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INTRODUÇÃO1

A diferença do nível de conhecimento sobre a empresa entre o administrador e acionistas ou

outros provedores de capital em geral traz à tona a discussão acerca das razões e

conseqüências da assimetria informacional. Elas se referem, entre outros, aos motivos que

levam o administrador a divulgar mais um determinado tipo de evento, e não divulgar alguns,

já que essas divulgações afetam a percepção de risco dos investidores e consequentemente os

preços das ações.

Considera-se que os administradores possuem conhecimento detalhado das informações sobre

a empresa, pois isso é inerente ao processo de condução dos negócios. Essas informações nem

sempre são compartilhadas com outros agentes, como acionistas, credores e outros.

A partir de então, as principais discussões sobre a divulgação envolvem a quantidade de

informação, a forma como ela é apresentada, a quem ela se destina e mais recentemente, as

razões que motivam os administradores a evidenciá-la.

A necessidade de organizar o mercado de capitais para que todos os investidores tenham

acesso às informações necessárias e consequentemente possam tomar suas decisões à luz de

um cenário conhecido é antiga e se desenvolve paralelamente à evolução dos mercados.

Nesse período, concomitante à criação da SEC - Securities and Exchange Commission, a

divulgação obrigatória foi implementada.

As discussões relativas à evidenciação das informações no mercado de capitais tomaram-se

mais estruturadas e ganharam importância a partir de 1929, surgindo como reação a uma das

maiores crises do mercado financeiro norte-americano. Visando restaurar a confiança dos

investidores no mercado de capitais, a evidenciação foi introduzida, nos Estados Unidos, pelo

Securities Act de 1933 e pelo Securities Exchange Act de 1934. Com base nas determinações

desses normativos, as empresas foram segregadas em fechadas e abertas, sendo que, sobre as

últimas, evidentemente, houve um maior grau de exigência foi maior.
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Segundo essa linha de raciocínio, os autores concluem que os resultados dos testes apontam
para as evidências de que a capacidade informativa dos lucros é menor quando os acionistas
participam menos da gestão da empresa.

Esses autores encontram evidências de que os retornos das ações, explicados pelos lucros
contábeis, são sistematicamente relacionados com o fato dos acionistas controladores serem

os próprios administradores. A correlação entre lucros e retomos das ações mostra-se mais do
que duplicada quando aumenta a presença do acionista controlador como administrador. Esse
resultado é consistente com a Teoria da Agência (WELLIAMSON, 1964; FAMA e JENSEN,

1983). De acordo com essa Teoria, quando os administradores detêm menores participações
nas empresas, surgem os incentivos para a não maximização do valor da companhia em
detrimento dos resultados que beneficiem os próprios administradores, tais como bonificações
e outros.

Quanto às escolhas relativas à magnitude da arbitrariedade dos provisionamentos contábeis
(em inglês discretionary accounting accruals), os resultados dos testes apresentam uma
correlação negativa entre o administrador-acionista e discretionary accounting accrual. Isso
significa que o valor absoluto do discrecionary accounting accrual apresenta-se mais do que
o dobro para as empresas que possuem percentual de administrador-acionista com

participação abaixo de 5% quando comparado àquelas cujo administrador-acionista detém
35% ou mais do capital das empresas estudadas por Warfield et al (1995).

Segundo alguns estudos realizados os quais abordam o gerenciamento da divulgação das
informações por parte dos administradores, através dos relatórios contábeis, concluem que os
tipos de administradores, profissionais ou acionistas controladores influenciam a divulgação
de informações, inclusive em algumas situações, em seus próprios interesses, tais como

bônus, reputação e outros. A seguir apresentam-se resumidamente artigos que tratam do

assunto.

Warfield et al (1995) testam a hipótese de como a separação entre a propriedade e a

administração afeta a capacidade informativa dos lucros e a magnitude dos ajustamentos dos
resultados por meio de provisionamentos (em inglês, accounting accrual adjustments), com
base na análise de 1600 empresas americanas, no período de 1988 a 1990.
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O mercado de capitais, por sua vez, requer transparência e informações relevantes (yalue-

relevant Information) para ter um funcionamento eficiente, e, há fortes argumentos que as

empresas com boas práticas de divulgação reduzem os custos de transação para os

investidores (BOTOSAN, 1997) implicando, dessa forma, no aumento da liquidez dos títulos

Os resultados dos estudos apresentados acima (Warfield et al, 1995; Plenborg et al, 1998 e

Smith, 1976) mostram que os tipos de administradores influenciam a qualidade da divulgação

as quais refletem nos preços das ações das empresas.

Os autores consideram que as diferenças entre os resultados obtidos nas suas pesquisas e nas

de Warfield et al (1995) talvez possam ser explicadas em função da diversidade do ambiente

institucional; ou seja, como em muitos outros países, a concentração acionária é muito maior

nas empresas dinamarquesas do que nas norte-americanas.

Plenborg et al (1998), utilizam as mesmas considerações de Warfield et al (1995), apenas

adaptando o teste para as empresas dinamarquesas, argumentando que em países com um

ambiente institucional1 diferente, as conclusões podem ser adversas, como de fato constatado.

Eles utilizaram uma amostra de 93 companhias abertas (public companies) dinamarquesas,

durante o período de 90 a 96.

Os resultados desses testes evidenciam que há uma correlação positiva entre os lucros das

empresas e os retornos das ações, mas apontam correlação negativa entre os diversos níveis de

administradores (acionistas controladores ou profissionais) e a explicação do retomo das

ações através dos lucros da firma.

1 Segundo Roe (1994, apud Plenborg et al, 1998), o ambiente institucional, incluindo o sistema jurídico legal,
varia entre países e causa diferenças no sistema financeiro e na estrutura acionária. Por exemplo, nos EUA a
legislação impede que os bancos se tomem grandes acionistas de empresas industriais, enquanto tais restrições
não se aplicam aos bancos de vários outros países, como o Brasil.
2 Uma das formas de gerenciamento de resultados é o seu planejamento de forma que o mesmo não apresente
grandes oscilações, sendo conhecido pela expressão, em inglês, income-smoothing.

Smith (1976) apresenta um estudo que, segundo as evidências, quando a condução da empresa

é realizada por administradores profissionais, existe a tendência de planejamento de

resultados mais freqüentemente do que quando a empresa é administrada pelos acionistas

majoritários.
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1.1 Apresentação

3 Esse assunto será tratado detalhadamente no item 2.1.

Estudos que mostram a complexidade das variáveis envolvidas na questão da divulgação das

informações têm-se tomado presentes nos meios acadêmicos internacionais, principalmente
aqueles que tratam o conflito de agência3, questão amplamente abordada na literatura sobre

governança corporativa, um dos pontos centrais no entendimento das questões acerca daquilo

que deve ser divulgado, quando, como e por quê. A busca de respostas para essas questões

inclui necessariamente debates sobre quais são os interesses dos acionistas controladores, dos

administradores e dos investidores e em que medida tais interesses devem ser atendidos.

A partir de então, a divulgação passa a ganhar importância, sendo sempre impulsionada pelas

exigências da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, em resposta às crescentes demandas

do mercado de capitais brasileiro o qual se tem estruturado ao longo dos últimos anos.

A divulgação contábil no Brasil teve grande impulso com a Lei das Sociedades Anônimas

(Lei n° 6404/76), quando um conjunto de informações passa a ser exigido, incluindo aspectos

relacionados ao conteúdo e forma, os quais propiciam maior transparência das operações das

companhias até então desconhecidas por muitos profissionais.

Como observado, as questões relacionadas à divulgação são amplas e complexas. Esse

trabalho pretende contribuir para um maior entendimento do assunto.

A divulgação da informação contábil pelas empresas abertas no mercado de capitais brasileiro

constitui um dos importantes pilares da governança corporativa e esse estudo analisa os

aspectos relacionados a essa divulgação.

no mercado (DIAMOND e VERRECCH1A, 1991) e na redução da estimativa do risco ou da

incerteza na distribuição dos retornos (CLARKSON e THOMPSON, 1996).
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Encontram-se também estudos que distinguem as divulgações em obrigatórias e voluntárias,
discutindo de forma analítica e empírica as possíveis relações entre elas e testando quais
possuem impactos mais significativos nos preços das ações (MALACRIDA, 2004).

Nesse sentido, com a percepção de que o nível de divulgação interfere de alguma maneira nos
preços das ações, vários papers (estudos) são realizados discutindo os diversos níveis de
evidenciação, tais como Dye (1985) e Gigler e Hemmer (1998).

As exigências em relação à transparência das empresas brasileiras são crescentes com esse
movimento de inserção de práticas de governança corporativa no relacionamento entre
empresa e mercado de capitais e influenciadas também pela internacionalização das fontes de
captação de recursos.

Um importante avanço do mercado de capitais brasileiro é observado com a recente criação
do Novo Mercado e dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa, nos quais práticas
de governança corporativa são utilizadas para discriminar as empresas.

O presente trabalho utiliza o referencial teórico da Teoria da Divulgação, o qual tem sido
amplamente desenvolvido e utilizado em pesquisas internacionais a partir da década de 80,
amparado pela pesquisa positiva em Contabilidade. O principal objetivo dessa linha de
pesquisa é explicar o fenômeno da divulgação de informações contábeis a partir de diversas
perspectivas como, por exemplo, determinar qual é o efeito da divulgação de demonstrações
contábeis no preço das ações, explicar quais as razões econômicas para que determinada
informação seja divulgada voluntariamente etc.

As empresas passam a se preocupar não apenas com o atendimento às exigências regulatórias
sobre o que deve ser divulgado, mas também com as demandas informacionais do mercado,
objetivando melhorar sua credibilidade junto aos investidores. Estudos empíricos mostram
que a divulgação afeta o custo de capital da firma (BOTOSAN, 1997; HEALY; HUTTON;
PAPELU, 1999).

Nesse trabalho, a Teoria da Divulgação é analisada sob a perspectiva da divulgação como
sendo um processo endógeno ao detentor da informação contábil, isto é, são considerados os
incentivos que os gestores e/ou as empresas têm para divulgar as informações. Esse conceito é
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O estudo se divide em duas partes:

1.2 Situação-Problema e Hipóteses

Para a pesquisa empírica são utilizadas as informações e regras do mercado de capitais

brasileiro, BOVESPA, Bolsa de Valores de São Paulo, analisando-se os efeitos da divulgação

voluntária de informações, tais como demonstração do fluxo de caixa, correção monetária

integral, balanço social, demonstração de valor adicionado, governança corporativa, dados de

produtos e mercado e perspectivas da empresa.

• Na primeira, expõem-se uma revisão conceituai bem como os aspectos da Teoria da

Divulgação, constituindo a base teórica do trabalho.

conhecido como a Teoria da Divulgação Voluntária, e embora considere a divulgação como

processo endógeno, admite que fatores exógenos exerçam influências na decisão de efetuar a

divulgação ou não.

