio, o que é coerente com um cenário de maior assimetria informacional. 

Para investigar se o reconhecimento da perda por impairment do goodwill pode ser 

associado ao custo de capital próprio, é proposta a seguinte hipótese de pesquisa: 

H1: Há uma relação positiva entre o reconhecimento da perda por impairment do 

goodwill e o custo de capital próprio.  

Considerando que a perda na confiabilidade da informação contábil é maior em 

ambientes institucionais fracos (KNAUER; WOHRMANN, 2016), é esperado que, nesses 

ambientes haja um piora de maior grandeza. A figura a seguir ilustra esse raciocínio: 
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Nota: Na figura é representado o impairment do goodwil, regulado pelo IFRS, e seus efeitos em 

ambientes institucionais Alto e Baixo conforme o estudo de Brown et al (2014). Conforme demonstrado 

por Knauer e Wohrman (2016) o impairment do goodwill está associado a uma perda na confiabilidade 

da informação contábil e essa perda é mais acentuada em ambientes institucionais Baixos. Essa perda na 

confiabilidade pode ser associada a um aumento no risco percebido pelo investidor conforme o estudo de 

Easley e O’Hara (2004). Por fim, este aumento no risco pode ser refletido no custo de capital próprio 

conforme demonstrado por Sharpe (1963). 

Figura 5 – Desenvolvimento da hipótese de pesquisa7 

Neste contexto, o objetivo desse estudo é investigar não só a relação entre a perda por 

impairment do goodwill e o custo de capital próprio, mas como essa relação se reproduz em 

diferentes ambientes institucionais. Seguindo os estudos de Kanauer e Wohrmann (2016), La 

Porta et al (1997), Brown et al (2014) e Pirveli e Zimmermann (2019), para investigar a reação 

do impairment do goodwill no custo de capital próprio em diferentes ambientes institucionais é 

proposta a seguinte hipótese de pesquisa: 

 
7 C.p. é abreviação de: Ceteris paribus ou “tudo mais constante”. 

 

 
 

Perda de confiabilidade na 
informação contábil 
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C. p., aumento no risco 
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1994) 
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H2: A relação entre o reconhecimento da perda por impairment do goodwill e o custo 

de capital próprio é mais acentuada em empresas que pertencem a países de ambientes 

institucionais mais fracos, ou seja, menores níveis de auditoria da informação contábil, 

enforcement e cujo sistema legal se desenvolveu pelo princípio do code law. 

As sessões seguintes deste trabalho tratam dos dados e da metodologia aplicada com o 

objetivo de avaliar as hipóteses de pesquisa.  

 

4. Método da pesquisa 

O Objetivo desta pesquisa é investigar se o aumento no custo de capital próprio 

associado ao impairment do goodwill é maior em países de baixo ambiente institucional, quando 

comparado ao aumento observado em países de alto ambiente institucional. Para tanto foram 

coletados dados de países de ambientes institucionais diferentes. Posteriormente esses países 

foram classificados, de acordo com o nível de enforcement e auditoria da informação contábil, 

em um dos seguintes grupos: Alto Ambiente Institucional e Baixo Ambiente Institucional. Foi 

desenvolvido um modelo que associa o Custo de Capital Próprio ao impairment do goodwill 

sendo a primeira variável como independente e a segunda como variável de interesse. Os 

coeficientes-beta foram estimados separadamente para cada um dos grupos de ambiente 

institucional, posteriormente, comparados. 

4.1. Seleção da amostra e coleta de dados 

Os dados foram coletados das demonstrações contábeis divulgadas no período de 2010 

a 2019, disponíveis na base de dados da Capital IQ da Standard & Poors® para 42 países ao 

redor do mundo. A escolha dos países estudados foi feita com base na disponibilidade de índices 

de ambiente institucional no estudo de Brown et al (2014), sendo que, dos 51 países presentes 

no estudo original 9 não adotavam IFRS no período deste estudo e, portanto, foram 

desconsiderados. A figura a seguir representa de maneira gráfica os países das empresas das 

quais foram coletadas informações neste estudo (cinza mais escuro): 
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Figura 6 – Mapa do mundo com destaque nos países dos quais foram coletadas informações 

sobre o impairment do goodwill no período de 2010 a 2019 

 Os índices de ambiente institucional atribuídos aos países do presente estudo são 

baseados no artigo de Brown et al (2014), e foram repetidos para cada país durante os anos de 

2010 a 2019. Os índices de classificação do ambiente institucional proposto neste estudo são 

divididos em: enforcement e auditoria e, quando somados, variam de 0 a 56 sendo os mais 

próximos de zero os que representam ambientes com menores níveis de enforcement e auditoria. 

 Para analisar a hipótese de que os ambientes institucionais interferem na relação entre o 

custo de capital próprio e o impairment do goodwill, os países foram classificados em dois 

grupos: Alto Ambiente Institucional e Baixo Ambiente Institucional por meio de uma análise 

de cluster a partir do estudo de Brown et al (2014). Os clusters criados são os seguintes: 
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Tabela 2 – Cluster dos países com Baixo 

Ambiente Institucional 

 

Pais 
Brown et al 

(2014) 

Argentina 11 

Austria 27 

Brazil 23 

Chile 9 

Croatia 22 

Czech Republic 19 

Finland 32 

Greece 26 

Hungary 18 

Jordan 11 

Mexico 11 

Pakistan 18 

Peru 16 

Philippines 27 

Poland 28 

Portugal 29 

Romania 15 

Russia 28 

Russian Federation 28 

Singapore 32 

Slovenia 19 

South Africa 19 

South Korea 28 

Sweden 34 

Turkey 20 

Ukraine 6 

Contagem 26 

Máximo 34 

Mínimo 6 

 

 

Tabela 3 – Cluster dos países com Alto 

Ambiente Institucional 

 

Pais 
Brown et al 

(2014) 

Australia 52 

Belgium 44 

Canada 54 

Denmark 49 

France 45 

Germany 44 

Hong Kong 52 

Ireland 41 

Israel 48 

Italy 46 

Malaysia 40 

Netherlands 43 

New Zealand 43 

Norway 47 

Spain 42 

United Kingdom 54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contagem 16 

Máximo 54 

Mínimo 40 
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A operacionalização da clusterização foi realizada com auxílio do software STATA® 

sendo criada, como resultado da análise, a variável: _clus_1, (que apresenta número 1 para os 

países de baixo ambiente institucional e 2 para os países de alto ambiente institucional) que foi 

adicionada à amostra. No grupo Baixo Ambiente Institucional, para o qual a variável _clus_1 é 

igual a 1, foram classificados 26 países cujo índice do estudo de Brown et al (2014) varia entre 

6 e 34. Os outros 16 países foram classificados no grupo Alto Ambiente Institucional, _clus_1 

igual a 2, e os índices observados variam de 40 a 54. Das 214.060 observações da coleta inicial 

6.629 não tinham informação do país de origem disponível, o que impossibilitou a classificação 

da observação num dos clusters anteriores. Essas 6.629 linhas foram excluídas da base. Foram 

excluídas, também, as linhas duplicadas. 

Outra exclusão foi aplicada para os casos em que não foi possível observar o preço da 

ação. O preço da ação é uma informação utilizada na construção de variáveis do estudo, e sua 

ausência pode prejudicar diretamente na estatística descritiva apresentada nas seções seguintes. 

Por isso, foram excluídas 52.237 linhas da base que não tinham informação do preço da ação. 

Foram operacionalizadas também outras duas exclusões, uma com base no valor do patrimônio 

líquido e outra com base no lucro por ação, conforme os artigos de Mazzi et al (2017) e Easton 

(2004), respectivamente.  

Mazzi et al (2017) e Ramanna e Watts (2012) argumentam que empresas com 

patrimônio líquido negativo tendem a não reconhecer o impairment do goodwill de maneira 

fidedigna e tempestiva. Em ambos os estudos, as observações de empresas cujo patrimônio 

líquido era negativo foram excluídas. Por isso, no presente estudo foram excluídas da base 

9.669 linhas que continham patrimônio líquido negativo. Foram excluídas, também, as linhas 

de empresas que reportaram valores positivos na conta de impaimrment do goodwill. 

O artigo de Easton (2004) apresenta um modelo de estimação do custo de capital próprio 

com base nas estimativas de lucro. No entanto esse modelo requer algumas premissas para que 

possa ser aplicado. Uma das premissas é a do crescimento da projeção do lucro. Nesse sentido, 

ao aplicar a fórmula proposta por Easton (2004) não é possível estimar o custo de capital próprio 

para casos de decréscimo do lucro previsto. Por isso, foram excluídas da base 25.228 linhas 

cuja previsão de lucro por ação para t2 era menor que a previsão do lucro por ação para t1. A 

tabela seguinte representa o número de observações inicial e após exclusões: 
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Tabela 4 – Exclusões de dados 

Descrição Observações 

Inicial 214.060 

Ausência de país 6.629 

Duplicidade 30 

Ausência de preço da ação  52.237 

PL negativo* 9.669 

Decréscimo do lucro 25.228 

Impairment do goodwill positivo 1.279 

Final 118.988 

 

As 118.988 observações provêm de 18.904 empresas que têm observações para pelo 

menos um ano analisado. As 18.904 empresas foram classificadas em 70 setores da economia 

pela base de dados. Cerca de 30% da amostra estava concentrada nos setores: Mercado de 

Capitais, Metais e Mineração e Administração e Desenvolvimento de Real State. O setor 

representado pela rubrica “Mercado de Capitais”, anteriormente mencionado, se refere às 

empresas de investimento como bancos e fundos. Por exemplo, dentre as empresas brasileiras 

classificadas neste grupo estão o Banco BTG Pactual e a Bolsa de Valores B3. Adicionando os 

sete setores: Óleo, Gás e Combustíveis, Software, Produtos Alimentícios, Maquinário, 

Equipamentos Eletrônicos e Componentes, Químicos e Farmacêuticos obtêm-se 

aproximadamente 50% das observações. A tabela seguinte apresenta a contagem de 

observações por setor: 

Tabela 5 – Observações por Setor 

Setor Obs. % 

Capital Markets 17.330 14,56% 

Metals and Mining 14.646 12,31% 

Real Estate Management and Development 5.819 4,89% 

Food Products 4.201 3,53% 

Oil, Gas and Consumable Fuels 3.934 3,31% 

Machinery 3.654 3,07% 

Chemicals 3.052 2,56% 

Electronic Equipment, Instruments and Components 2.973 2,50% 



22 
 

Setor Obs. % 

Textiles, Apparel and Luxury Goods 2.943 2,47% 

Software 2.871 2,41% 

Construction and Engineering 2.690 2,26% 

Hotels, Restaurants and Leisure 2.637 2,22% 

IT Services 2.403 2,02% 

Banks 2.202 1,85% 

Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) 2.142 1,80% 

Commercial Services and Supplies 1.966 1,65% 

Pharmaceuticals 1.902 1,60% 

Household Durables 1.798 1,51% 

Semiconductors and Semiconductor Equipment 1.742 1,46% 

Media 1.703 1,43% 

Trading Companies and Distributors 1.607 1,35% 

Auto Components 1.593 1,34% 

Biotechnology 1.563 1,31% 

Electrical Equipment 1.487 1,25% 

Insurance 1.464 1,23% 

Health Care Equipment and Supplies 1.444 1,21% 

Diversified Financial Services 1.353 1,14% 

Specialty Retail 1.303 1,10% 

Entertainment 1.242 1,04% 

Construction Materials 1.124 0,94% 

Professional Services 1.107 0,93% 

Building Products 1.103 0,93% 

Electric Utilities 1.100 0,92% 

Containers and Packaging 1.039 0,87% 

Communications Equipment 975 0,82% 

Health Care Providers and Services 956 0,80% 

Beverages 919 0,77% 

Independent Power and Renewable Electricity Producers 893 0,75% 

Energy Equipment and Services 850 0,71% 

Paper and Forest Products 845 0,71% 

Diversified Telecommunication Services 818 0,69% 

Food and Staples Retailing 767 0,64% 

Industrial Conglomerates 671 0,56% 

Transportation Infrastructure 653 0,55% 

Consumer Finance 635 0,53% 

Personal Products 627 0,53% 

Distributors 596 0,50% 
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Setor Obs. % 

Aerospace and Defense 592 0,50% 

Diversified Consumer Services 586 0,49% 

Marine 571 0,48% 

Technology Hardware, Storage and Peripherals 522 0,44% 

Road and Rail 507 0,43% 

Internet and Direct Marketing Retail 484 0,41% 

Interactive Media and Services 417 0,35% 

Health Care Technology 406 0,34% 

Air Freight and Logistics 394 0,33% 

Life Sciences Tools and Services 373 0,31% 

Multiline Retail 352 0,30% 

Leisure Products 328 0,28% 

Gas Utilities 298 0,25% 

Automobiles 287 0,24% 

Airlines 276 0,23% 

Thrifts and Mortgage Finance 224 0,19% 

Household Products 201 0,17% 

Multi-Utilities 200 0,17% 

Wireless Telecommunication Services 197 0,17% 

Water Utilities 195 0,16% 

Tobacco 99 0,08% 

Não Identificado 78 0,07% 

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 59 0,05% 

Total 118.988 100,00% 

 

Como o objetivo desta pesquisa é investigar o impacto do impairment do goodwill no 

custo de capital próprio em diferentes ambientes institucionais, é necessário que se tenha 

observações de impairment do goodwill e custo de capital próprio em países de diferentes 

ambientes institucionais. Por isso, foram analisadas as contagens de observações de impairment 

do goodwill e custo de capital próprio por países. O impairment do goodwill foi coletado 

diretamente da base utilizada. Foram coletadas 6.361 observações do impairment do goodwill 

ao longo do período estudado.  

 

Para medir o custo de capital próprio (CCP), foi utilizado o modelo proposto por Easton 

(2004), haja vista da melhor adequação da abordagem ex ante conforme estudos de Savoia et 

al (2019) e Mishra e O’Brlen (2019). Easton (2004) descreveu um modelo de crescimento de 

lucros que pode ser utilizado para estimar o custo de capital próprio. O racional desenvolvido 
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por Easton (2004) considera raiz das previsões de lucro por ação, ou earnings per share (EPS) 

sobre o preço da ação observada. O modelo de estimação do custo de capital próprio proposto 

por Easton (2004) pode ser representado pela equação seguinte: 

 

Equação 1 – Estimativa do Custo de Capital Próprio de Easton (2004) 

���	 = 	����	 −	����	��  

 

onde: ���	 e ���� representam as previsões do lucro por ação para os anos 2 e 1, respectivamente, e �� 

representa o preço da ação no mento 0. 

 

No primeiro termo da equação é apurada a diferença entre as previsões de lucro por ação 

para os anos t2 e t1, considerando-se como referência t0, e, em seguida, divide-se pelo preço da 

ação também em t0. Desse resultado é extraída a raiz quadrada, o que equivale a estimativa do 

custo de capital próprio pelo método de Easton (2004). 

Para estimar o custo de capital próprio conforme o modelo modificado de Easton (2004) 

foram coletados os preços das ações para cada empresa durante o período de 2010 a 2019. 

Também foram coletadas as previsões de lucro por ação estimadas para o mesmo período. Após 

a aplicação do modelo, o total de observações do custo de capital próprio para os dois clusters 

é de 28.681 para os anos de 2010 a 2019. As tabelas a seguir apresentam as contagens  

As tabelas seguintes apresentam as contagens de impairment do goodwill e custo de 

capital próprio por país: 
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Tabela 6 – Contagem do Impairment do Goodwill e Custo de Capital Próprio para o 

Cluster Alto Ambiente Institucional 

 

País 
Imp. do Goodwill Custo de Capital 

Próprio 

Australia 462 2.389 

United Kingdom 453 3.882 

France 473 1.864 

Canada 377 2.923 

Germany 293 1.842 

Malaysia 198 1.403 

Israel 137 138 

Italy 163 858 

Hong Kong 91 526 

Spain 100 401 

Norway 98 605 

Belgium 77 363 

Netherlands 70 322 

Denmark 54 300 

New Zealand 44 322 

Ireland 13 105 

Total 3.103 18.243 

 

Tabela 7 – Contagem do Impairment do Goodwill e Custo de Capital Próprio para o 

Cluster Baixo Ambiente Institucional 

País 
Imp. do 

Goodwill 

Custo de Capital 

Próprio 

Singapore 284 645 

Poland 257 511 

South Korea 316 2.884 

South Africa 250 482 

Sweden 168 1.519 

Brazil 96 603 

Austria 80 189 

Philippines 56 350 
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Greece 64 161 

Finland 71 491 

Chile 43 148 

Russia 42 214 

Portugal 48 113 

Turkey 32 378 

Mexico 29 324 

Pakistan 25 404 

Hungary 29 55 

Croatia 22 55 

Jordan 16 36 

Slovenia 16 36 

Peru 12 78 

Argentina 12 106 

Romania 3 69 

Czech Republic 4 22 

Ukraine 2 14 

Russian Federation 0 0 

Total 1.977 9.887 

 

 O cluster Alto Ambiente Institucional apresentou maior número de observações de 

impairment do goodwill, totalizando 3.103, o que é aproximadamente 50% maior que as 

observações para o cluster Baixo Ambiente Institucional, que totalizou 1.977 observações. Os 

países com menor número de observação foram: Rússia, Ucrânia e Romênia, ambos do cluster 

Baixo Ambiente Institucional, com 0, 2 e 4 observações de impairment do goodwill, 

respectivamente. Os países com maior número de observações de impairment de goodwill 

foram Austrália, Reino Unido e França, os três pertencentes ao cluster Alto Ambiente 

Institucional, com 462, 453 e 473 observações, consecutivamente.  

 Semelhante ao observado para o impairment do goodwill, o cluster de alto ambiente 

institucional também apresenta maior número de observações para o custo de capital próprio 

com 18.243 observações, contra apenas 9.887 do outro cluster. Os países com maior número 

de observações são Reino Unido e Canadá, com 3.882 e 2.923 observações, respectivamente. 

Apesar de pertencer ao cluster de baixo ambiente institucional, a Coreia do Sul é o terceiro país 

com o maior número de observações do custo de capital próprio com 2.884 observações. Não 

foram observados reconhecimento de perda por impairment do goodwill, nem custo de capital 

próprio para empresas da Rússia. 
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4.2. Especificação do modelo e avaliação das hipóteses 

 A metodologia aplicada para investigar as hipóteses propostas nesta pesquisa foi 

classificada em três etapas. Na primeira etapa, voltada para a hipótese 1, o modelo foi aplicado 

para todas as observações da base de dados, e o ambiente institucional foi considerado como 

uma variável de controle. Posteriormente, e mais voltado para a hipótese 2, o modelo foi 

aplicado de maneira individual para cada cluster de ambiente institucional, sem a variável de 

controle de ambiente. Os betas estimados para a variável de interesse em cada um dos clusters 

provêm de distribuições de probabilidades distintas, uma vez que são resultados de regressões 

distintas. Por isso, a comparação aritmética simples entre eles pode não ser suficiente para 

inferir uma diferença com algum nível de confiança. Por isso, foi aplicado o teste de Wald para 

comparar os coeficientes da variável de interesse impairment do goodwill para cada cluster. 

O modelo desenvolvido nesta pesquisa é representado pela equação seguinte: 

 

Equação 2 – Modelo ���,� 	= 	� + �����,� + �	��� + �����,� +�����,� + ��� !,� + �"#$�,� + �%&��,� + 	ℇ 

 

onde CCP é o custo de capital próprio da empresa i em t calculado conforme Easton 

(2004); Imp é a perda por impairment do goodwill da empresa i em t; Imp é calculada pelo 

módulo da divisão da perda por impairment do goodwill sobre o ativo total da companhia, 

permitindo que as perdas por impairment do goodwill sejam comparadas entre empresas com 

valores de ativos diferentes, este cálculo está alinhado com estudos anteriores da literatura como 

Iatridis e Senftlechner (2014), Sun e Zhang (2016) e Mazzi et al (2017); a variável Book-to-

Market (BtM) é calculada pela divisão do valor de mercado pelo valor contábil conforme o 

estudo de Beatty e Weber (2006); Amb é o ambiente institucional que segue a classificação de 

Brown et al (2014); Alavancagem (Ala), calculada pela divisão do passivo circulante e não 

circulante pelo patrimônio líquido; Liquidez (Liq), calculada pela divisão do passivo total pelo 

ativo total, conforme os estudos de Kisgen (2006, 2009), Liu (2011), Ahmed e Ali (2015); 

Retorno Sobre Ativo (Roa), calculado pela divisão do lucro líquido pelo ativo total; e Tamanho 

(Tam), dado pelo logaritmo natural do ativo total conforme estudos de Ashbaugh-Skaife, 

Collins e LaFond (2006). ℇ e	� representam o termo de erro e constante da regressão. 
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 Beatty e Weber (2006) evidenciaram que empresas cuja diferença entre o valor de 

mercado e o valor contábil é menor que o valor do goodwill têm maior probabilidade de 

reconhecer impairment do goodwill. Essa afirmação pode estar relacionada ao fato de que o 

valor de mercado corresponde, também, a expectativa dos agentes sobre o retorno da empresa 

e é precificado com maior frequência, ao passo que o goodwill registrado representa a 

expectativa do negócio adquirido no momento da combinação de negócios, resultado de uma 

avalição única, feita no mesmo momento da negociação. Nesse sentido, se a expectativa dos 

agentes de mercado sobre a empresa é inferior a expectativa registrada no balanço, então é 

provável que se proceda com o reconhecimento da perda por impairment. Além disso, pode 

haver associação entre CCP e BTM uma vez que, empresas com maiores razões entre o valor 

de contábil e o valor de mercado tendem a ter um maior custo de capital (Qin, Yang, He e Sun, 

2020). Por isso, a inclusão dessa variável pode contribuir para a estimação mais acurada do 

coeficiente da variável perda por impairment do goodwill.  