Para responder a questão do trabalho utiliza-se a Teoria da Divulgação Voluntária, sendo que,

de acordo com esta, há um ponto de corte do nível de divulgação (threshold levei of

disclosure): acima desse ponto as informações são divulgadas; abaixo, não. Em outras

• A segunda parte do estudo compreende a pesquisa empírica, cujo objetivo é avaliar

empiricamente a relação entre a divulgação voluntária praticada pelas empresas

abertas e a qualidade da divulgação das informações contábeis publicadas no mercado
de capitais brasileiro.

Existem, no Brasil informações contábeis divulgadas em função de obrigatoriedade legal, tais

como, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Parecer de Auditoria, entretanto,

há também um conjunto de informações que são divulgadas voluntariamente, como

informações sociais, ambientais e setoriais. Dessa forma, suscita-se a questão sobre quais os

motivos que levam os administradores a optarem pela realização ou não da divulgação

voluntária.
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Assim, esse estudo procura responder a seguinte questão:

A hipótese principal é formulada para responder o problema da pesquisa:

Quais informações possuem qualidade de divulgação?

As hipóteses secundárias a seguir são formuladas para responder essa pergunta:

Hipótese 3 =H3 = A divulgação da informação DVA tem impacto positivo nos preços das

ações.

Hipótese 4 =H4 = A divulgação das Informações Sociais tem impacto positivo nos preços das

ações.

Hipótese 2 =H2 =A divulgação da informação DFC tem impacto positivo nos preços das

ações.

A fim de responder esta questão principal, é necessário buscar resposta para o seguinte

questionamento:

Hipótese 1= H1 = O nível de divulgação tem correlação positiva com a qualidade da

divulgação voluntária da informação contábil?

Esse trabalho utiliza a hipótese descrita abaixo para avaliar se os pressupostos da teoria da

divulgação são válidos para explicar a relevância da divulgação voluntária no mercado de

capitais brasileiro.

Quanto melhor a qualidade da divulgação da informação, maior o nível de divulgação

da empresa?

palavras, esse ponto de corte determina a motivação das empresas em publicar ou não as

informações (VERRECCHIA, 1983).
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As hipóteses são conceitualmente desenvolvidas no capítulo 3.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral1.3.1

Hipótese 5 =H5 = A divulgação da Informação CMI tem impacto positivo nos preços das

ações.

Hipótese 6 =H6 = A divulgação das Informações sobre Práticas de Governança Corporativa

tem impacto positivo nos preços das ações.

Hipótese 7 =H7 = A divulgação das Informações Ambientais tem impacto positivo nos preços

das ações.

Hipótese 8 =H8 = A divulgação das Informações Setoriais tem impacto positivo nos preços

das ações.

Hipótese 9 =H9 = A divulgação das Informações sobre Perspectivas tem impacto positivo nos

preços das ações.

Consideradas as hipóteses e o problema de pesquisa apresentado, os seguintes objetivos são
definidos para essa tese:

O objetivo geral do trabalho é analisar a importância da divulgação no mercado de capitais
brasileiro, verificando a qualidade dessa divulgação e buscando explicar se ela exerce
influência no nível de divulgação das informações voluntárias.
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1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificativa

A partir de então, na procura de respostas para essa questão, verificou-se em artigos (papers)
internacionais publicados em importantes journals, uma ampla discussão sobre divulgação
(disclosure), inclusive sobre a Teoria da Divulgação.

A importância da análise da Teoria da Divulgação, segregando a divulgação em obrigatória e
voluntária, reside no fato de que, praticamente em todos os países, grande parte das
divulgações é feita por imposições legais.

A preocupação com a divulgação contábil sempre se fez presente nas pesquisas desenvolvidas
pela presente autora, principalmente naquelas relacionadas com o seu conteúdo. Mais
recentemente, observando-se a tendência das práticas de mercado quanto ao aumento da
quantidade de informações divulgadas pelas empresas, seja por motivos obrigatórios ou
voluntários, uma questão vem tomando-se relevante: qual seria o limite do número de
informações que as empresas estariam dispostas a divulgar, ou seja, existem limites mínimos,
máximos ou ideais de informações desejáveis a serem publicadas tanto para as empresas
como para seus usuários?

I. Descrever e analisar a Teoria da Divulgação, sob as perspectivas obrigatória
(mandatory disclosuré) e voluntária (yoluntary disclosurè), considerando seu amplo
desenvolvimento no ambiente acadêmico internacional;

II. Avaliar a hipótese da Teoria da Divulgação para explicar o fenômeno da divulgação
voluntária no mercado de capitais brasileiro, considerando a existência do ponto de
corte do nível de divulgação;

III. Contribuir para a utilização da Teoria da Divulgação no ambiente brasileiro.

A título de ilustração, é válido citar os recentes escândalos das empresas de grande porte,
Enron e WorldCom, trazendo de volta a crise de confiança por parte dos investidores, nos
Estados Unidos, que, apesar de possuir o maior mercado de capitais do mundo e uma
desenvolvida estrutura regulatória, não ficou imune a fraudes,. Em resposta a essa crise, as



16

Delimitações1.5

Desse modo, essa tese propõe-se a discutir a Teoria da Divulgação, aplicando seus conceitos,
empiricamente, ao mercado de capitais brasileiro.

De acordo com Castro (1977, p. 55), uma tese deve ter três características principais:
originalidade, importância e viabilidade.

A primeira característica, originalidade, é observada na abordagem do tema, pois não se
encontra nenhum estudo que utilize a Teoria da Divulgação como arcabouço teórico para
explicar fenômenos da divulgação voluntária no mercado de capitais brasileiro, para o total do
conjunto de informações tratadas nesse trabalho.

A sua importância é a esperada contribuição para o desenvolvimento e ampliação da pesquisa
contábil no Brasil, pois busca explicar e prever um procedimento contábil observado.

autoridades norte-americanas, em 2002, editaram a Lei Sarbanes-Oxley, que impõe várias
exigências, dentre as quais, destacam-se: maior responsabilidade dos administradores, padrões
éticos de conduta, controles internos mais rígidos, melhor qualidade das demonstrações
contábeis e punições severas. Essa Lei exige também mais transparência e divulgação de
informações não somente em termos de quantidade, mas principalmente em relação à sua
qualidade.

Quanto à viabilidade, a disponibilidade de informações através dos relatórios anuais das
empresas e dados de mercado (cotação) disponíveis, em conjunto com a teoria existente,
possibilitam a execução desse trabalho.

Esse estudo limita-se ao estudo da Teoria da Divulgação como arcabouço teórico para a
elaboração das hipóteses sobre o fenômeno de divulgação voluntária no mercado de capitais
brasileiro.



17

1.6 Metodologia

Para a seleção dos componentes da amostra utilizou-se o índice FGV - 100, composto por
empresas abertas com cotação em bolsa, cujas ações possuam presença em pregões de
negociação.

Observa-se que não são consideradas neste estudo as instituições financeiras, as empresas de
seguros e as de previdência, por não fazerem parte do FGV - 100, além de possuírem
regulamentações específicas instituídas pelo Banco Central e pela SUSEP, Superintendência
dos Seguros Privados, respectivamente.

Dessa amostra, as companhias do setor energético são excluídas, por apresentarem
regulamentações específicas, que poderíam comprometer as análises e os resultados da
pesquisa. As empresas desse setor passaram a adotar, por determinação da ANEEL, Agência
Nacional de Energia Elétrica, desde a publicação da Resolução n° 444, de 26 de dezembro de
2001, o manual de contabilidade do serviço público de energia elétrica, sendo que este,
engloba o plano de contas revisado, com instruções contábeis e roteiro para elaboração e
divulgação de informações econômicas e financeiras.

A pesquisa empírica está restrita a dois exercícios sociais, findos em 31 de dezembro de 2003
e 31 de dezembro de 2004, pois o número de relatórios analisados nesses dois exercícios é
suficiente para um tratamento estatístico adequado.

Ele ainda se restringe à coleta dos itens de divulgação não obrigatória, não sendo analisada
sua validade ou importância, e, assim, limitando-se à adoção dos itens com maior incidência
de divulgação, e presentes em pesquisa empíricas anteriores, não sendo julgado o seu mérito.

Os objetivos da ciência têm sido amplamente discutidos e em decorrência disso, têm surgido
certas divergências entre os estudiosos do assunto. Lacey (1998) direciona as fundamentações
científicas desse trabalho, e segundo esse autor, o objetivo da ciência é sintetizar (de forma
confiável, em teorias racionalmente aceitáveis) as possibilidades do domínio de objetos e
descobrir meios para efetuar algumas dessas possibilidades até então não realizadas.
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Os métodos de procedimentos empregados nessa pesquisa são o comparativo e o estatístico. O
método comparativo justifica-se pela comparação entre as variáveis de empresas que
divulgam informações contábeis voluntariamente. Já o estatístico é útil para a validação das

No Brasil, essa tendência metodológica de substituição do enfoque normativo pelo positivo
também tem sido verificada, ainda que de maneira discreta, até o presente momento.

Este trabalho segue a metodologia positiva, pois procura, a partir de observações da
realidade, com base em arcabouço teórico pré-definido, desenvolver a teoria com o objetivo
de explicar e prever os procedimentos contábeis.

A pesquisa contábil internacional tem sofrido grande transformação nas últimas décadas, no
âmbito metodológico, passando do enfoque normativo (que determina aquilo a ser utilizado)
para o positivo, significando que, conforme este último, a teoria é construída a partir de
evidências empíricas.

A teoria é criada, em primeiro lugar, para explicar um conjunto particular de constatações

observacionais (MCMULLIN apud LACEY, 1998) e o valor cognitivo fundamental é a
adequação empírica, a qualidade do ajuste entre a teoria e a observação. Tanto a teoria quanto

os dados possuem certas características segundo as quais são estipulados itens suplementares

para a lista de critérios explicativos sobre como as escolhas de teorias são realizadas.

Em relação aos objetivos, essa pesquisa é classificada como explicativa, segundo Andrade
(1999, p. 18), por ser de um tipo mais complexo, pois, além de registrar, analisar, classificar e
interpretar os fenômenos estudados, procura identificar seus fatores determinantes. Tal
identificação é de fundamental importância para os resultados desse estudo, pois objetiva a

explicação dos motivos que levam as empresas a divulgar informações voluntariamente no
mercado de capitais brasileiro.

O método de abordagem para a consecução dos objetivos é o teórico-empírico, porque as
hipóteses a serem testadas nesse estudo são desenvolvidas a partir de uma teoria previamente

desenvolvida, a Teoria da Divulgação Voluntária. Esses testes são feitos observando-se o
procedimento contábil de divulgação voluntária de informações contábeis no mercado de
capitais brasileiro.
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Pesquisa Positiva em Contabilidade1.7

4 Para maiores detalhes sobre a base de dados Economática, consultar www.economatica.com.br

A abordagem positiva em contabilidade é relativamente recente (década de 1960) e amplia os
horizontes da pesquisa trazendo novos desafios, a busca da explicação das relações existentes
entre a contabilidade e o valor das empresas no mercado de capitais.

Para a obtenção dos dados necessários para a realização dessa pesquisa, são utilizadas as
bases de dados da Economática4 e os Relatórios Anuais das empresas.

hipóteses apresentadas. A pesquisa empírica é analisada estatisticamente, através da
correlação e regressão linear, as quais objetivam avaliar se as premissas definidas explicam os
motivos que levam as empresas a divulgarem as informações voluntariamente. Utiliza-se
também o teste de diferenças de médias para a verificação das informações de qualidade.

As importantes contribuições para a pesquisa positiva em contabilidade são dadas por Bali e
Brown (1968) e Beaver (1968), introdutores da metodologia financeira empírica. A partir de
então, a literatura contábil passa a adotar a premissa de que a contabilidade fornece
informações para o mercado de capitais, utilizando esse paradigma para investigar as relações

entre a contabilidade e o preço das ações.

Esse desafio encontra-se no estágio atual em debate e tem gerado vários estudos com
resultados até o presente ainda não conclusivos. Uma possível explicação para isso, são as
dificuldades encontradas para explicar quais variáveis contábeis impactam, de fato, os preços
das ações, de que forma isso acontece ou com que intensidade e em que tempo, pois o grande
desafio está em identificar a influência da contabilidade na formação do preço da ação,
considerando a existência de outros itens, tais como variáveis macro-econômicas e políticas
governamentais, as quais também interferem nos preços das ações e conseqüentemente no

valor de mercado das empresas.

http://www.economatica.com.br
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Bali e Brown (1968) e Beaver (1968) afirmam que a eficiência do mercado de capitais fornece

uma justificativa para a seleção do comportamento dos preços dos títulos como um teste
operacional da utilidade da informação dos relatórios contábeis. Ao contrário das pesquisas
normativas em teoria contábil e das práticas contábeis anteriores, a pesquisa positiva começa
a utilizar as variações nos preços dos títulos como um objetivo, conseqüência externa para
inferir se as informações das demonstrações contábeis são úteis para os participantes do
mercado.

Observa-se que a hipótese da eficiência de mercado é apenas teórica, utilizada como recurso
para racionalização de modelos; alguns estudos mais recentes têm assumido a hipótese de

Keynes6 (1891 apud Kothari, 2001, p. 114) define a ciência positiva como o corpo do
conhecimento sistematizado relativo ao que é. De acordo com Friedman7 (1953 apud Kothari,

2001, p 114), pesquisa positiva constitui o desenvolvimento de uma teoria ou hipótese que
produz validade e significativo prognóstico sobre fenômenos a serem observados.

5 The objective of accounting theory is to explain and predict accounting practice.
6 Positive Science as a body of systematized knowledge concerned what is.
7 Positive Science as the development of a theory or a hypothesis that yields valid and meaningful (i.e., not
truistic) predictions about phenomena yet to be observed.

As pesquisas positivas em contabilidade no mercado de capitais utilizam os conceitos da
pesquisa empírica em finanças, trazendo para a contabilidade o paradigma da eficiência do

mercado.

As pesquisas contábeis internacionais passaram a empregar intensamente a abordagem
positiva, assumindo que o papel da contabilidade não é somente normativo. Conforme Watts
e Zimmerman (1986) o objetivo da teoria da contabilidade é explicar e prever as práticas

contábeis5. Segundo Filho e Machado (2004), a teoria positiva procura entender o mundo

contábil como ele é, e não como deveria ser.

Fama (1965) introduz e subseqüentemente aprimora a hipótese de eficiência de mercado nas
pesquisas contábeis, isto é, conforme tal hipótese, num mercado eficiente, com competidores
racionais que visam maximizar seus lucros, as novas informações têm efeito completo nos
valores intrínsecos das empresas e influenciarão instantaneamente os preços das ações.
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Fama et al (1969) conduzem as primeiras pesquisas em contabilidade utilizando a técnica de
estudo de eventos, introduzindo nova ferramenta para a comparação entre o evento da
empresa e o desempenho dos preços dos seus títulos, antes, durante e depois do respectivo
evento.

eficiência fraca e semi-forte, pois, na prática, nem mesmo no mercado norte-americano a
eficiência é observada. Se o mercado fosse totalmente racional, não havería espaço para
arbitragem, portanto, não havería mercado. Entretanto, tal fato, que tem sido alvo de críticas
de alguns pesquisadores, não limita o horizonte das pesquisas nem invalida seus resultados,
até o momento.

As pesquisas empíricas em contabilidade datadas do fim da década de 1960 até meados de
1970 não trouxeram os resultados esperados e, conforme percepção dos pesquisadores, ao
assumirem a hipótese de que as informações não possuem custo e não há custos de transações
(premissas adotadas no CAPM), as informações contábeis tomam-se irrelevantes. Dessa
forma, para prever e explicar as escolhas contábeis, os pesquisadores tiveram que introduzir
uma nova variável: custos de informação e/ou de transação.

Sharpe (1964) desenvolve o modelo CAPM — Capital Asset Pricing Mo dei, do qual deriva a
hipótese da eficiência de mercado. Esta hipótese permite a estimativa dos componentes de
retomo das empresas.

Mais recentemente, um importante estudo sobre a relação entre as pesquisas em contabilidade
e o mercado de capitais foi realizado por Kothari (2001), através de uma extensa revisão das
pesquisas existentes até então, considerando um período de mais de 30 anos, o qual, segundo
Lee (2001), representa um divisor de águas nas pesquisas em contabilidade relacionadas ao
mercado de capitais. Os principais temas dos artigos estudados são: análise fundamental ista,
avaliação de empresa, teste de eficiência de mercado e o papel dos números contábeis nos
processos regulatórios.

A partir de então, modelos matemáticos, inserindo os custos de divulgação, passam a ser
desenvolvidos dentre os quais, destacam-se os de Dye (1990) e de Verrecchia (1983).
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Estrutura do Trabalho1.8

Para atingir os objetivos de maneira adequada, esse trabalho é estruturado da seguinte forma:

Ao final, apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho.

O capítulo 2 é destinado à fundamentação teórica, abordando os principais conceitos

utilizados no trabalho.

O capitulo 3 apresenta o desenvolvimento da pesquisa empírica, evidenciando a seleção,
coleta e tratamento dos dados, a apresentação e análise dos resultados e os testes estatísticos

realizados.

O capítulo 4 destina-se às conclusões finais relacionadas ao trabalho como um todo,

procurando atingir os objetivos iniciais e responder ao problema da pesquisa.

Posteriormente ainda são apresentados os apêndices, que procuram fornecer detalhes
adicionais relacionados à pesquisa empírica.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA2

Governança Corporativa2.1

Governança corporativa tem-se apresentado como tema de crescente relevância nos últimos

anos, ocupando lugar de destaque em artigos e estudos acadêmicos e no mundo corporativo.

No Brasil, ela ganha importância com a criação, pela Bovespa, do Novo Mercado, no qual as

empresas com prática de “boa governança” têm tratamento diferenciado das demais.

Inicialmente são relacionados os aspectos sobre governança corporativa e sua interface com a

divulgação. Na seqüência são abordadas as questões relativas às informações, a divulgação de

maneira geral, a Teoria da Divulgação e o modelo analítico proposto por Verrecchia (1990),

que constitui a base conceituai desse trabalho. Finalmente são apresentadas pesquisas

empíricas que utilizam essa teoria como arcabouço teórico.

A governança corporativa adquire maior importância na literatura econômica na medida em

que as diferenças entre os modelos de governança são associados ao desenvolvimento

econômico e ao mercado de capitais (LOPES, 2001 p. 122). Os EUA, Reino Unido,

Alemanha e Japão possuem os melhores sistemas de governança corporativa do mundo

(SHLEEFER e VISHNY, 1997), entretanto, seus sistemas foram desenvolvidos baseados em

estruturas regulatórias distintas, em common law os dois primeiros; e em code law os dois

últimos. E até o presente momento, não há evidências de que um modelo é melhor em

detrimento de outro, nem de que o custo de capital é menor (pressuposto da governança

corporativa) nos EUA e Reino Unido por estes utilizarem a estrutura de mercado

fundamentada no market based e não no bank based, empregado por outros países, como a

Alemanha e Japão.

Neste capítulo são abordadas as bases conceituais e a fundamentação teórica para o

desenvolvimento do trabalho. As discussões não são exaustivas e tampouco conclusivas,

limitando-se apenas a apresentar as principais perspectivas existentes até o momento sobre os

assuntos tratados.
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As definições de governança corporativa existentes enfatizam principalmente os aspectos

financeiros, como a apresentada por Vishny and Shleifer (1997, p. 737). Segundo estes

autores, a governança corporativa é a maneira como os fornecedores de capital asseguram o

retomo de seus investimentos, pressupondo o monitoramento dos administradores pelos
acionistas de forma a reduzir a alocação inadequada de seus recursos. Essa visão é baseada na

minimização dos problemas de agência.

Outro conceito utilizado é o de governança corporativa como sendo o campo o qual investiga
o modo de empresas tomarem-se mais eficientes por usarem a estrutura institucional, como os

contratos, estrutura organizacional e leis. Essa abordagem é limitada às questões dos valores
dos acionistas, ou seja, é referente à forma das empresas assegurarem que os administradores
podem alcançar taxas de retornos competitivas.

A Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2004) apresenta uma

definição mais ampla de governança corporative como sendo esta:

Segundo Becht et al (2002, p. 108), atualmente, o ponto de convergência em relação ao
assunto é que a governança corporativa é o pilar para a criação de riqueza e fundamental para

as finanças corporativas. Quanto a sua amplitude, o estudo da governança corporativa até o
presente momento se refere à resolução dos problemas ocasionados pela dispersão acionária e
pelos conflitos de interesses entre vários stakeholders.

[...] um conjunto de relacionamentos entre a gerência da companhia, seus boards, acionistas, e
outros stakeholders. Governança corporativa também fomece a estrutura pela qual os objetivos da
companhia são estabelecidos, os meios para atingi-los e a forma de monitoramento da
performance. A boa governança deveria fomecer incentivos específicos para os boards e para os
gestores na busca dos objetivos que representam os interesses da companhia e dos acionistas, bem
como deveria facilitar o efetivo monitoramento dos negócios, de tal modo a encorajar as firmas a
utilizarem seus recursos mais eficientemente.(tradução livre)8

8 [...] a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders. and other
stakeholders. Corporate governance also provides lhe structure through which the objectives of lhe company are
set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate
governance should provide incentives for the board and management to pursue objectives that are in the
interests of the company and shareholders and should facilitate ejfective monitoring, thereby encouraging ftrms
to use resources more efficiently.
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Considerando apenas o ambiente empresarial, há os acionistas controladores, os investidores
(acionistas minoritários) e os administradores, que podem ter diferentes interesses em relação
à firma. De acordo com a Teoria da Firma, o objetivo da empresa é a maximização do seu
valor e isso deveria satisfazer tanto os acionistas como os administradores. Ocorre, entretanto,
a existência de diferenças de interesses entre os envolvidos, e isso acarreta o chamado
“conflito de interesse”, tratado pela governança corporativa na Teoria de Agência.