Neste mesmo sentido, a alavancagem, que também está associada ao custo de capital 

próprio de maneira positiva foi adicionada com o objetivo de controlar parte do risco do custo 

de capital próprio (Ke, 2021). As variáveis de liquidez, retorno sobre o ativo e tamanho, que 

foram igualmente adicionadas ao modelo como variáveis de controle, podem estar associadas 

ao custo de capital próprio neste estudo, porém, de maneira inversa conforme os estudos de 

Saad e Samet (2017) e Ashbaugh-Skaife et al (2006), respectivamente. A importância da 

inclusão dessas variáveis está relacionada com o objetivo de considerar no modelo outros 

efeitos que podem impactar no custo de capital próprio que não o impairment do goodwill, 

proporcionando um coeficiente mais assertivo para esta última variável. 

A descrição das variáveis do modelo, o sinal esperado e os estudos que fundamentaram 

sua escolha, foram resumidos na tabela seguinte: 

 

Tabela 8 – Variáveis do Modelo 

Variável Descrição 
Sinal 

Esperado 
Referência 

CCP Custo de Capital Próprio  Easton (2004) 

Imp Perda por impairment do goodwill divulgada + 
Iatridis e Senftlechner 

(2014), Sun e Zhang 
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(2016) e Mazzi et al 

(2017) 

Amb Nível do ambiente institucional - Brown et al (2014) 

BtM 

Variável que mede a razão entre o valor contábil 

e o valor de mercado da empresa observada 

(Book to Market Ratio) 

+/- Beatty e Weber (2006) 

Ala 
Variável que mede o grau de alavancagem da 

empresa observada 
- 

Kisgen, (2006, 2009), Liu 

(2011) e Ahmed e Ali 

(2015) 

Liq 
Variável que mede o grau de liquidez da empresa 

observada 
+ 

Kisgen, (2006, 2009), Liu 

(2011) e Ahmed e Ali 

(2015) 

Roa 
Variável que mede o retorno sobre o ativo da 

empresa observada 
- 

Ashbaugh-Skaife et al 

(2006) 

Tam 
Variável que mede o tamanho da empresa 

observada 
- 

Ashbaugh-Skaife et al 

(2006) 

Fonte: autores 

  

 

As fórmulas utilizadas para construir essas variáveis foram evidenciadas na tabela a 

seguir: 

Tabela 9 – Fórmulas das Variáveis do Modelo 

Variável Fórmula Descrição Referência 

CCP ���	 = 	()*+,-	)*+.	/0   

Onde: 1234 e 1235 representam 

o lucro por ação projetados para 

os anos futuros 1 e 2 

respectivamente e 67 representa 

o preço atual da ação 

Easton (2004) 

Imp ��� = 8− 9:���&�& , 9:���& < 09:���&�& , 9:���& ≥ 0 

Onde: GDIMPT é a perda por 

impairment do goodwill 

divulgada e AT é o valor total do 

Ativo 

Iatridis e Senftlechner 

(2014), Sun e Zhang 

(2016) e Mazzi et al 

(2017) 
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Amb Não se aplica 

O ambiente institucional foi 

classificado de acordo com o 

índice do estudo de Brown, 

Preiato e Tarca (2014) para o 

ano de 2008 (mais recente 

disponível) 

Brown et al (2014) 

BtM ���	 = 	�	 × 	?��  

Onde: P representa o preço da 

ação da empresa observada, Q 

representa a quantidade de ações 

negociadas e PL representa o 

valor do Patrimônio Líquido 

divulgado 

Beatty e Weber (2006) 

Ala ���	 = 	��	 + 	�@��� + �@� + �� 

Onde: PC é o Passivo 

Circulante, PNC é o Passivo 

Não Circulante e PL é o 

Patrimônio Líquido divulgado 

Kisgen, (2006, 2009), Liu 

(2011) e Ahmed e Ali 

(2015) 

Liq � !	 = 	�&�& 
Onde: PT representa o passivo 

total e AT o ativo total 

Kisgen, (2006, 2009), Liu 

(2011), Ashbaugh-Skaife, 

et al (2006) e Ahmed e 

Ali (2015) 

Roa #$�	 = 	���& 

Onde: LL representa o Lucro 

Líquido já descontados os itens 

não recorrentes e AT o Ativo 

Total 

Ashbaugh-Skaife et al 

(2006) 

Tam &��	 = 	�A(�&) 
Onde: Ln(AT) significa o 

logaritmo natura do Ativo Total 

Ashbaugh-Skaife et al 

(2006) 

Fonte: autores 

 

A investigação da hipótese 1 deste estudo, que propõe que o reconhecimento da perda 

por impairment do goodwill está associado a um aumento no custo de capital próprio, foi feita 

mediante aplicação do modelo descrito na Equação 2Erro! Fonte de referência não 

encontrada. sobre os dados obtidos na coleta. É esperado que o beta estimado para a variável 

de interesse (impairment do goodwill) seja maior que zero com base em estudos anteriores da 

literatura: Iatridis e Senftlechner (2014), Sun e Zhang (2016) e Mazzi et al (2017).  

A hipótese 2 estabelece a mesma relação da hipótese 1, porém com maior intensidade 

para países de baixo ambiente institucional. Para isso, a amostra de países foi dividida em duas 

subamostras de baixo e alto ambiente institucional, conforme tabelas 2 e 3, sendo excluída a 
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variável de ambiente institucional. Dessa forma, o modelo ajustado foi aplicado duas vezes, 

uma vez para o cluster dos países de baixo ambiente institucional e, também, para o cluster de 

alto ambiente institucional. Isso resultou em dois betas diferentes para a variável de interesse 

impairment do goodwill. A comparação desses betas pela aplicação do Teste de Wald balizou 

a aceitação ou não da hipótese de pesquisa. Para a aceitação da hipótese 2, espera-se que o beta 

estimado para os países de baixo ambiente institucional seja maior que o beta do alto ambiente 

institucional. 

5. Estatística e Testes 

A análise dos resultados é dividida em 3 seções. Na primeira foi realizada uma análise 

de estatística descritiva para observar o comportamento das variáveis ao longo do período 

estudado. Posteriormente, foi aplicado o teste U de Mann-Whitney para analisar a diferença 

estatística dos dados dos clusters criados. O objetivo dessa análise era identificar se a separação 

das observações em grupos de alto e baixo ambiente institucional representou uma diferença 

observada nos dados. Por fim o modelo proposto neste estudo, na Equação 2, foi aplicado para 

todos os dados e individualmente para cada um dos clusters.  

5.1.Estatística Descritiva 

Para avaliar, ao menos inicialmente, o comportamento das variáveis e ajudar na 

identificação de outliers foram apuradas as medidas estatísticas: contagem, média, desvio 

padrão, mínimo e máximo para as variáveis do modelo para cada cluster. Essas medidas 

estatísticas são apresentadas nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 10 – Estatísticas de Contagem, Média, Desvio Padrão, Mínimo e Máximo para as 

Variáveis do Alto Ambiente Institucional de 2010 a 2019 

Variável # Obs. Média Desv. Pad Mín. Máx. 

CCP 18.244 0,1810 0,2167 0,0012 10,0506 

Imp 3.104 0,0825 0,4825 0,0000 17,2187 

BtM 58.224 10,0752 709,5772 0,0000 164.915,2344 

Ala 58.358 0,3790 0,2752 -2,1539 1,0000 

Liq 58.354 0,3790 0,2752 -2,1539 1,0000 

Roa 58.354 -0,1141 17,2807 -71,1261 4.165,3184 

Tam 58.354 4,1585 2,7345 -4,8396 14,8144 

Nota: CCP é o custo de capital próprio estimado pelo modelo de Easton (2004), Imp é a despesa de imppairment 

do goodwill dividida pelo ativo total, BtM é o índice book-to-market calculado pelo valor de mercado (preço das 
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ações multiplicado pela quantidade de ações) dividido pelo patrimônio líquido, Ala é o índice de alavancagem 

calculado pela divisão da soma dos passivos circulante e não circulante pela soma de passivo circulante, não 

circulante e patrimônio líquido, Liq é o índice de liquidez calculado pela divisão do passivo total pelo ativo total, 

Roa é o índice de retorno sobre o ativo calculado pela divisão do lucro líquido pelo ativo total e Tam é a variável 

de tamanho da empresa, calculado pelo logaritmo natural do ativo total. 

Tabela 11 – Estatísticas de Contagem, Média, Desvio Padrão, Mínimo e Máximo para as 

Variáveis do Baixo Ambiente Institucional de 2010 a 2019 

Variável # Obs. Média Desv. Pad Mín. Máx. 

CCP 9.888 0,2046 0,1837 0,0027 6,9905 

Imp 1.978 0,0385 0,2398 0,0000 6,4539 

BtM 47.719 6,3755 260,8087 0,0000 40.398,7813 

Ala 47.729 0,4617 0,2430 0,0000 1,0000 

Liq 47.624 0,4627 0,2424 0,0000 1,2231 

Roa 47.620 -0,0250 3,1590 -497,6258 63,2555 

Tam 47.624 4,7641 2,1948 -4,1314 13,7434 

Nota: CCP é o custo de capital próprio estimado pelo modelo de Easton (2004), Imp é a despesa de imppairment 

do goodwill dividida pelo ativo total, BtM é o índice book-to-market calculado pelo valor de mercado (preço das 

ações multiplicado pela quantidade de ações) dividido pelo patrimônio líquido, Ala é o índice de alavancagem 

calculado pela divisão da soma dos passivos circulante e não circulante pela soma de passivo circulante, não 

circulante e patrimônio líquido, Liq é o índice de liquidez calculado pela divisão do passivo total pelo ativo total, 

Roa é o índice de retorno sobre o ativo calculado pela divisão do lucro líquido pelo ativo total e Tam é a variável 

de tamanho da empresa, calculado pelo logaritmo natural do ativo total.  

O cluster Alto Ambiente Institucional possui maior número de observações para todas 

as variáveis. A média do custo de capital próprio é menor no cluster Alto Ambiente 

Institucional. Uma explicação para este dado pode estar associada aos maiores níveis de 

enforcement, auditoria e outros fatores que contribuem para uma maior confiabilidade na 

informação contábil e, consequentemente, na diminuição do risco cujo reflexo aparece no custo 

de capital próprio conforme o raciocínio desenvolvido na Figura 4. Esses dados também podem 

fornecer sustentação para a hipótese deste estudo, que será investigada nas seções seguintes.  

As médias das variáveis, Imp, Roa e Tam também são maiores no cluster baixo ambiente 

institucional. Para as demais variáveis a média maior está no cluster Alto Ambiente 

Institucional. Os valores máximos para as variáveis de custo de capital próprio e impairment 

do goodwill chamam a atenção pelo fato de que, no caso do custo de capital próprio, são muito 

maiores que um, e, no caso do impairment observam-se valores positivos. Para ambos, tais 

observações parecem indicar a presença de outliers na amostra. No custo de capital próprio, foi 
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constatado que algumas empresas da amostra realmente enfrentavam períodos de extrema 

adversidade, o que interferiu na previsão de lucros (eps) observada. Quanto às observações de 

impairment de goodwill com valores positivos, a explicação pode ser dada pela reversão do 

impairment. As observações de impairment do goodwill maiores que zero totalizam 756, 

representando aproximadamente 12% da amostra.  

Em seguida pode-se analisar a Tabela 12. Esta tabela permite uma análise mais adequada 

da distribuição das variáveis, visto que contém as contagens e os desvios padrão anuais. 

 

Tabela 12 – Médias e Contagens por Ano das Variáveis do Modelo Para o Cluster Alto 

Ambiente Institucional 

CCP IMP BTM ALA 

Contagem Desv. P Contagem Desv. P Contagem Desv. P Contagem Desv. P 

2010 1.472 0,1669 216 0,3286 4.711 49,4213 4.720 0,2783 

2011 1.538 0,1281 264 0,2196 5.009 2345,8360 5.021 0,2779 

2012 1.557 0,2887 271 1,0510 5.188 182,8441 5.199 0,2773 

2013 1.346 0,2800 259 0,1793 5.063 354,6032 5.076 0,2763 

2014 1.695 0,1436 286 0,0931 5.521 96,8722 5.537 0,2720 

2015 2.235 0,1932 403 0,1618 6.084 307,6075 6.099 0,2762 

2016 1.911 0,2463 306 0,5501 6.009 61,6182 6.022 0,2739 

2017 1.871 0,2376 316 0,3537 6.259 168,8231 6.274 0,2743 

2018 1.557 0,1558 264 0,1913 6.274 110,0115 6.288 0,2703 

2019 3.061 0,2380 518 0,6565 8.105 53,7833 8.121 0,2728 

LIQ ROA TAM 
 

Contagem Desv. P Contagem Desv. P Contagem Desv. P  
 

2010 4.720 0,2783 4.720 0,5201 4.720 2,6449 
  

2011 5.020 0,2779 5.020 0,6081 5.020 2,5719 
  

2012 5.199 0,2773 5.199 1,3980 5.199 2,6004 
  

2013 5.076 0,2763 5.076 58,4890 5.076 2,6100 
  

2014 5.537 0,2720 5.537 1,1411 5.537 2,7016 
  

2015 6.099 0,2762 6.099 1,0961 6.099 2,8923 
  

2016 6.022 0,2739 6.022 1,1142 6.022 2,8142 
  

2017 6.274 0,2743 6.274 0,7651 6.274 2,8085 
  

2018 6.288 0,2703 6,8179 0,8910 6.288 2,5583 
  

2019 8.118 0,2727 8.118 1,4530 8.118 2,9073 
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Tabela 13 – Médias e Contagens por Ano das Variáveis do Modelo Para o Cluster Baixo 

Ambiente Institucional 

CCP IMP BTM ALA 

Contagem Desv. P Contagem Desv. P Contagem Desv. P Contagem Desv. P 

2010 783 0,1573 151 0,0911 3.790 41,8588 3.790 0,2421 

2011 783 0,1916 141 0,1128 4.001 82,3235 4.001 0,2374 

2012 853 0,1879 173 0,0698 4.236 167,3833 4.238 0,2409 

2013 857 0,1999 163 0,0772 4.229 494,1165 4.231 0,2418 

2014 939 0,1730 176 0,2519 4.514 91,7071 4.515 0,2447 

2015 1.200 0,1681 224 0,0549 4.972 591,8474 4.973 0,2448 

2016 956 0,2805 191 0,5524 4.948 91,3692 4.949 0,2446 

2017 995 0,1605 223 0,0570 5.202 102,1648 5.203 0,2453 

2018 907 0,1621 211 0,3721 5.436 149,5950 5.437 0,2446 

2019 1.614 0,1430 324 0,1624 6.390 98,6500 6.391 0,2421 

LIQ ROA TAM 
  

Contagem Desv. P Contagem Desv. P Contagem Desv. P  
 

2010 3.699 0,2341 3.699 0,1498 3.699 2,0715 
  

2011 4.000 0,2376 4.000 0,1640 4.000 1,9918 
  

2012 4.236 0,2406 4.236 0,2968 4.236 2,0974 
  

2013 4.229 0,2415 4.229 0,1849 4.229 2,1005 
  

2014 4.514 0,2446 4.514 0,5390 4.514 2,2392 
  

2015 4.972 0,2448 4.972 6,6406 4.972 2,3175 
  

2016 4.950 0,2444 4.949 0,2543 4.950 2,2006 
  

2017 5.202 0,2453 5.201 0,3126 5.202 2,2217 
  

2018 5.435 0,2446 5.434 6,8179 5.435 2,1650 
  

2019 6.386 0,2420 6.385 0,2786 6.386 2,3500 
  

 

A análise das estatísticas por ano permite constatar que as observações estão 

razoavelmente distribuídas aos longos dos anos, sem concentrações extremas. A escassez de 

dados em um cluster ou em um ano poderia prejudicar a análise, pela pobreza de dados de um 

ambiente institucional ou de um período. De maneira geral, os dados não têm alterações muito 

extremas ao longo do tempo seja para a contagem seja para o desvio padrão.  

No que se refere às médias, no cluster de alto ambiente institucional, destacam-se o 

maior e menor custo de capital próprio: 20% para 2019 e 16% para 2014, respectivamente. No 

caso do baixo ambiente a máxima e mínima ficaram para os anos 2012 e 2019 respectivamente, 

com 23% e 19% também para a variável de custo de capital próprio. No que se refere à variável 
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de impairment do goodwill a situação é semelhante para o cluster de alto ambiente institucional, 

sendo que a maior observação fica para o ano de 2014, com 12%, e a menor para 2019, com 

3%. Já para o cluster de baixo ambiente institucional a maior observação foi feita para o ano de 

2016, 8%, e a menir para o ano 2015, 2%. 

Para facilitar a visualização foram elaborados os gráficos seguintes para o custo de 

capital próprio: 

 

Figura 7 – Medias Anuais da Variável Custo de Capital Próprio de 2010 a 2019 

 As médias anuais do custo de capital próprio do cluster Baixo Ambiente institucional 

ficaram acima das médias do cluster Alto Ambiente institucional, com exceção do ano de 2019, 

momento em que tal situação foi invertida. Essa análise pode indicar que de fato as médias de 

custo de capital próprio são diferentes entre os ambientes institucionais. Uma possível 

explicação para essas diferenças pode estar associada, também, ao racional desenvolvido na 

Figura 4, ou seja, nos ambientes institucionais com baixos níveis de enforcement, auditoria das 

demonstrações contábeis, cujo sistema legal teve origem no code law entre outros fatores já 

elencados, pode ser observada menor confiabilidade na informação contábil (KNAUER; 

WOHRMANN,  2016;  SODERSTROM;  SUN,  2007;  BALL; ROBIN; WU, 2003; WALKER, 

2010 e HOLTHAUSEN, 2009), o que pode ser refletido no risco. Por sua vez, o risco pode ser 

associado diretamente ao custo de capital próprio (SHARPE, 1994). Procedendo com a análise 

foram elaborados gráficos semelhantes ao do custo de capital próprio para as observações de 

impairment do goodwill: 
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Figura 8 – Medias Anuais da Perda por Impairment do Goodwill de 2010 a 2019 em 

Milhares de Dólares 

Primeiramente, é preciso reafirmar que no gráfico anterior estão representadas as médias 

da perda por impairment do goodwill sem escalonar pelo ativo total e que a unidade utilizada é 

milhares de dólares. Em segundo lugar é preciso considerar que a perda impairment do goodwill 

é um valor reportado na demonstração do resultado do exercício e tem natureza devedora, sendo 

representado com sinal negativo. Nesse sentido, um movimento para baixo da linha do gráfico 

pode indicar um aumento no reconhecimento da perda por impairment do goodwill. A análise 

visual do gráfico pode indicar que a perda impairment do goodwill é mais constante no baixo 

ambiente institucional quando comparado ao alto. Para aprofundar esta análise e ajudar na 

identificação de outliers foram elaborados os gráficos de caixa para as variáveis do modelo: 
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Figura 9 – Gráficos de Caixa para as variáveis do modelo antes da winsorização 

Os gráficos de caixa apresentam indícios da presença de outliers para as variáveis sem 

exceção, o que é representado pela presença de pequenos círculos em cada uma das caixas. 

Como a variável BtM apresenta outliers extremos a escala do gráfico precisou ser adequada 

para permitir a visualização e isso prejudicou a visualização dos gráficos das demais variáveis. 

Contudo é possível afirmar que existem ouliers pela presença dos círculos mencionados 

anteriormente. Para corrigir tal efeito, foi aplicado o processo de winsorização. A winsorização 

foi aplicada neste estudo com o objetivo de diminuir o efeito dos ouliers nas análises dos dados. 

O processo de winsorização se define pela substituição de valores acima de limites máximos e 

mínimos pelos valores mais próximos não substituídos (LIMA, 2013). Neste estudo, o processo 

de winsorização se deu pela substituição dos 10 valores máximos e mínimos de cada variável. 

A figura seguinte apresenta os mesmos gráficos de caixa após winsorização. 
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Figura 10 – Gráficos de Caixa para as variáveis do modelo após a winsorização 

Posteriormente, verificou-se a hipótese de os dados provirem de uma distribuição 

normal que foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para todas as variáveis. Outros 

testes de normalidade como os de Shapiro–Francia, skewness e kurtosis e Shapiro-Wilk 

também foram aplicados confirmando a rejeição: 

Tabela 14 – Testes de Kolmogorov-Smirnov 

Variável D P-Valor 

CCP 0,1529 0,000 

Imp 0,3508 0,000 

BtM 0,4736 0,000 

Ala 0,0573 0,000 

Liq 0,0572 0,000 

Roa 0,4793 0,000 

Tam 0,0286 0,000 

Nota: A hipótese nula do teste de normalidade é a de que os dados provêm de uma distribuição normal. 