O conceito de governança corporativa tem sido ampliado ao longo dos anos, não ficando
restrito apenas à relação entre administrador e proprietários, sendo inserida a terminologia
stakeholder, referente a todos os agentes que possuem relacionamento com a empresa, tais
como clientes, fornecedores e empregados, passando a representar não somente o conflito de
interesses entre proprietários e gestores, como também de outros setores da sociedade.
Inclusive, mais recentemente, observam-se pesquisas utilizando conceitos de governança
corporativa aplicados a instituições públicas, terceiro setor e outras.

A diluição das participações acionárias, incluindo investidores em várias partes do mundo,
provoca, na maioria dos casos, objetivos e diretrizes conflitantes entre os próprios
investidores. Como conseqüência, o direcionamento das ações nem sempre é adequado ou
compatível com as finalidades da companhia.

A Teoria da Agência é apresentada pela primeira vez de maneira mais estruturada por Jensen
e Meckling (1976) e, conforme estes, os problemas de agência provenientes de conflitos de
interesses são virtualmente existentes em todas as atividades de cooperação entre indivíduos
em situação de hierarquia com o principal e o agente. A hipótese central da teoria da agência
resulta do fato de que o principal e o agente são pessoas diferentes. Jensen e Meckling (1976)

As pesquisas em governança corporativa são relativamente recentes, iniciando-se como um
processo para minimizar os conflitos advindos da segregação entre os proprietários das
companhias e seus administradores9, conseqüência do desenvolvimento das corporações que
tomaram grandes proporções, da complexidade das operações e da ampliação dos mercados,
inclusive em termos globais, impossíveis de serem administrados diretamente pelos seus
proprietários.

9 Segundo ludícibus e Lopes (2005), este processo iniciou-se a partir do século XVIII.
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definem uma relação de agência como um contrato, segundo o qual uma ou mais pessoas
(principal) empregam outra (agente) para realizar algum serviço ou trabalho em seu favor,
envolvendo a delegação de alguma autoridade de decisão para o agente.

Uma das soluções propostas para a eliminação do problema de agência, bastante debatida na

esfera acadêmica e profissional, é a elaboração de contratos que abranjam em suas cláusulas

todas as formas de relacionamento, deveres e obrigações das partes e todas as possibilidades
de contingenciamento. Essa solução, embora ideal, é impraticável, sendo os conflitos de

interesses minimizados através da elaboração de contratos com regras claras, mas não
eliminados.

Williamson (1988) argumenta ainda que as abordagens das teorias de agência e custo de

transação são complementares. Na teoria da agência o foco é no indivíduo e a finalidade é
alinhar os interesses dos agentes com os dos proprietários; enquanto no custo de transação a
visão é voltada para as operações, ou seja, o interesse é alinhar os ativos com as transações.

Para melhor visualização das abordagens citadas anteriormente, de Williamson (1988) e de
Jensen e Mecking (1976), desenvolve-se a ilustração dos principais conceitos envolvidos em
governança corporativa, apresentada a seguir.

Adicionalmente às questões relacionadas aos agentes, há também aquelas advindas das

atividades operacionais das empresas, constituindo integração vertical ou horizontal de suas
operações. De acordo com essa visão, Williamson (1988, p. 569) afirma que a empresa é vista

como uma estrutura de governança, pois ela serve como um mecanismo de minimização dos
custos de transação.

Atualmente, duas abordagens em finanças são amplamente aceitas. A primeira considera a

companhia como uma entidade que possui vida própria, privilegia sua riqueza, reduz os
conflitos de agência e reforça a atividade produtiva da economia (ALMEIDA, 2002); outra

abordagem refere-se à maximização da riqueza para os proprietários e não necessariamente ao
valor da empresa. Dessa forma, em determinadas situações, diferentes expectativas são

associadas ao conflito de interesse entre administradores profissionais e investidores. Os
problemas relativos à agência e ao controle são fundamentais para a manutenção e ampliação
dos investimentos no mundo moderno das finanças corporativas das empresas.
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ILUSTRAÇÃO 1 - Visão Geral de Governança Corporativa sob o enfoque da Teoria de

Finanças
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Observa-se na Ilustração 1 a sociedade como um todo sendo diretamente relacionada às

questões de governança corporativa, pois embora a abordagem desta se inicie em ambiente

corporativo, sua extensão para os demais segmentos da sociedade faz-se presente.

Em resumo, sob o enfoque da Teoria de Finanças, os seguintes aspectos podem ser

considerados como importantes em governança corporativa: teoria da firma, teoria da agência,

teoria da economia do custo de transação e teoria dos contratos.

Governança Corporativa e Divulgação de Informação Contábil2.1.1

observa-se que trabalhos específicos relativos ao papel da contabilidade nos modelos de

governança corporativa, até o momento, apresentam-se ainda em número reduzido, embora

Segundo Lopes (2001, p. 123), o papel da contabilidade tem sido reconhecido desde os

primeiros estudos em governança corporativa, sendo fundamental tanto no estabelecimento de

contratos entre os agentes como no papel de redutora da assimetria informacional, entretanto,
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não haja dúvidas sobre a influência exercida pela contabilidade na governança corporativa e

vice-versa.

A transparência está diretamente associada com a quantidade e qualidade das informações

divulgadas e representa uma forma de monitoramento dos agentes externos à empresa.

Já existem algumas respostas a esses desafios da contabilidade e essas se fazem presentes
através do desenvolvimento de relatórios, tais como o Balanço Social e a Demonstração do

Valor Adicionado. Por meio da contabilidade, é possível encontrar formas de reconhecimento
de diversas operações que podem comprometer o patrimônio das empresas como derivativos,
garantias, contingências e outros. A objetividade dessas operações e o empenho ao incentivo à

transparência das informações nem sempre são tão claramente percebidos pela contabilidade
tradicional.

A governança corporativa utiliza os principais conceitos relacionados à Contabilidade, como

transparência (disclosure), eqüidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade
corporativa (sustentabilidade) para explicar e solucionar os conflitos existentes entre os

interesses dos stakeholders. Dessa forma, a contabilidade interage com a governança

corporativa na tentativa de indicar caminhos, não apenas quanto às questões relacionadas aos

controles intemos como também à prestação de contas, a qual envolve, por exemplo, a

divulgação das informações a todos os interessados (eqüidade). Por outro lado, os modelos de

governança corporativa requerem novas abordagens para soluções de problemas,

representando desafios e oportunidades para a contabilidade.

Conforme Jensen e Meckling (1976), os custos de monitoramento externo e interno recaem

sobre o acionista-empreendedor, pois sugerem que os acionistas extemos ajustem o preço da
ação à mudança esperada de comportamento do gestor, portanto, é de interesse dos acionistas

garantir que o monitoramento seja realizado com o menor custo possível. Os autores destacam

ainda que a divulgação voluntária de relatórios financeiros é um mecanismo de

monitoramento exercido pelos acionistas extemos e credores sobre os gestores da companhia
e seria também uma forma de minimizar o conflito de agência.

A ênfase desse trabalho é atribuída à governança corporativa em sua interatividade com a
contabilidade, quanto à prestação de contas e a transparência, sendo a divulgação de
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2.1.2 Governança Corporativa no Brasil

Algumas medidas vêm sendo implementadas para diminuir esses conflitos e há o incentivo
para a adoção de “boas práticas de governança corporativa”, tais como melhorar o nível de
divulgação, transformação das ações preferenciais em ordinárias, constituir conselhos
independentes, e outros. Para as companhias abertas, a criação do Novo Mercado estabelece
uma linha divisória entre as empresas que praticam ou não governança corporativa.

No cenário brasileiro, com os recentes fenômenos de privatização e do processo sucessório
das companhias, ocorreram modificações na composição acionária e na estrutura de poder, e
os conflitos de interesses entre gestores e acionistas, principalmente minoritários, passaram a
ter destaque no mercado de capitais.

Os administradores possuem informações completas sobre as atividades das empresas
enquanto os investidores têm acesso apenas àquelas disponibilizadas pelos administradores.
Essa diferença de conhecimento sobre a empresa pode levar a percepções distintas sobre o
futuro da companhia e, conseqüentemente, a avaliações divergentes. Além disso, a assimetria
informacional pode levar o administrador a utilizar as informações em seu próprio benefício.
Um bom sistema de governança corporativa alia o incentivo dos administradores com o
interesse dos acionistas (LOPES, p. 178; 2004).

Estudos empíricos recentes sobre menor custo de capital (BOTOSAN, 1997), menor custo de
endividamento (SENGUPTA, 1998) e menor spread 9WELKER, 1995) apontam para a
avaliação positiva por parte do mercado em relação às empresas que adotam maior nível de
transparência. Bushman e Smith (2001) indicam evidências de que a divulgação influencia
positivamente a governança corporativa, reduzindo os problemas de agência entre acionistas e
administradores.

informações contábeis um instrumento para se cumprirem esses dois quesitos. A divulgação
contábil consiste em importante ferramenta para redução da assimetria informacional presente
no mercado de capitais e apontada como uma das principais causas das diferenças entre os
custos de capital e o valor da empresa.
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Pesquisas em Governança Corporativa2.1.3

Através da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e da BOVESPA, Bolsa de Valores de
São Paulo, auxiliada pelas pressões exercidas por entidades de classe como o IBGC, Instituto

Brasileiro de Governança Corporativa, a APIMEC, Associação Brasileira dos Profissionais de

Investimentos e do Mercado de Capitais e IBRI, Instituto Brasileiro de Relações com

Investidores, a crescente movimentação impositiva e regulatória, aliada aos incentivos da

adoção espontânea, traz como conseqüência a ampla discussão sobre os aspectos relacionados

à governança corporativa, estimulando as pesquisas acadêmicas, com o objetivo de constatar
cientificamente os seus benefícios no mercado de capitais brasileiro.

Observa-se atualmente no Brasil a discussão da governança corporativa no ambiente

empresarial privado e também no setor público (governo e estatais) e em entidades do terceiro

setor.