Complementarmente, foram elaborados os histogramas para as variáveis winsorizadas 

com o objetivo de identificar, ao menos visualmente, o quão dissemelhantes as distribuições 

são de uma distribuição normal: 
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Figura 11 – Histograma da Variável CCP 

winsorizada 

 

Figura 12 – Histograma da Variável Imp 

winsorizada 

 

Figura 13 – Histograma da Variável BtM 

winsorizada 

 

Figura 14 – Histograma da Variável Ala 

winsorizada 

 

Figura 15 – Histograma da Variável Liq 

winsorizada 

 

Figura 16 – Histograma da Variável Roa 

winsorizada 

 

Figura 17 Histograma da Variável Tam 

winsorizada 
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De maneira geral, os dados possuem uma distribuição uniforme entre os clusters e ao 

longo dos anos. As médias anuais do custo de capital próprio do baixo ambiente institucional 

são superiores às medias anuais do alto ambiente institucional, com exceção do ano de 2019. A 

média anuais do impairment do goodwill é maior no alto ambiente institucional no ano de 2010 

e, nos anos seguintes, parece se comportar de maneira inversa em relação à média do 

impairment do goodwill do baixo ambiente institucional, de maneira que, em 2019, a média do 

alto ambiente é inferior à do baixo.  

Não há indícios de que as observações das variáveis provenha de uma distribuição 

normal, contudo, após o tratamento dos outliers é possível observar alguma melhora nesse 

sentido, como por exemplo o histograma da variável tamanho (Tam), apresentado na Figura 17.

5.2. Teste U de Mann-Whitney 

Foi construído, de acordo com a literatura, que, em ambientes institucionais mais baixos, 

a perda por impairment do goodwill deve estar associada com um aumento no custo de capital 

próprio superior em relação ao alto ambiente institucional. Os dados coletados permitem 

visualizar que em ambos ambientes institucionais (alto e baixo) foram divulgadas perdas por 

impairment do goodwill. Com isso, é esperado que o custo de capital próprio observado em 

cada cluster não seja igual. 

A média da variável de custo de capital próprio é maior no cluster baixo ambiente 

institucional (0,20) quando comparada ao outro cluster (0,18). Contudo, a simples comparação 

aritmética entre essas médias pode não ser suficiente para afirmar que o custo de capital próprio 

é maior no cluster baixo ambiente institucional. Por isso, foi aplicado o teste U de Mann-

Whitney com o objetivo de rejeitar a hipótese de que as médias dos clusters são iguais. O 

mesmo raciocínio foi aplicado para as demais variáveis do modelo. 

A diferença das variáveis entre os grupos de ambiente institucional também foi testada 

para cada um dos clusters. O objetivo desse teste é investigar se a separação da amostra nos 

clusters de ambiente institucional de fato representa uma diferença nos dados. Ou seja, a análise 

de cluster pode ser aplicada para criação de grupos de dados que são classificados por algum 

critério de semelhança, no caso deste estudo foi aplicado o método kmeans8 (Macqueen, 1967) 

 
8 O método kmeans foi empregado pela primeira vez em 1967 por J. Macqueen, da Universidade da 

Califórnia, Los Angeles, no artigo Some Methods For Classification and Analysis of Multivariate Observations, 
como medida de agrupamento mais simples e com aplicações computacionais mais eficazes.  
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que agrupa os dados por médias. No entanto, tal classificação pode não garantir per se diferença 

entre os dados. Por exemplo, um grupo grande de dados semelhantes pode ser sub dividido em 

n grupos menores, porém os dados ainda serão semelhantes. Ao aplicar o teste de médias é 

possível esclarecer se os dados classificados nos cluster têm diferença estatística entre si. 

Como os testes de normalidade aplicados não permitem afirmar que os dados provêm 

de uma distribuição normal optou-se pela aplicação de teste não paramétrico. O teste utilizado 

foi o de Mann-Whitney aplicado para duas amostras independentes, cujo nível de mensuração 

das variáveis é ordinal (Fávero, Belfiore, Lopes da Silva e Chan, 2014 p. 163). Para um nível 

de confiança α = 5% o teste de U de Mann-Whitney permite rejeitar a hipótese nula de que não 

há diferença entre os ambientes institucionais. Os resultados são apresentados a seguir: 

Tabela 15 – Teste de Mann-Whitney para as Variáveis 

Variável   N Sum of Ranks Z Prob Z 

CCP 
Alto 18.243 246.900.000.000 

14,989 0.0000 
Baixo 9.887 148.800.000.000 

Imp 
Alto 3.103 8.298.563 

-8,159 0.0000 
Baixo 1.977 4.607.177 

BtM 
Alto 58.223 3.277.000.000.000 

-38,986 0.0000 
Baixo 47.718 2.335.000.000.000 

Ala 
Alto 58.357 2.830.000.000.000 

53,600 0.0000 
Baixo 47.728 2.797.000.000.000 

Liq 
Alto 58.353 2.792.000.000.000 

54,180 0.0000 
Baixo 47.619 2.824.000.000.000 

Roa 
Alto 59.088 2.814.000.000.000 

58,705 0.0000 
Baixo 58.353 2.801.000.000.000 

Tam 
Alto 58.353 2.869.000.000.000 

44,970 0.0000 
Baixo 47.623 2.746.000.000.000 

Nota: O teste de Mann-Whitney tem as seguintes hipóteses: H0 - não há diferenças entre os dois grupos; 

H1 - há diferenças entre os dois grupos. Um p-value inferior a 0,05 sugere que há diferenças entre os dois grupos. 

O p-value para todas as variáveis é inferior a 1%, o que permite rejeitar a hipótese nula 

e concluir que há diferença entre os clusters de ambiente institucional. Esse resultado está 

coerente com as tabelas 12 e 13 que possuem as médias e contagens das variáveis para os 

clusters de alto e baixo ambiente institucional.  
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5.3. Resultados para o Modelo de Dados em Painel 

De acordo com o exposto na seção 4.2, o modelo proposto foi aplicado três vezes. Na 

primeira aplicação o modelo representado na Equação 2Erro! Fonte de referência não 

encontrada. foi aplicado para os dados da base, sem divisão por clusters. Neste caso, o 

ambiente institucional foi controlado por variável de controle e o coeficiente estimado para a 

variável impairment do goodwill (Imp) permite a análise da primeira hipótese de pesquisa. Para 

analisar a segunda hipótese de pesquisa, o modelo apresentado na Equação 2 foi aplicado para 

cada um dos clusters. Nesses casos, como o ambiente institucional é controlado pelos clusters, 

a variável Amb foi subtraída do modelo e a validação da hipótese 2 se dá pela comparação dos 

coeficientes de impairment do goodwill de cada modelo. 

Os testes de omissão de variável relevante, heterocedasticidade, multicolinearidade e 

normalidade dos resíduos também foram aplicados em separado. Foram testadas regressões do 

tipo POLS (Pooled Ordinary Least Squares), efeitos fixos e efeitos aleatórios, e os testes 

estatísticos para seleção do modelo mais adequado, também de maneira individual para os 

modelos.  

Em comum, o teste de Ramsey indicou omissão de variável relevante no modelo para o 

teste geral e para os testes dos dois clusters, com um nível de certeza de 99%. O objetivo do 

teste de Ramsey é avaliar a qualidade do modelo desenvolvido, visto que, o indício de omissão 

de variável pode significar que outras variáveis de controle podem aprimorar o modelo. No 

entanto, não foram identificadas variáveis adicionais, aplicadas em estudos semelhantes da 

literatura que permitissem uma possível correção. Com isso, não foi possível medir se o viés da 

omissão é positivo, com betas estimados maiores que os betas reais, ou negativo, com betas 

estimados menores que os betas reais. Para corrigir este problema, na seção de Análise de 

Robustez foi aplicado o método de estimação de coeficientes de Arellano e Bond (1991). Este 

método, também conhecido como Painel Dinâmico, aplica uma defasagem de um período para 

a variável dependente o que pode minimizar os efeitos de omissão de variável relevante 

Arellano e Bond (1991). 

De mesma forma, o teste de Breush-Pagan indicou homocedasticidade na variável 

dependente em ambos os casos, também a um nível de 99% de certeza. Para amenizar este 

efeito foram aplicadas regressões robustas para estimar os coeficientes. A estimação robusta é 

uma alternativa à estimação pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), que pode 

ser aplicada sem a necessidade do atendimento aos pressupostos de normalidade, 

heterocedasticidade e ausência de outliers (Fávero et al., 2014, p.157).  
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O teste de multicolinearidade indicou forte correlação entre as variáveis Liq e Ala, que 

representam liquidez e alavancagem, consecutivamente. Por isso, optou-se pela 

desconsideração da variável Liq no modelo. A média da estatística VIF, do inglês Variance 

Inflation Factor, terminou em 1,52 após tal ajuste. O teste de Shapiro Francia foi usado para 

avaliar a normalidade dos resíduos nos dois clusters. Os resultados indicaram que, os resíduos 

não seguem uma distribuição normal, o que está coerente com o teste de Ramsey aplicado 

anteriormente, reforçando a existência de variável omitida.  

Apesar do não atendimento de algumas hipóteses do teorema de Gauss Markov, é 

possível confiar nos resultados atingidos nesse estudo, pois o método de estimação dos 

coeficientes adotado não foi o Mínimo Quadrado Ordinário (MQO). Em vez disso, foi aplicado 

um método que resultou em estimadores robustos (Fávero et al, 2014, p.157). Existem, ao 

menos, três modelos de regressão robusta: i) regressão com erro-padrão-robusto, ii) regressão 

robusta com mínimos quadrados ponderados e iii) regressão quantílica (Fávero et al, 2014, 

p.157). Neste estudo foi utilizado o método de regressão com erro-padrão-robusto, que é o 

procedimento padrão adotado pelo software utilizado. 

Foram aplicados testes de estimação de coeficientes pelas abordagens POLS, efeitos 

fixos e efeitos aleatórios para os dados da base e, novamente, para cada um dos clusters em 

separado. O teste F de Chow, usado para comparar a qualidade dos betas estimados pelos efeitos 

POLS e fixos, de Hausman, usado para comparar a qualidade dos betas estimados pelos efeitos 

fixos e aleatórios, e, de Breush Pagan, para comparar a qualidade dos betas estimados pelos 

efeitos aleatórios e POLS, indicaram: i) para o modelo geral, o melhor estimador dos 

coeficientes é o modelo de efeitos fixos, ii) para o cluster de alto ambiente institucional, é 

indicado efeitos fixos também, iii) para o cluster de baixo ambiente institucional, os 

coeficientes estimados pelos efeitos aleatórios prevaleceram estatisticamente sobre os demais. 