Após a divulgação da teoria de Jensen e Meckling (1976), muitos estudos, teóricos e
empíricos vêm sendo realizados10, sendo que, entre 1970 e 1980, eles se concentram em

empresas americanas. No início dos anos 90, pesquisas envolvendo empresas japonesas,
alemãs e inglesas passam a figurar no cenário acadêmico e, mais recentemente, os estudos
abrangem também grande parte dos países, tanto os desenvolvidos como os mercados
emergentes.

Intemacionalmente há várias pesquisas envolvendo governança corporativa; inicialmente,

pode-se citar o extenso estudo de Jensen e Meckling (1976), o qual desenvolve a teoria da
estrutura de propriedade da empresa a partir das abordagens da teoria da agência, teoria do

proprietário e da teoria de finanças. Dessa forma, são definidos os custos de agência e

analisados os aspectos a eles relacionados. Segundo esses autores, a teoria desenvolvida
auxilia no entendimento de questões tais como: por que a venda de ações é possível ainda que
os administradores literalmente não maximizem o valor da firma; por que ações preferenciais

podem ser utilizadas; por que os relatórios contábeis são disponíveis voluntariamente para os
credores e acionistas; e por que auditores independentes devem ser engajados pelos
administradores para atestar a acurácia e a precisão desses relatórios.

10 Essa afirmação é baseada no Survey realizado por Denis e McConnell (2003).
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2.2 Informação Contábil

A informação, em termos gerais, é um conceito com várias definições; segundo alguns
autores, ela é um elemento que provoca transformações nas estruturas (BROOKES, 1980
apud ARAÚJO, 2002), e, dessa forma, uma mensagem (conjunto de informações) pode ser
interpretada e utilizada para solucionar problemas. De acordo com Araújo (2002), o estado da
arte do conhecimento sobre determinado assunto (objeto), em dado momento, é representado
pelo conhecimento adquirido a respeito desse assunto; à medida que mais informações são
agregadas, cria-se um novo estado de conhecimento que interfere na percepção do objeto.

Há alguns estudos que testam se as práticas de governança corporativa nas empresas abertas
brasileiras apresentam benefícios em relação à melhor precifícação das ações, menor custo de
capital e outros. Conforme evidências empíricas, alguns aspectos de governança corporativa
são mais correlacionados com desempenho ou valor da firma, enquanto outros não. Silveira
(2002) utiliza os conceitos de governança corporativa relacionados à estrutura de poder para
testar os reflexos nos preços das ações e no valor da empresa e Okimura (2003) testa a
estrutura de propriedade empregando o valor e desempenho da empresa. Malacrida (2004)
testa a relação entre a divulgação e a volatilidade das ações do IBOVESPA, já Lanzana
(2004) analisa a relação entre a divulgação e governança corporativa nas companhias abertas
brasileiras.

As pesquisas acadêmicas no Brasil sobre governança corporativa vêm ocorrendo, mais
significativamente, nos últimos 5 anos e priorizam dois aspectos. O primeiro diz respeito à
amplitude da governança corporativa, particularmente, quanto ao conflito de interesses entre
administradores e investidores. No caso brasileiro, um grande problema é que em várias
situações os administradores são os próprios acionistas controladores e os minoritários são,
em grande parte, os outros investidores, detentores de ações preferenciais. O segundo aspecto
refere-se à efetividade de que as práticas de governança corporativa possam trazer benefícios
para a empresa, traduzida na valorização desta no mercado de capitais. E, assim, pesquisas
envolvendo governança corporativa relacionada aos problemas de divulgação já se fazem
presentes, ainda que de forma tímida.
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A informação contábil relaciona-se aos objetivos da contabilidade de mensurar o conjunto de

eventos econômicos e comunicar os resultados das entidades às partes interessadas,
constituindo um de seus produtos.

O Financial Accounting Standards Board, FASB, (SFAC 2, 1980, p. 1021) estabelece que a
informação se toma desejável quando é verificada a sua utilidade na tomada de decisão, sendo

que para essa verificação, a relevância e confiabilidade são as principais características da

informação, estando sujeitas às restrições de gerar benefícios futuros superiores aos custos

dispendidos para produzi-la.

O International Accounting Standards Board, IASB, (2001, p. 49) considera como principais

características qualitativas para a utilidade da informação contábil a compreensibilidade, a
relevância, a confiabilidade e a comparabilidade.

De acordo com Kam (1986, p. 350), a informação é relevante para uma decisão se ela puder

reduzir a incerteza dessa decisão, por exemplo, quando informações sobre eventos passados

fornecem apoio na previsão de resultados futuros. Esse autor considera também a

oportunidade como um componente da relevância, ou seja, a informação deve estar disponível

no momento da decisão, caso contrário, perde a sua relevância.

A confiabilidade é uma das qualidades que levam o usuário a aceitar a informação contábil,

utilizando-a no seu processo decisório. Para que uma informação seja confiável é necessário,
além da sua integridade, que ela seja baseada nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e
nos preceitos da doutrina contábil, segundo ludícibus (2000, p. 77).

Em relação à compreensibilidade, o IASB considera que a informação deve ser entendida por

seus usuários. No que diz respeito à comparabilidade, a informação refere-se à uniformidade e
à consistência dos procedimentos contábeis utilizados na sua elaboração.

Com base nessa conceituação, a informação contábil pode ser considerada como aquela que
altera o estado da arte do conhecimento de seu usuário em relação à empresa e, a partir de

interpretações, utiliza-a na solução de problemas, sendo a natureza da informação contábil,

econômico-financeira, física e de produtividade, entre outras características. Assim, a

informação contábil tem como conseqüência a ratificação ou alteração da opinião de seus

usuários a respeito das atividades da empresa.
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Em um extremo, há economias mais fechadas, nas quais a divulgação das informações pelas

empresas está restrita a um único usuário que é o governo, e, no outro, há as mais abertas,

consideradas mais avançadas, nas quais as informações devem abranger toda a sociedade, não

apenas seus proprietários e a comunidade financeira. Nessa linha de pensamento, alguns

autores consideram que as informações contábeis divulgadas devem ser tratadas como “bem

de domínio público”, utilizadas por diferentes segmentos da sociedade.

Utilizando a segregação utilizada por Hendriksen e Breda (1999), em relação às informações

contábeis a serem divulgadas e ao veículo utilizado, destacam-se:

Algumas informações contábeis são proporcionadas por demonstrações contábeis tradicionais

e outras por formas alternativas de divulgação, como por exemplo, demonstrações

complementares e relatório de administração. A aceitação de outras fontes relevantes de

informações contábeis é uma ampliação da idéia de que todas as informações importantes

devem estar refletidas no corpo das demonstrações contábeis tradicionais.

A informação contábil pode afetar o comportamento tanto de usuários quanto de seus

provedores, na medida em que a tendência natural dos usuários é exigir um número cada vez

maior de informações, com maior grau de precisão possível e em menor espaço de tempo. Por

outro lado, a empresa, como geradora e fornecedora da informação nem sempre estará

disposta a gerar, ou ainda, se a tiver, divulgar a informação.

A difusão da premissa de que usuários possuem interesses comuns tem sofrido severas

críticas, sendo a estruturação dos usuários em grupos com necessidades informacionais

diferentes uma corrente mais moderna. O estudo de Beaver (1968) divide os usuários em

cinco grandes grupos de interesse: investidores, intermediários de informação (analistas,

empresas de classificação de risco e outros), órgãos de regulamentação, administradores e

auditores.

a. Informações contidas no corpo das demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial,

Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxo de Caixa e Demonstração das

Mutações do Patrimônio Líquido;

b. Informações contidas nas Notas Explicativas, tais como políticas contábeis, contingências,

método de avaliação de estoques e outros;
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c.

d.

2.2.1 Informação contábil e sua influência no mercado de capitais

A importância das informações para o mercado de capitais reside não somente na questão da

alocação de recursos como também no estabelecimento dos preços dos títulos, considerados
os riscos e os retornos (HENDRIKSEN e BREDA, 1999, p. 117).

Informações complementares, como por exemplo, demonstrações em correção integral e

outras informações;
Outras informações, como pedidos em carteira, condições da concorrência, discussão e

análise da administração e outras, disponíveis no relatório da administração, na carta aos

acionistas ou nos relatórios complementares.

O mercado de capitais caracteriza-se pela negociação de títulos e valores mobiliários emitidos

pelas empresas, tais como ações, debêntures e ADR (American Deposit Receipt), os quais

constituem uma importante forma de captação de recursos para financiar as atividades das
empresas.

Resumidamente, ressaltam-se como principais características da informação contábil: a

relevância, em cujo escopo consta que a informação deve ser capaz de afetar a decisão do seu

usuário, ou seja, a qualidade da informação é dada em função de sua capacidade de auxiliar o
usuário a estimar os resultados da empresa (capacidade preditiva); a confiabilidade, que mais

recentemente tem adotado o conceito de verifícabilidade, isto é, as mensurações são

verificáveis quando podem ser validadas por outros profissionais qualificados, se forem

utilizados os mesmos critérios; a oportunidade, ou seja, a sua disponibilização no momento

em que a utilização se faça necessária; a uniformidade, com o pressuposto de que eventos

iguais são representados de forma idêntica; a consistência, que deve ser entendida no sentido
da divulgação; a comparabilidade, extremamente importante na comparação entre as

diferentes entidades e a materialidade. Considera-se que o julgamento acerca da empresa é

influenciado pela inclusão ou não das referidas informações.

A utilização de dados do mercado de capitais para testar a importância das informações

contábeis é um marco para a pesquisa em contabilidade e teve início quando o enfoque de
fornecimento de informação ao indivíduo foi ampliado para o mercado. As informações que

contêm avaliações estão sendo dirigidas a um número cada vez maior de interessados e não
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Aspectos Gerais da Divulgação772.3

A divulgação não deve ser confundida com a informação; seu sentido é mais amplo e está
fundamentado na Teoria da Divulgação, tratada mais detalhadamente no item 2.4. Uma das
principais questões relativas à importância da divulgação refere-se à percepção dos
investidores em relação ao risco que a companhia oferece. Diversos estudos são realizados
mostrando como o nível de divulgação pode afetar a empresa, e a grande maioria deles

Segundo Kothari (2001), grande parte das pesquisas atualmente publicadas na literatura
contábil acadêmica internacional relaciona as informações dos relatórios contábeis e o
mercado de capitais, indicando a necessidade de estudos adicionais nessa área. As pesquisas
realizadas sobre essa questão nas três últimas décadas foram possibilitadas em função,
principalmente, dos custos decrescentes, dos recursos computacionais e da disponibilização
de dados de mercado, tais como os do Center for Research in Security Prices (CRSP) e
Standard & Poor's Compusat. Conseqüentemente, o avanço da abordagem da teoria positiva
em contabilidade nesse período, de meados de 1970 até hoje, é bastante acentuado.