A tabela seguinte contém os resultados desses testes: 
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Tabela 16- Testes de Comparação dos Estimadores POLS, Efeitos Fixos e Efeitos 

Aleatórios 

 

 Teste de Chow 
Teste de Breusch - 

Pagan 
Teste de Hausman 

Modelo 

Predominante 

Motivação 
Comparar Efeitos 

Fixos e POLS 

Comparar Efeitos 

Aleatórios e POLS 

Comparar Efeitos 

Fixos e Aleatórios 
 

Hipótese Nula Utilizar POLS Utilizar POLS Utilizar Aleatórios  

Resultado - Geral 1,71 (0,0000) 92,98 (0,0000) 11,32 (0,0455)  

Conclusão Usar Efeitos Fixos Usar POLS Usar Efeitos Fixos Efeitos Fixos 

Resultado - Alto  1,86 (0,0000) 70,51 (0,0000) 12,65 (0,0269)  

Conclusão Usar Efeitos Fixos Usar POLS Usar Efeitos Fixos Efeitos Fixos 

Resultado - Baixo 1,39 (0,0010) 20,86 (0,0000) 1,23 (0,9421)  

Conclusão Usar Efeitos Fixos Usar POLS 
Usar Efeitos 

Aleatórios 

Efeitos 

Aleatórios 

 

Embora o teste de Chow indique a predominância dos efeitos fixos para o baixo 

ambiente institucional, o teste de Hausman, que comparou os coeficientes estimados pelo efeito 

fixo com os estimados pelo efeito aleatório, indica a predominância dos efeitos aleatórios sobre 

os efeitos fixos. A regressão para os dados completos da base foi aplicada usando o ambiente 

institucional como variável de controle, com a apresentação dos resultados para as abordagens 

POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios. Em primeiro lugar, são apresentadas as estimações 

dos coeficientes pelo POLS: 

Tabela 17 – Resultados do Modelo Geral (POLS) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,17237913 -2,02 0,0437 ** 

Amb - 0,00079689 -5,00 0,0000 *** 

BtMw - 0,01997713 -14,44 0.0000 *** 

Alaw + 0,02590067 2,21 0.0272 ** 

Roaw - 0,25773032 -9,53 0,0000 *** 

Tam - 0,01872997 -11,65 0,0000 *** 

Cons. + 0,34311733 24,91 0,0000 *** 

Ramsey  11,49 0,0000 *** 

Breush-Pagan  92,98 0,0000 *** 

F de Chow  1,71 0,0000 *** 

Hausman  11,32 0,0455 ** 
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Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas e 

cons: constante do modelo 

A variável de interesse, Impw, é significante a 5% para o modelo geral quando utilizada 

a técnica de estimação de coeficientes POLS. Além disso, o coeficiente dessa variável é menor 

que zero, indicando uma associação negativa entre a perda por impairment do goodwill e o 

custo de capital próprio. Este resultado não é favorável a aceitação da hipótese 1 deste estudo, 

e, também, é contrário a outros achados da literatura: Iatridis e Senftlechner (2014), Sun e 

Zhang (2016) e Mazzi et al (2017). 

Complementarmente, o ambiente institucional foi controlado pela variável de nível de 

enforcement e auditoria do estudo de Brown et al (2014). Essa variável é significante a 1%, no 

entanto, é menor do que zero, o que indica uma associação negativa entre o ambiente 

institucional e o custo de capital próprio, ou seja, empresas submetidas a menores níveis de 

enforcement e auditoria apresentam custo de capital próprio maiores o que está alinhado com 

pesquisas anteriores como o estudo de Knauer e Wohrmann (2016). 

A variável de controle do book-to-market é estatisticamente significante a 1% e 

negativa, o que sugere que, empresas com valor de mercado superior ao valor contábil têm um 

custo de capital próprio menor. A alavancagem é a única variável de controle que possui um 

coeficiente positivo, com exceção da constante, contudo, sua significância estatística é de 5%. 

Essa é uma evidência fraca de relação positiva entre endividamento e custo de capital próprio. 

A variável retorno sobre o ativo é estatisticamente significante a 1% e negativa, revelando que, 

as empresas com maior retorno têm um custo de capital próprio menor. A variável de tamanho 

também é estatisticamente significante a 1% e negativa, mostrando que, empresas maiores têm 

um custo de capital próprio menor. 

Além da estimação dos coeficientes do modelo geral pela técnica POLS, também foram 

aplicadas as técnicas de Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios. Os coeficientes estimados por essas 

técnicas são apresentados nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 18 - Resultados do Modelo Geral (Efeitos Fixos) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,07266526 -0,41 0,6789  

Amb  omitted    

BtMw - 0,02418267 -5,30 0,0000 *** 
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Alaw + 0,04659307 1,59 0,1129  

Roaw - 0,07587125 -1,09 0,2745  

Tam - 0,03589594 -3,01 0,0027 *** 

Cons. + 0,40522953 4,82 0,0000 *** 

Ramsey  11,49 0,0000 *** 

Breush-Pagan  92,98 0,0000 *** 

F de Chow  1,71 0,0000 *** 

Hausman  11,32 0,0455 ** 

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas e 

cons: constante do modelo 

Diferente do estimado pela metodologia POLS, o coeficiente estimado para a variável 

de impairment do goodwill (Impw) pelos Efeitos Fixos não é significante, apesar de ser 

igualmente negativo. A variável de controle Amb foi omitida no modelo, pois, os índices de 

enforcement e auditoria eram os mesmos para cada país durante o período analisado (de 2010 

a 2019), o que geraria per si um efeito fixo no modelo. Os coeficientes das variáveis de controle 

apresentaram sinais semelhantes, quando comparados aos coeficientes estimados pela 

abordagem POLS, não havendo contradição entre os modelos. A única exceção fica para a 

variável de retorno sobre o ativo (Roaw), que, quando aplicado os Efeitos Fixos, o coeficiente 

não é significante. 

 

Tabela 19 -Resultados do Modelo Geral (Efeitos Aleatórios) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,18140097 2,09 0,0039 *** 

Amb - 0,00078965 -4,42 0,0000 *** 

BtMw - 0,02180285 -14,24 0,0000 *** 

Alaw + 0,03781511 3,03 0,0024 *** 

Roaw - 0,24009035 -8,61 0,0000 *** 

Tam - 0,01978966 -11,57 0,0000 *** 

Cons. + 0,34946898 24,11 0,0000 *** 

Ramsey  11,49 0,0000 *** 

Breush-Pagan  92,98 0,0000 *** 

F de Chow  1,71 0,0000 *** 

Hausman  11,32 0,0455 ** 
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Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

Os coeficientes estimados pela metodologia dos Efeitos Aleatórios são mais 

semelhantes aos estimados pela metodologia POLS. O coeficiente da variável de interesse 

(Impw) é novamente significante e negativo, e os coeficientes das variáveis de controle 

apresentam, também, sinais semelhantes, com um leve aumento na significância estatística da 

variável alavancagem. Esses resultados são coerentes com os sinais esperados descritos na 

Tabela 8. 

 Embora os testes de Chow, Breush-Pagan e Hausmann indiquem que a metodologia de 

estimação de coeficientes mais adequada seja por Efeitos Fixos, a aplicação dessa técnica pode 

comprometer a análise dos resultados, uma vez que os dados coletados possuem grande 

variabilidade intrínseca. Bitti, Magnani e Thomazella (2019) sustentam que a baixa variância 

interna das variáveis é um fator que pode comprometer a aplicação dos Efeitos Fixos. No caso 

do modelo geral, este efeito pode ser observado pelo ambiente institucional, que não varia para 

grande número de empresas pertencentes ao mesmo país. Além disso, a ausência de argumentos 

que sustentem a hipótese de que os efeitos individuais das empresas não possuem relação com 

as variáveis de controle pode comprometer a análise pelos Efeitos Aleatórios (BITTI et al 

2019). Fávero, Belfiore, Takamtsu e Suzart (2009, p. 382) explica que o modelo POLS 

representa uma regressão em sua forma mais convencional, em que o coeficiente angular da 

variável explicativa é idêntico para todas as observações, o que pode ser representado pela 

equação seguinte: 

Equação 3 - Exemplo de Modelo POLS 

D = 	�	 + �E + F	 
Por esta abordagem, apesar de os dados estarem organizados em painel, de sorte que, 

cada linha tenha uma correspondência (i,t) com um indivíduo (i) e um momento do tempo (t), 

os termos da equação são estimados sem levar isso em consideração. A abordagem POLS pode 

ser mais recomendada quando o fenômeno que se pretende investigar apresenta pouca variação, 

seja entre indivíduos (i) ou ao longo do tempo (t). Já pela abordagem de Efeitos Fixos, as 

variações entre os indivíduos são consideradas, mas não as variações ao longo do tempo. Por 

esse método, para cada indivíduo (i), é estimado um coeficiente β que é fixo no decorrer do 
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período analisado (Fávero et al, 2009, p. 382). Este modelo de estimação pode ser representado 

pela equação seguinte: 

 

Equação 4 - Exemplo de Modelo Efeitos Fixos 

D = 	� 	+ ��E,� + F,� 

Conforme demonstrado, o modelo de Efeitos Fixos pode ser melhor aplicado, quando o 

fenômeno estudado possui baixa variação ao longo do tempo (within) mas uma variação maior 

entre os indivíduos (between) (Fávero et al, 2009, p. 382). Agora, se o fenômeno estudado 

apresenta variação entre indivíduos e, também, ao longo do tempo, a abordagem de efeitos 

aleatórios pode oferecer uma análise mais ajustada. Pela abordagem de Efeitos Aleatórios, o 

intercepto (α) estimado varia para cada indivíduo (i). Contudo, a abordagem de efeitos 

aleatórios deve ser evitada se houver evidências de correlação entre o termo de erro e as 

variáveis explicativas (Kennedy, 2003). Este modelo pode ser representado pela equação 

seguinte: 

Equação 5 - Exemplo de Modelo Efeitos Aleatórios 

D = 	�: 	+ ��E,� + F,� 

No caso do presente estudo, é investigada a relação entre o impairment do goodwill e o 

custo de capital próprio em diferentes ambientes institucionais. Por um lado, inexiste na 

literatura alguma evidência, de que, esta relação possa sofrer variação somente pelo decorrer 

do tempo. Por outro lado, os ambientes institucionais foram classificados em grupos: Alto 

Ambiente Institucional e Baixo Ambiente Institucional, de sorte que, dentro de cada grupo não 

há variação significativa. Essas características podem sugerir que a abordagem POLS seja a 

mais adequada.  

Posto isso, o mesmo procedimento de estimação de coeficientes pelas metodologias 

POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios foi aplicado para os modelos estimados para os 

ambientes Alto e Baixo. A tabela seguinte apresenta os coeficientes estimados pelo método 

POLS aplicado ao cluster de alto ambiente institucional: 
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Tabela 20- Resultado do Modelo de Alto Ambiente Institucional (POLS) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,18140097 -2,06 0,0392 ** 

BtMw - 0,0180602 -11,15 0,0000 *** 

Alaw + 0,03676427 2,71 0,0069 *** 

Roaw - 0,26930533 -8,80 0,0000 *** 

Tamw - 0,1819947 -9,42 0,0000 *** 

cons + 0,28966282 20,31 0,0000 *** 

Ramsey  6,93 0,0001 *** 

Breush-Pagan  70,51 0,0000 *** 

F de Chow  1,86 0,0000 *** 

Hausman  12,65 0,0269 ** 

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

A variável de interesse, Impw, impairment do goodwill, é estatisticamente significante 

a 5% e o seu sinal é positivo. Como o modelo foi aplicado apenas para observações do alto 

ambiente institucional, é possível estabelecer que, pela abordagem de estimação POLS, o custo 

de capital próprio aumenta quando há impairment do goodwill na proporção de 0,20, desde que 

tudo o mais constante. O ambiente institucional, agora controlado pela seleção da amostra, foi 

retirado do modelo como variável de controle. As demais variáveis de controle do modelo 

permaneceram. Novamente, os sinais das variáveis de controle são semelhantes quando 

comparados aos resultados do modelo geral. As associações feitas na análise da Tabela 17 são 

coerentes com a análise desse modelo, com diferenças no nível de significância estatística e, 

evidentemente, no tamanho dos coeficientes estimados. Os coeficientes estimados para os 

dados do alto ambiente institucional pela metodologia de Efeitos Fixos são apresentados na 

tabela seguinte: 

 

Tabela 21 - Resultado do Modelo de Alto Ambiente Institucional (Efeitos Fixos) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw + 0,032315 0,17 0,8633  

BtMw - 0,01982977 -4,32 0,0000 *** 

Alaw + 0,07774274 1,45 0,1481  

Roaw - 0,08078574 -1,16 0,2472  
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Tamw - 0,04023306 -3,61 0,0003 *** 

cons + 0,41604565 5,22 0,0000 *** 

Ramsey  6,93 0,0001 *** 

Breush-Pagan  70,51 0,0000 *** 

F de Chow  1,86 0,0000 *** 

Hausman  12,65 0,0269 ** 

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

 

Novamente, o coeficiente da variável de interesse estimado pela metodologia de Efeitos 

Fixos não é significante. A variável de retorno sobre o ativo também perdeu significância 

estatística. As demais variáveis de controle também apresentaram sinais semelhantes em 

relação aos modelos apresentados anteriormente. Os fundamentos que desfavorecem a 

aplicação dessa abordagem (Efeitos Fixos) são os mesmos para o modelo geral, que foi aplicado 

aos dados completos. Embora os dados estejam segregados, o nível do ambiente institucional 

não muda para os países ao longo do tempo, pois apenas os níveis de alto ambiente são 

analisados. Na tabela seguinte são apresentados os coeficientes estimados pela metodologia de 

Efeitos Aleatórios: 

Tabela 22 - Resultado do Modelo de Alto Ambiente Institucional (Efeitos Aleatórios) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,14960106 -1,53 0,1261  

BtMw - 0,01992035 -11,16 0.0000 *** 

Alaw + 0,04570214 3,16 0,0016 *** 

Roaw - 0,24564986 -7,79 0.0000 *** 

Tamw - 0,01966453 -9,58 0.0000 *** 

cons + 0,30087762 20,00 0.0000 *** 

Ramsey  6,93 0,0001 *** 

Breush-Pagan  70,51 0,0000 *** 

F de Chow  1,86 0,0000 *** 

Hausman  12,65 0,0269 ** 

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 
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Observa-se, para o modelo de Efeitos Aleatórios, uma melhora na significância 

estatística das variáveis, quando comparadas às do Efeitos Fixos. A variável de interesse passou 

a ser estatisticamente significante a 5%, permanecendo com o mesmo sinal. Os betas da variável 

de interesse estimados pelas metodologias POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios são -0,15, 

0,03 e -0,14, respectivamente. O maior beta foi observado para a metodologia de Efeitos Fixos, 

seguido de Efeitos Aleatórios e POLS. 

Apesar dos testes de comparação de modelos indicarem o uso de Efeitos Fixos, a 

fundamentação já apresentada anteriormente pode sustentar o uso de POLS, dada as 

características de baixa variação entre as variáveis e os motivos já expostos, que desfavorecem 

o uso de Efeitos Aleatórios e Efeitos Fixos (BITTI et al 2019). Todavia, os coeficientes 

estimados para a variável de interesse, perda por impairment do goodwill, estimados pelas 

metodologias POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios serão considerados no teste de Wald, 

que balizará a aceitação ou rejeição da hipótese 2 dessa pesquisa. As tabelas seguintes, 

encadeadas de maneira semelhante às anteriores, apresentam os coeficientes estimados para o 

baixo ambiente institucional: 

 

 

Tabela 23 - Resultado do Modelo Baixo Ambiente Institucional (POLS) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,42342172  -2,27  0,0237  ** 

BtMw - 0,02552389  -9,46  0,0000 *** 

Alaw + 0,01316217 0,57 0,5673  

Roaw - 0,193614 -3,19 0,0015 *** 

Tamw - 0,0204747 -7,01 0,0000 *** 

cons + 0,35533809 15,58 0,0000 *** 

Ramsey  4,13 0,0065 *** 

Breush-Pagan  20,86 0,0000 *** 

F de Chow  1,39 0,0010 *** 

Hausman  1,23 0,9421  

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

Para o baixo ambiente institucional a variável de alavancagem não apresenta 

significância estatística e o teste de Hausman não permite rejeitar a hipótese nula de que os 
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coeficientes estimados pelos Efeitos Aleatórios são superiores aos estimados pelos Efeitos 

Fixos. Ademais, o coeficiente da variável de interesse é negativo e estatisticamente significante. 

As tabelas seguintes apresentam os coeficientes estimados pelas abordagens de Efeitos Fixos e 

Efeitos Aleatórios para o baixo ambiente institucional: 

Tabela 24 - Resultado do Modelo Baixo Ambiente Institucional (Efeitos Fixos) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,55559861 -1,30 0,1934  

BtMw - 0,03455137 -3,03 0,0026 *** 

Alaw + 0,05774007 0,63 0,5266  

Roaw - 0,03169897 -0,16 0,8729  

Tamw - 0,03445013 -0,64 0.5255  

cons + 0,44031419 1,18 0,2374  

Ramsey  4,13 0,0065 *** 

Breush-Pagan  20,86 0,0000 *** 

F de Chow  1,39 0,0010 *** 

Hausman  1,23 0,9421  

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

 

Os sinais dos coeficientes estimados pela metodologia de Efeitos Fixos são iguais aos 

estimados pela metodologia POLS. A variável de interesse impairment do goodilwl (Impw), a 

variável de controle de retorno sobre o ativo (Roaw), a variável de tamanho (Tamw) e a 

constante perderam significância estatística quando estimados por esta técnica. Essas 

características podem indicar que, apesar de os testes de Chow, Breush-Pagan e Hausmann 

indicarem a metodologia de Efeitos Fixos como superior, a aplicação da metodologia POLS 

pode ser mais eficiente para avaliar os fenômenos estudados neste trabalho. A tabela seguinte 

apresenta os coeficientes estimados pela técnica de Efeitos Aleatórios: 

Tabela 25 - Resultado do Modelo Baixo Ambiente Institucional (Efeitos Aleatórios) 

 
Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

 

Impw - 0,43245211 -2,45 0,0141 ** 

BtMw - 0,027504 -9,36 0,0000 *** 

Alaw + 0,04274655 1,63 0,1028  
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Roaw - 0,19138435 -3,25 0,0012 *** 

Tam - 0,01319466 -6,05 0,0000 *** 

cons + 0,30637983 16,97 0,0000 *** 

Ramsey  4,13 0,0065 *** 

Breush-Pagan  20,86 0,0000 *** 

F de Chow  1,39 0,0010 *** 

Hausman  1,23 0,9421  

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Liqw: variável de liquidez. 

Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas e cons: constante 

do modelo 

Os coeficientes estimados para o baixo ambiente institucional pelas metodologias 

POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios são, para a variável de interesse, iguais a -0,42, -0,55 

e -0,43.  

 

5.4 Análise de Robustez 

Os resultados da seção anterior permitem demonstrar uma associação entre a perda por 

impairment do goodwill e o custo de capital próprio, sendo mais forte em ambientes 

institucionais baixos - vide Tabela 29. Embora possa persistir alguma discussão acerca da 

melhor abordagem de estimação de betas a ser utilizada (POLS, Efeitos Fixos ou Efeitos 

Aleatórios), foram comparados todos os betas dessas abordagens e os resultados convergiram 

para a mesma conclusão. Além disso, há evidência de omissão de variável relevante no modelo, 

o que pode requerer a aplicação de uma técnica de estimação de coeficientes capaz de superar 

tais adversidades. Para isso foi aplicado o modelo de regressão proposto por Arellano e Bond 

(1991) também conhecida como “painel dinâmico”. 

A abordagem de Arellano e Bond (1991) considera a defasagem de um período da 

variável dependente e é recomendado pela literatura em casos em que os pressupostos 

necessários para utilização das abordagens POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios não são 

atendidos.  A seguir, foram apresentadas três tabelas, cada uma com os coeficientes estimados 

pela metodologia de Arellano e Bond (1991) para o modelo aplicado aos dados completos, para 

os dados de alto ambiente institucional, e, por fim, para os dados de baixo ambiente 

institucional. 
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Tabela 26 - Resultados do Modelo Geral (Arellano e Bond) 

Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

Impw - 0,18140097 2,06 0,0392 ** 

Amb - 0,00078965 -4,42 0,0000 *** 

BtMw - 0,02180285 -14,24 0,0000 *** 

Alaw + 0,03781511 3,03 0,0024 *** 

Roaw - 0,24009035 -8,61 0,0000 *** 

Tam - 0,01978966 -11,57 0,0000 *** 

Cons. + 0,34946898 24,11 0,0000 *** 

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

Os coeficientes estimados para o Modelo Geral pela metodologia de Arellano e Bond 

(1991) ajudam a corroborar a validade estatística dos coeficientes estimados anteriormente, 

pelas abordagens POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios, pois possuem sinais semelhantes e 

significância estatística para o modelo geral (aplicados a todos os dados sem a separação por 

clusters). As tabelas seguintes apresentam a aplicação da metodologia de Arellano e Bond 

(1991) para os modelos aplicados nos ambientes institucionais em separado. 