Em extensa pesquisa realizada por Kothari (2001), as seguintes áreas são apontadas como as
de maior interesse dos pesquisadores: provisionamentos discricionários (discretionary
accrualsf, influência dos analistas e qualidade de suas previsões; análise fundamentalista; e
testes sobre a eficiência do mercado.

A base para essas pesquisas consiste na adoção da premissa da importância da informação
contábil para o mercado, influenciando os preços dos títulos. E assumida ainda a hipótese de
mercado eficiente (HME) de que nenhuma informação relevante é ignorada pelo mercado, ou
seja, seus usuários são, por hipótese, racionais.

11 Utiliza-se nesse trabalho o termo informação para definir os conteúdos enquanto a divulgação é considerada
em sentido mais abrangente, como conteúdo, forma, motivação e veiculo, entre outros.

somente através de demonstrações contábeis, as quais, recentemente, têm sofrido sérias
críticas (MARTINS, 2001, p. 16). Dessa forma, as alternativas apresentadas para a
contabilidade possibilitam diferentes formas de análise.



36

Níveis de divulgação2.3.1

conclui que existe correlação entre o nível de divulgação e a diminuição de custo de capital e

risco.

Os níveis de divulgação de informações contábeis dependem de alguns fatores extemos à
empresa, dentre os quais destacam-se: o ambiente; o grau de exigência de seus usuários;

informações advindas de setores da sociedade e de seus próprios pares; a divulgação de dados

sócio-econômicos da população e de diversos setores do governo, como arrecadação,
investimentos; e a existência de mercado de capitais estruturado.

A divulgação é definida por Gibbins et al (1990) e Lev (1992) como a informação contábil

qualitativa ou quantitativa comunicada pela empresa através de canais formais ou informais e

tem como objetivo principal fornecer dados úteis aos usuários. Ressalta-se que os agentes

envolvidos apresentam-se dos dois lados da equação informacional, como usuário e

fornecedor, pois a informação afeta o comportamento de ambas partes. Considerando esse

enfoque no processo de divulgação, devem ser analisadas as utilidades da informação para

seus usuários e o custo de seu fornecimento para a empresa.

Para ludícibus (2000), entretanto, não existe diferença efetiva entre tais conceitos, mesmo

tendo sido utilizados com significados distintos. Toda a informação para o usuário deve

apresentar-se, ao mesmo tempo, adequada, justa e plena, pelo menos quanto ao detalhe que
está sendo evidenciado.

As classificações dos níveis de divulgação mais comumente encontrados na literatura são:
completa (full disclosure) baseada na criação de uma cultura de mercado, isto é, na

maximização da divulgação de informação por parte dos agentes, tendo sua origem na cultura
anglo-saxã e contemplando a idéia de que todas as informações são relevantes e devem ser

divulgadas; justa, que pressupõe o tratamento eqüitativo a todos os usuários; e adequada,
segundo a qual se divulgam informações somente quando são relevantes para os usuários Há
estudiosos que criticam a divulgação completa alegando que o excesso de informação pode
prejudicar o usuário.
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Divulgação voluntária e divulgação obrigatória2.3.2

Avaliam-se ainda as relações entre a freqüência da divulgação das informações obrigatórias, o
volume de informações voluntárias disponibilizadas pelos administradores e o resultado da

eficiência das informações nos preços das ações.

Já os defensores da divulgação voluntária destacam que as empresas possuem os estímulos
necessários para fornecer informações de qualidade capazes de satisfazer seus investidores.
Estudos apontam a existência de uma relação direta entre a melhoria da divulgação financeira
e o grau de eficiência do mercado de capitais.

Sem privilegiar qualquer uma das alternativas, obrigatória ou voluntária, observa-se que a
regulamentação é reativa e tenta evitar a ocorrência das últimas fraudes enquanto a voluntária

é pró-ativa.

Eles analisam o papel desempenhado pelos relatórios contábeis obrigatórios, avaliando sua
importância como fonte primária de informação comparativamente a uma nova abordagem,
ou seja, esses relatórios têm função confirmatória em relação à divulgação voluntária.

Dentre os estudos sobre a divulgação obrigatória, destaca-se o de Gigler e Hemmer (1998),
por apresentar uma nova abordagem a respeito desse assunto. Os autores assumem que a
divulgação obrigatória tem o papel secundário de dar credibilidade à divulgação voluntária, e
não o papel principal no “informing pricé", abordagem mais usual. Essas questões são,

resumidamente, apresentadas a seguir.

A forma como a divulgação deve ser tratada, se voluntária ou obrigatória, suscita grandes
discussões entre os pesquisadores. Os favoráveis à regulação (obrigatoriedade) argumentam
que as empresas não fornecem informações suficientes aos seus usuários, por considerarem
que a divulgação de determinadas informações favorecem seus concorrentes, empregados e
outros.
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verifiable but noisy and, possibly, late signals of

Pressupõe-se que os relatórios financeiros obrigatórios talvez sejam de pouco uso como fonte

primária de informação para fins de avaliação da empresa, contudo, uma vez que as

demonstrações são auditadas, podem ser utilizadas para avaliar a veracidade da divulgação

voluntária passada (por exemplo, para confirmar se as informações voluntárias são realmente

verdadeiras). Essas demonstrações podem ser úteis na criação de um ambiente em que
administradores possam comunicar com credibilidade suas mais relevantes informações, as

quais não são diretamente verificáveis.

Adotando essa visão, as demonstrações contábeis tradicionais ganham uma imagem menos

satisfatória, pois os ganhos contábeis são empiricamente relacionados com o valor de mercado
da empresa. A maioria da informação resumida pelos relatórios contábeis parece ter sido

Dessa forma, quando a maior parte das informações novas sobre os ganhos é antecipada

(divulgação voluntária), na realidade, isso é um indicativo de um bom funcionamento de um

regime de divulgação, ao invés de sinalizar a necessidade de alteração desse regime.

Nesse mesmo estudo, é feita a proposição de um modelo, no qual “assume-se a divulgação

obrigatória como verificável, mas com ruído, possivelmente com sinais tardios das
informações relevantes dos administradores” (tradução livre)l2.

Por outro lado, de acordo com a visão tradicional de que os relatórios financeiros obrigatórios

são fontes primárias de informação, a relação entre os ganhos contábeis da empresa e o seu
valor de mercado toma a qualidade da divulgação o principal elemento pela qual a
contabilidade é julgada.

12 We model the mandatory financial disclosure as
management ’s private value-relevant Information.

Nesse modelo são freqüentes os casos em que as informações contidas na divulgação
obrigatória já tenham sido incluídas antecipadamente na divulgação voluntária, não

implicando, porém, que os relatórios obrigatórios sejam redundantes; pelo contrário, admite-
se que a divulgação obrigatória não provê novas informações relevantes para o mercado de

capitais, mas estas estabelecem credibilidade para a divulgação voluntária. Nesse contexto,

um regime de divulgação que dá o suporte de forma eficiente ao mercado é aquele que ignora
a divulgação obrigatória para os propósitos de avaliação.
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Essa abordagem apresentada por Gigler e Hemmer (1998) não é compartilhada por outros
autores, os quais assumem que a divulgação voluntária é confiável e dependem dos incentivos
dos administradores para divulgação da informação.

Essa visão do papel confirmatório dos relatórios contábeis está de acordo com a linha
tradicional da contabilidade, ou seja, as características principais da informação são a sua
verificabilidade e confiabilidade para a confirmação das informações.

A perspectiva confirmatória dos relatórios contábeis provê uma interpretação menos niilística
das evidências empíricas. Por exemplo, uma explicação para a aparente falta de relevância da
informação contábil reside na sua característica de reportar dados passados.

incorporada no preço de mercado muito antes dos relatórios se tomarem disponíveis
publicamente. Como resultado, a habilidade para explicar o comportamento do preço da ação
com as informações contábeis tradicionais prova ser modesta como evidenciado pelo notório

baixo coeficiente de determinação??2.

Se a divulgação obrigatória serve como fonte principal de informação, então certamente
disponibilizar relatórios financeiros com maior freqüencia aumenta a probabilidade da
oportunidade da informação no mercado de capitais; entretanto, esse aumento pode afetar
negativamente a sua qualidade. Por outro lado, a função de confirmar a informação não
implica o aumento da freqüência com que essas informações são requeridas, sendo permitida
uma defasagem na sua divulgação obrigatória.

Para dispor de um modelo real tanto para a divulgação voluntária como para a obrigatória, a
abordagem do trabalho de Gigler e Hemmer (1998) é diferente das outras comumente
apresentadas, por assumir que muitas divulgações voluntárias não são verificáveis e
dependem do julgamento e crença dos administradores. Dessa forma, os autores acreditam em
que os relatórios financeiros obrigatórios têm sua importância potencializada como
informações verificáveis, as quais podem ser úteis ex-post na avaliação da veracidade da
divulgação que não é diretamente verificável (voluntária).

Conforme os autores, a escolha das perspectivas é mais do que acadêmica, sendo a
oportunidade da informação reconhecida como de crucial utilidade nos relatórios contábeis.
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e

Assumindo que a divulgação voluntária é confiável, esses modelos não são muito suportados

pela divulgação obrigatória. Eles reconhecem que é importante considerar a credibilidade da

divulgação voluntária e isso se justifica pela habilidade de verificar diretamente a veracidade
da divulgação voluntária dos administradores.

Os modelos de divulgação voluntária apresentados anteriormente adotam a premissa de que o

objetivo dos administradores é maximizar o valor da empresa. Adota-se uma estrutura ótima

de contratos para endogeneizar a negociação entre o incentivo para a divulgação confiável

os esforços para explicitar os mecanismos utilizados a fim de gerar a sua credibilidade.

Pesquisa subseqüente de Verrecchia (1990) e Darrough e Stoughton (1990) explica a lacuna

observada na divulgação voluntária através da introdução de uma variável da divulgação: os

custos de propriedade (proprietary costs) da empresa. Esses modelos mantêm a hipótese de

credibilidade, mas não a de que os resultados dos custos da divulgação para as empresas

excedem os benefícios do mercado de capitais.

Esse modelo aproxima-se daquele apresentado por Dye (1983), que considera os proprietários

como um grupo de investidores, os quais podem negociar suas ações com outros investidores,
sendo o preço de negociação eficiente quanto às informações disponíveis, nos relatórios
obrigatórios e voluntários.

Entretanto, é preciso entender os motivos que incentivam os administradores a praticarem a

divulgação voluntária e a forma como essa divulgação se toma confiável. O mecanismo
desenhado permite relacionar ambos assuntos simultaneamente, sem que seja simplesmente
necessário assumir um ou outro.

Assumindo que a divulgação voluntária é confiável e sem custo, Milgrom (1981) obtém o

resultado de como a competição, entre os administradores, pelo capital escasso, força-os a

evidenciarem informações proprietárias (proprietary Information) para os céticos

investidores.
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2.4 Teoria da Divulgação

13

Esse capítulo tem a finalidade de apresentar o panorama geral da teoria e dos modelos
analíticos desenvolvidos por pesquisas relacionadas à Teoria da Divulgação, cujo principal
objetivo dessa Teoria é explicar os motivos da divulgação da informação contábil.

Supondo que os investidores majoritários mantenham com os administradores um contrato de

comunicação firmado em Yt, denominado C(T,), não há incentivos quanto a fazer ou não a

divulgação de suas informações proprietárias (se o administrador é indiferente, assume-se que
ele sempre as toma públicas). Isso parece não realista, porque este resultado se baseia na
hipótese de não haver custo de agência real ou potencial para a divulgação voluntária das

informações.

Estudos mais recentes acerca da teoria da divulgação são apresentados por Verrecchia (2001)
e por Dye (2001), publicados no Journal of Accountig and Economics, no qual fazem a
revisão, análise crítica e proposições sobre o tema, baseados em obras existentes até então,
descrevendo os modelos matemáticos desenvolvidos pela teoria para explicar e prever as

variáveis relacionadas à divulgação.

Entretanto, segundo Verrecchia13 (2001), “não existe ainda na literatura uma teoria da
divulgação desenvolvida com a possibilidade de dar suporte a todas pesquisas; existem apenas
alguns ensaios” (tradução livre). Esse autor destaca que o objetivo do seu trabalho é
identificar e classificar os vários modelos sobre o assunto, propondo três categorias de
pesquisas sobre a divulgação em contabilidade14: divulgação baseada em associação,
divulgação baseada em eficiência e divulgação baseada em julgamento (tradução livre).

13 There is no comprehensive, or unifying, theory of disclosure, or at least none that 1 felt comfortable identifying
as such. In the disclosure literarure, there is no central paradigm, no single compelling notion that gives rise to
all subsequent research, no well-integrated “theory"
14 Association-based disclosure, discretionary-based disclosure and efficient-based disclosure.

Conforme Dye (2001), a teoria da divulgação já se encontra em um estágio avançado,
podendo ser considerada já desenvolvida.
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A seguir apresentam- se as três categorias de divulgação propostas por Verrecchia (2001).

Divulgação Baseada em Associação2.4.1

Nesse modelo baseado em associação, assume-se que todos os investidores participantes do

mercado são neutros em relação ao risco e podem assumir obrigações ilimitadas para

realizações do valor da firma, não possuindo nenhuma informação (pública ou privada) a

respeito da empresa no momento T-l.

O modelo de divulgação baseado em associação desenvolvido, através de formulação

matemática, relaciona a mudança de preços e a divulgação, encontrando o coeficiente de

resposta à divulgação (em inglês, DRC - disclosure response coefficient), que pode ser

interpretado como o elemento da relação da mudança de preços resultante diretamente da

divulgação. Esse coeficiente demonstra também o percentual de variabilidade dos preços no

momento T, explicado exclusivamente pela divulgação (para tanto, o preço em T-l e os

ruídos devem ser controlados para eliminar a variabilidade advinda de atividades anteriores à

divulgação).

Para o desenvolvimento do modelo de divulgação, assume-se que existe um ativo (empresa)

cujo valor é incerto e sobre ele se divulga alguma informação. Similarmente assume-se que a

divulgação é uma informação sobre a empresa, mas não é perfeita. Admitem-se dois períodos

de tempo: T-l (momento antes da ocorrência da divulgação) e T (o período da divulgação). O

modelo considera todos os outros elementos fixos ou constantes.

As pesquisas sobre divulgação baseada em associação procuram examinar a relação entre a

divulgação e as mudanças de comportamento do objeto sujeito ao impacto da informação

divulgada. Um exemplo particularmente interessante, bastante utilizado nas pesquisas, é a

análise da relação entre a divulgação e as mudanças de preços das ações das companhias.

O modelo matemático desenvolvido pode ser considerado simples pois toda a variabilidade da

mudança de preços é explicada pela divulgação, ou seja, não há nenhuma outra informação

relevante sobre o valor da firma além daquelas já divulgadas. O modelo descreve ainda que as
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0 desenvolvimento desse modelo com a inclusão de outras variáveis e a alteração de algumas
premissas permite a elaboração de outros modelos, conforme citados abaixo15:

De maneira resumida, considera-se que as pesquisas sobre divulgação baseada em associação
têm sido bem sucedidas, pois oferecem caracterizações detalhadas sobre as relações ou
associações entre a divulgação, variações de preços, de volume de negócios ou outro
fenômeno de mercado. Os modelos podem ser considerados robustos, fáceis de serem
trabalhados e lidam com uma variedade de caracterizações interessantes. Entretanto, uma
premissa crítica mantida nesses modelos refere-se ao processo de divulgação como sendo
exógeno. As pesquisas sobre divulgação que alteram essa premissa (pois tratam a divulgação

opiniões são homogêneas em ambos os períodos T e T-l, portanto, não há razão racional para
transações baseadas nas informações.

Uma condição mínima para tomar esse modelo mais vigoroso é a existência de algum volume
de transação no momento da divulgação. Para relacionar o volume de transações à divulgação,
é provável que haja necessidade de se recorrer a alguns elementos da diversidade dos agentes
investidores, pois as transações surgem principalmente de diferenças entre esses investidores,
como, por exemplo, existência de opiniões e habilidades distintas, forma de utilização da

informação etc.

• Os investidores são informados diferentemente;
• Os investidores fazem inferências racionais dos preços de mercado;

• Os investidores antecipam a divulgação racionalmente;
• Os investidores, além de serem informados diferentemente, também têm informação

de qualidade diversa ou heterogênea;
• Os investidores interpretam a divulgação de maneira diferenciada;

• Os investidores incorporam a divulgação nas suas opiniões de modo diverso, ou
seja, alguns agentes incorporam a divulgação nas suas expectativas posteriores;

• Os investidores condicionam as suas opiniões de acordo com estímulos econômicos
diversos, ou seja, eles fazem inferências racionais para ambos preços de mercado e

volume de transações.

15 Para maiores detalhes sobre esses modelos, ver Verrecchia (2001, p.106-139).
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Divulgação Baseada em Eficiência2.4.2

A respeito dessa categoria de pesquisas, Dye (2001, p. 224)17 comenta que

de maneira endógena) são abrangidas pelas segunda e terceira categorias, tratadas nos itens a

seguir.

No mercado de capitais, as ações de uma empresa são vendidas aos investidores para captar

recursos e gerar o caixa necessário aos investimentos da firma. Em busca da eficiência na

captação de recursos, a empresa procura diminuir a assimetria informacional como forma de

reduzir o seu custo de capital. Considerado um dos componentes do custo de capital, o custo

de transação relativo à assimetria informacional, decorrente dos problemas de seleção

adversa, afeta a atratividade das ações como investimento, tomando-as mais caras. Dessa

Os modelos dessa categoria são sumarizados a seguir, a partir do paper de Verrecchia (2001,
160-172).

noções de eficiência são centrais para a economia. Portanto, se um dos objetivos da
literatura sobre divulgação é estabelecer uma relação entre a divulgação financeira e
contábil com a economia, a não integração da eficiência para a discussão pode ser um
descuido fatal (tradução livre)

a maioria dos pesquisadores da área de contabilidade concordaria com que,
divulgando mais informação, a firma pode reduzir o seu custo de capital, com a
possibilidade de gerar perdas através da divulgação de informação privada. Como
consequência, uma política de divulgação ótima que promove um tradeoff entre
ganhos em função do custo de capital e perdas em função da divulgação de
informação privada tipicamente envolverá a divulgação de uma parte (mas não toda)
de sua informação (tradução livre).

16 Notions of efficiency are central to economics. Therefore, if one objective of the disclosure literature is to
forge a link between financial reporting and economics, failure to integrate efficiency into the discussion may be
a fatal oversight.
77 Most accounting researchers would agree that, by disclosing more Information, a firm can lower its cost of
capital at the possible expense of generating losses through disclosure of proprietary information. As a
consequence, an optimal disclosure policy that trades-off these cost of capital gains against proprietary losses
typically will involve some, but not complete, disclosure of its information.

As pesquisas pertencentes a essa categoria procuram investigar a existência de algumas

formas que promovam a eficiência da divulgação, sendo preferidas incondicionalmente.

Segundo Verrecchia (2001, p. 160)16,
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Considera-se um empresário que produz um determinado bem para vendê-lo em um mercado

em que exista um outro concorrente. Entretanto, para iniciar o processo produtivo, no período

inicial o empresário precisa captar C unidades monetárias de capital. Para obter o capital, o

empresário oferece a venda de um percentual Q da sua empresa para um investidor neutro em

relação ao risco. O objetivo do empresário é maximizar o seu retomo detendo parte das

atividades que geram as receitas da empresa, depois de vender Q por cento da empresa para o

investidor em troca de C unidades monetárias de capital. A parcela vendida pelo empresário

das atividades geradoras da receita da empresa pode ser interpretada como o seu custo de

capital.

Presumivelmente, os gerentes e/ou as empresas não escclhem a solução da divulgação

completa, pois existem custos decorrentes da divulgação de informações proprietárias, o que

toma essa escolha inviável. Desse modo, o modelo descrito a seguir ilustra o conceito do

componente do custo de capital relativo à assimetria informacional e mostra como a

existência de custos privados pode levar a uma política de divulgação em que esta acontece

em algumas circunstâncias, mas em outras não.

Porém, se a empresa se beneficia tendo uma boa política de divulgação e, desse modo,

reduzindo o seu custo de capital, então se questiona por que havería um componente do custo

relativo à assimetria informacional. Em outras palavras, o que impediría a empresa de

escolher a solução da divulgação completa, eliminando, com isso, qualquer tipo de custo em

potencial?

Para a redução da assimetria, o comprometimento da empresa com o nível mais alto de

divulgação ao público no momento em que as suas ações são oferecidas à negociação pode ser

eficiente. Especificamente, a empresa pode comprometer-se a preparar as suas demonstrações

contábeis usando padrões e procedimentos contábeis os mais transparentes possíveis.

forma, em busca da eficiência, a empresa procura reduzir a assimetria informacional como

uma forma de minimizar esse componente do seu custo de capital.
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2.4.3 Divulgação Baseada em Julgamento

Segundo Dye (2001, p. 184), a teoria da divulgação voluntária é um caso especial da teoria dos

jogos com a premissa central de que qualquer entidade que esteja cogitando a divulgação, irá

Quando o processo de divulgação passa a ser tratado como um fato endógeno, as pesquisas

passam a questionar os motivos da divulgação ou não de determinada informação. Em outras

palavras, assumindo que a administração pode optar entre divulgar ou não alguma

informação, dessa forma, em quais condições há divulgação e em quais condições não há?