 

Tabela 27 - Resultados do Modelo Alto Ambiente Institucional (Arellano e Bond) 

Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

Impw + 0, 17714343 0,73 0,4638  

BtMw - 0, 02866433 -6,95 0,0000 *** 

Alaw + 0, 08113962 1,13 0.2602  

Roaw - 0, 04331191 -0,39 0,6996  

Tam - 0, 10434813 -4,24 0,0000 *** 

Cons. + 0, 85124123 4,73 0,0000 *** 

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

Os coeficientes estimados pela metodologia de Arellano e Bond (1991) possuem 

características semelhantes aos coeficientes estimados pelas metodologias anteriormente 

apresentadas para o alto ambiente institucional, com exceção da variável de impairment do 
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goodwill, que apresentou sinal negativo para a variável de interesse. Contudo, este coeficiente 

estimado para este modelo não é estatisticamente significante. Essa característica, a não 

significância estatística, é persistente quando comparados aos coeficientes estimados pela 

metodologia de Efeitos Fixos, que é a metodologia indicada para o Alto Ambiente Institucional 

pelos testes de Chow, Breush-Pagan e Hausmann. Esta evidência pode favorecer a consideração 

do método de estimação POLS para o Alto Ambiente Institucional. 

Tabela 28 - Resultados do Modelo Baixo Ambiente Institucional (Arellano e Bond) 

Variável sinal Coeficiente t P>t Signific. 

Impw + 1,2231722 5,17 0,0000 *** 

BtMw - 0,05656778 -13,29 0,0000 *** 

Alaw - 0,29138319 -1,49 0,1373  

Roaw - 0,37507487 -1,89 0,0582 * 

Tam - 0,0929242 -4,98 0,0000 *** 

Cons. + 1,0933484 5,59 0,0000 *** 

Nota: Impw: variável de impairment do goodwill, BtMw: variável de Book to Market, Alaw: variável de 

Alavancagem. Roaw: variável de Retorno Sobre o Ativo Total. Tamw: variável de tamanho, todas winsorizadas 

e cons: constante do modelo 

Para o Baixo Ambiente Institucional o coeficiente da variável de impairment de 

goodwill é positivo e estatisticamente significante, o que é coerente com a metodologia de 

Efeitos Aleatórios (indicado pelos testes de Chow, Breush-Pagan e Hausmann).  

5.4. Testes de Wald 

A variável de interesse, de impairment do goodwill, foi estimada individualmente para 

os dados do alto ambiente institucional e do baixo ambiente institucional. Ao comparar esses 

coeficientes é possível observar que os coeficientes do baixo ambiente institucional são maiores 

que os do alto (POLS: -0,15 + 0,42= 0,27, Efeitos Fixos: 0,03 + 0,55 = 0,58 e Efeitos Aleatórios: 

-0,14 + 0,43 = 0,29). Essa diferença pode fornecer uma evidência intuitiva de que, o impairment 

do goodwill esteja associado ao custo de capital próprio de maneira mais intensa para o baixo 

ambiente institucional. Contudo, isso não pode ser concluído, pois as distribuições dos betas 

provêm de estimações diferentes, o que pode significar que a comparação aritmética dos betas 

médios não seja tão adequada quanto a aplicação de um teste paramétrico. Por isso, foi aplicado 

o teste de Wald para investigar essa diferença. 

Em vista disso, os betas estimados para os ambientes institucionais alto e baixo foram 

comparados pelo teste de Wald. Para o alto ambiente institucional, o beta da variável de 

interesse não apresentou significância estatística em nenhum dos métodos de estimação testado 
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(POLS, Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios e Arellano & Bond) por isso foi optado por considerar 

o coeficiente estimado pela metodologia de Efeitos Fixos, que possui sinal positivo. Para o 

baixo ambiente institucional, o beta da variável de interesse, de impairment do goodwill, 

estimado pela metodologia de Arellano & Bond apresentou significância estatística e sinal 

positivo. 

A comparação das distribuições dos betas pelo teste de Wald permite concluir sobre as 

diferenças de maneira mais ponderada que a diferença simples e aritmética. É esperado que o 

coeficiente estimado para o impairment do goodwill no modelo de associação ao custo de 

capital próprio no Baixo Ambiente Institucional (BAI) seja maior que o coeficiente estimado 

para o Alto Ambiente Institucional (AAI) (�GHI > �HHI). O resultado desse teste é apresentado 

na tabela seguinte: 

 

Tabela 29 - Testes de Wald 

Alto Ambiente/Baixo Ambiente T Graus de Liberdade p-value 

Efeitos Fixos/Arellano & Bond -1.4e+02 2469 0,0000 

Obs: Há: diff (KLMN − KMMN) <0 

O resultado do teste de Wald indicou que o coeficiente da variável de interesse (Imp) 

para o cluster de baixo ambiente institucional, é, estatisticamente maior que o coeficiente de 

alto ambiente institucional, pois não é possível aceitar a hipótese alternativa de que a diferença 

entre esses betas é zero. Essa evidência permite confirmar a hipótese 2 deste estudo, ou seja, é 

possível afirmar que o reconhecimento do impairment do goodwill está associado a um aumento 

do custo de capital próprio superior em países de baixo ambiente institucional, quando 

comparados aos países de alto ambiente institucional. 

 

6. Análise dos Resultados 

Os testes realizados para os dados em conjunto, sem a separação por cluster de ambiente 

institucional, não permitem confirmar a hipótese 1 deste trabalho de que o impairment do 

godwill esteja associado com um aumento no custo de capital próprio. Contudo é de se ressaltar 

que o custo de capital próprio foi estimado pela metodologia de Easton (2004) que tem como 

condição o crescimento dos lucros projetados. Empresas para as quais são feitas as projeções 

de lucro tendem a ter um acompanhamento do mercado que pode interferir em suas práticas 
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administrativas. Além disso, cenário de crescimento dos lucros pode estar relacionado com a 

expectativa de rentabilidade do negócio, o que pode ter alguma relação com o impairment do 

goodwill e pode interferir nos resultados encontrados. Adicionalmente, a variável de Book to 

Market, utilizada como controle, também pode ajudar a capturar possíveis efeitos dos fatores 

de mercado sob os achados nesta pesquisa 

Quando aplicado para cada grupo de ambiente institucional, foi permitido estimar, pelo 

modelo aplicado, diferentes betas para a variável de impairment do goodwill. Como esses betas 

são diferentes, o teste de Wald, que considera cada uma dessas distribuições, e demonstra que 

o impairment do goodwill está associado a um aumento superior no custo de capital próprio de 

empresas de países de baixo ambiente institucional, quando comparado ao das empresas de 

países de alto ambiente.  

Essa afirmação confirma a hipótese 2 proposta neste estudo e está alinhada com o 

arcabouço teórico da Agência (JENSEN; MECKLING, 1976). Ou seja, em países com menores 

níveis de enforcement e auditoria da informação contábil e cujo sistema legal teve origem no 

code law, o comportamento oportunístico dos gestores é observado de maneira mais acentuada 

do que observado nos outros países e, também, é coerente com outras evidências da literatura 

como Knauer e Wohrmann (2016). 

Este resultado pode beneficiar a discussão sobre a validade da aplicação do teste de 

impairment ao goodwill, uma vez que demonstra que os efeitos observados para aplicação dessa 

técnica estão associados ao ambiente institucional onde a regra é aplicada. Em síntese, os prós 

e contras da aplicação do impairment no goodwill podem ser mais acentuados quando 

considerados os ambientes institucionais diferentes. Contudo, os níveis de enforcement e 

auditoria contábil, que podem determinar o ambiente institucional, não são responsabilidades 

do Board.  

Essa afirmação pode beneficiar tanto os usuários da informação contábil, quanto os 

normatizadores que instituem o processo de elaboração das regras contábeis por ser uma 

evidência mais ampla e que demonstra as diferentes consequências da aplicação da mesma 

prática contábil em diferentes ambientes. Se o impairment do goodwill está associado a um 

aumento superior no custo de capital próprio de empresas de países de baixo ambiente 

institucional, então o normatizador deve levar isso em consideração quando elaborar uma regra 

que será aplicada igualmente nos países de alto e baixo ambiente institucional.  

Além disso, a comparação desse efeito do impairment do goodwill no custo de capital 

próprio sem a consideração do ambiente institucional dos países, pode levar a conclusões 
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enganosas, que podem ser evitadas com o resultado desta pesquisa. Essa diferença entre os 

ambientes institucionais pode ser tão forte que pode requerer a aplicação de modelos diferentes 

para cada ambiente. Entretanto, essa hipótese não foi objeto deste estudo 

Por isso, a evidência alcançada por este estudo pode favorecer a continuidade da 

aplicação do impairment do goodwill, se consideramos que, parte das críticas direcionadas à 

aplicação dessa técnica estão associadas ao ambiente institucional e não à técnica em si. Por 

outro lado, não é possível avaliar, com os achados deste estudo, se outra técnica, como a 

amortização, traria melhores benefícios ou menores malefícios para a contabilidade. Estudos 

futuros podem concentrar esforços em explorar, desenvolver e responder essa pergunta. 

 

7. Limitações da Pesquisa 

  

É possível afirmar, com confiabilidade, que o impairment do goodwill esteja associado 

a um aumento superior no custo de capital próprio de empresas de países de baixo ambiente 

institucional quando comparado ao aumento em empresas de países de alto ambiente 

institucional. No entanto, existem algumas limitações associadas às quebras de pressupostos de 

normalidade e omissão de variável relevante observados (que foram corrigidos com 

estimadores robustos). 

Embora todos os países dos quais foram coletados dados neste estudo adotem IFRS, 

outra limitação pode ser direcionada à data de adoção de implementação das IAS 36 

individualmente em cada um desses países. Além disso, o reconhecimento da perda por 

impairment do goodwill é um evento que decorre de outros eventos que podem ser assimilados 

pelo mercado antes da divulgação das Demonstrações Contábeis. Um estudo de evento que 

considerasse a data de adoção da norma de impairment do goodwill e os eventos que alteram o 

valor do goodwill ao longo do tempo pode ajudar a esclarecer os fenômenos estudados neste 

estudo. 

No que se refere aos setores, foram criadas e testadas variáveis dummies para cada um 

dos 70 setores identificados na coleta. Esses testes indicaram, na maioria dos casos, nenhuma 

significância estatística. Porém, um estudo que reclassificasse esses setores, diminuindo o 

número de classificações, por exemplo, e analisasse em separados setores mais próximos aos 

setores bancários e financeiro, poderia beneficiar a literatura. 
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