Resumindo, o custo de capital é o percentual da empresa que o empresário precisa vender

para obter um montante fixo de capital. O componente do custo de capital relativo à

assimetria informacional é a diferença do custo de capital com presença versus ausência de

um problema de seleção adversa advinda da mesma assimetria informacional. Isso ocorre em

conseqüência da falta de habilidade do empresário em se comprometer com uma política de

divulgação completa devido à existência de outros custos relacionados à divulgação (em

geral, custos proprietários). Um objetivo auxiliar desse modelo é mostrar como os prêmios de

liquidez, em combinação com os custos privados, podem levar a políticas de divulgação

eficientes, segundo as quais a empresa não deixa de divulgar as informações, mas também
não as divulga em sua totalidade. Normalmente, o empresário se compromete a divulgar

algumas informações para reduzir problemas resultantes de mercados não líquidos.

Entretanto, ele não se compromete com a divulgação completa, pois os custos proprietários

advindos desta ação são muito altos.

Por outro lado, a decisão do investidor é afetada por uma sinalização do mercado para
• •18 • * •comprar ou vender a ação, resultante do prêmio de liquidez . Para reduzir este prêmio e

tomar o investimento em sua empresa potencialmente mais atrativo, no período inicial, o

empresário compromete-se a divulgar informações.

18 Prêmio de liquidez refere-se ao risco da não liquidação do título.
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Estendendo essa noção para o ambiente da divulgação contábil, percebe-se que, enquanto uma

quantidade considerável de divulgação contábil é obrigatória (por exemplo, informações

divulgar informação favorável para a entidade e não irá revelar informação desfavorável à
entidade (tradução livre)19.

As contribuições de Verrecchia (2001, p. 141-160) para o desenvolvimento da teoria da

divulgação são tratadas a seguir, através da explanação de suas idéias.

Dye (2001, p. 184-185) demonstra alguns exemplos de aplicações desta teoria:

Considere um vendedor de carro enfatizando a confiabilidade do carro, mas
não mencionando nada a respeito do seu desempenho. A teoria permite-nos
concluir que o desempenho do carro não é muito bom. Considere alguém cujo
currículo pareça extraordinário, exceto por um período de intervalo de 15
anos não mencionados entre o colégio e a faculdade. A teoria nos permite
inferir que a pessoa estava na prisão, em uma faculdade ou relacionada com
alguma outra atividade imoral durante esse intervalo de tempo extenso.
Considere uma empresa que, na seção de destaque do seu relatório anual,
repetidamente enfatiza seu sucesso em atingir reduções de custos, mas não
menciona nada sobre as receitas. A teoria permite-nos inferir que o
crescimento de receitas da empresa foi decepcionante, mesmo antes de
verificar a demonstração de resultados da firma (tradução livre)20.

19 The theory of voluntary disclosures is a special case of game theory with the following central premise: any
entity contemplating making a disclosure will disclosure Information that is favorable to the entity, and will not
disclose information unfavorable to the entity.
20 Consider a car salesman who extols the reliability of a car, but dos not mention its performance. The theory
permits us to conclude that the car 's performance is not very good. Consider someone whose resume looks
extraordinary, except for an unaccounted 15 year gap following graduation to college. The theory permits us to
infer either that the person was in prison, in graduate school, or engaged in some other nefarious activity during
this extended time interval. Consider a firm that in the “highlights" section of its annual report, repeatedly
stresses its success in achieving cost reductions but does not mention revenues. The theory permits us to infer
that the firm 's revenue growth was disappointing, even before inspecting the firm ’s income statement

Uma idéia a ser citada, a qual é importante e fornece embasamento teórico para esse tipo de

pesquisa é o problema da seleção adversa. A lógica desse conceito pode ser percebida quando

um comprador racional interpreta informação não divulgada como uma informação não

favorável sobre o valor ou qualidade do ativo. Desse modo, a estimativa do valor do ativo

passa a ser adversa, ou seja, na falta de informação, os investidores descontam o valor dos

seus ativos até o momento em que passa a ser interessante para a firma revelar a informação,

mesmo que seja desfavorável. A noção de que determinada informação não divulgada pode

ser revelada em função do comportamento dos investidores é um resultado seminal formador

da base para quase todas as pesquisas sobre esse tópico.
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Exemplificando a variedade de custos que podem justificar a não divulgação da informação,

quando o processo produtivo de uma determinada indústria é revelado em detalhes, isso pode

custar o aparecimento de outros concorrentes, levando a firma à perda de participação de

mercado, sendo esta perda o custo associado com a informação proprietária divulgada.

trimestrais, relatórios anuais, balanços, demonstração de resultados etc.), os gerentes possuem

informações adicionais cuja divulgação não é obrigatória, informações estas, úteis para a

avaliação das perspectivas futuras da empresa. Consequentemente, em quais circunstâncias

um gerente divulga ou não esta informação?

21 Ver, por exemplo, Verrecchia (1983).
22 O que causa mais desacordo na literatura contábil. Para ilustrar essa questão, o seguinte exemplo é
apresentado: se existem custos associados com a divulgação de uma determinada informação cuja disseminação
não é requerida e o único efeito da divulgação é melhorar, de maneira imediata, porém transitória, o preço
corrente de mercado da firma, talvez os acionistas da firma devessem solicitar à gerência para nunca divulgar
voluntariamente. Em outras palavras, até que ponto a maximização do valor corrente de mercado não é
compatível com o valor futuro da empresa?
23 Questiona-se a premissa de que, se o gerente escolhe divulgar a sua informação privada, então ele faz isso de
maneira confiável. A divulgação confiável é tipicamente justificada pela possibilidade de algum litígio e custos
de erosão do capital humano associados com a dissimulação. Enquanto essa restrição parece descritiva de muitas
situações em contabilidade em que as demonstrações contábeis auditadas podem corroborar a divulgação do
gestor, existem situações, como provisões de informações futuras (provisão para contingências, por exemplo),
nas quais a avaliação da integridade da divulgação do gestor é mais difícil.

Na literatura contábil sobre esse tema, três aspectos merecem destaque: (1) a dependência dos

custos relacionados à produção de informações proprietárias para explicar a não divulgação
da informação22; (2) a dependência da divulgação de informações corretas, honestas; e23 (3) a

dependência do objetivo do gerente como um dos estímulos do nível corrente de capitalização

da firma, mesmo que essa prática ameace destruir o valor da firma no futuro.

Na literatura contábil, diversos trabalhos sobre essa questão21 sugerem o seguinte: se o

objetivo de um gerente é maximizar o valor de mercado da firma e existem custos associados

com a divulgação da informação, há um equilíbrio segundo o qual a informação que realça

favoravelmente a capitalização corrente de mercado da firma é divulgada e a informação que

realça desfavoravelmente é mantida, isto é, não divulgada. Nesse caso, os agentes de mercado

(investidores) têm expectativas racionais sobre o conteúdo da informação não divulgada, ou

seja, eles presumem que a informação não divulgada é uma informação desfavorável.



49

Além disso, existe também a possibilidade de que a informação não seja divulgada em função
da incerteza sobre os tipos de gerentes ou de empresas. No primeiro caso, a informação pode
ser racionalmente não divulgada, pois pode ser utilizada para avaliar o capital humano do
gerente ou da firma. No segundo caso, a informação pode não ser divulgada, pois o benefício
(ou custo) imediato de uma divulgação favorável (ou desfavorável) deve ser ponderado pelo
ganho ou perda de credibilidade em uma data subseqüente, quando há mais informação a ser
divulgada.

A literatura argumenta que a incerteza oferece uma alternativa racional para a não divulgação
da informação na ausência de custos exógenos relacionados à produção de informações
privadas. Por exemplo, a informação pode não ser divulgada porque o gerente não a possui
ou, de maneira equivalente, porque a informação em questão está quase pronta. A existência
de informação incerta ou recém-produzida se transforma em um tipo de custo de divulgação,
pois suscita dúvida para os investidores desinformados e, desse modo, ameniza o problema de
seleção adversa. Esse argumento dá suporte a não divulgação da informação.

Da análise do modelo analítico, decorre a seguinte conclusão: na hipótese de existência de
custos e/ou incerteza, os gerentes decidem divulgar ou não determinada informação sobre o
valor da firma, apesar do fato de os agentes de fora da empresa interpretarem informação não
divulgada de maneira racional. Porém, estratégias de divulgação baseada em julgamento, por
si só, são tipicamente ineficientes, pois, para a firma, melhor seria o compromisso antecipado
de nunca divulgar. Desse modo, a pesquisa sobre divulgação passa a ser discutida com base
na perspectiva da eficiência.

Grande parte da literatura mostra que os gerentes se preocupam com a maximização do valor
corrente de mercado, ocasionada pela existência de contratos incompletos dos gerentes,
tomando estes impossibilitados de serem recompensados com base no valor futuro da firma,
pois, no futuro, os gerentes podem ter até saído da empresa. Além disso, existem outros
motivos relacionados ao comportamento do gerente, como o fato de ele poder estar
condicionado a acreditar em que está sendo avaliado baseado no valor corrente da firma. Para
confirmar esse argumento, conforme diversos artigos da área de negócios sobre gerentes de
alto nível, normalmente há a relação do período de tempo de um gerente dentro de uma
empresa com o aumento ou diminuição do nível de capitalização de mercado desta firma.
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2.4.4

A segunda categoria abrange pesquisas que discutem quais configurações de divulgação são
preferidas, na ausência de conhecimento passado sobre a informação, ou seja, a divulgação
ainda não ocorreu e, portanto, pode ser caracterizada como sendo ex ante. Trabalhos
classificados nessa categoria discutem quais os tipos de divulgação mais eficientes, ou seja,
aqueles que são incondicionalmente preferidos. Nesse caso, as ações dos agentes do mercado
de capitais que maximizam a riqueza são endógenas.

Dessa forma, sintetizando as idéias das categorias de divulgação propostas por Verrecchia
(2001), há a primeira categoria, que inclui pesquisas com o objetivo principal de investigar a
relação ou associação entre a divulgação (como sendo um processo exógeno) e as mudanças
no comportamento dos investidores, os quais competem no mercado de capitais na forma de
agentes individuais que maximizam a sua riqueza. A principal característica desse tipo de
pesquisa é o estudo dos efeitos da divulgação nas mudanças das ações dos investidores,
principalmente através do comportamento dos preços dos ativos em equilíbrio e do volume de
negociação.

O modelo matemático utilizado neste trabalho para fundamentar os testes empíricos é baseado
naquele apresentado por Verrecchia (1990). O autor desenvolve um modelo analítico
relacionando a qualidade da informação e a divulgação voluntária, discutindo como a
qualidade da informação disponível para os administradores pode afetar o seu incentivo em
divulgá-la ou retê-la, considerando também a existência de usuários externos que serão
influenciados por essa decisão.

o entendimento do modelo apresentado, os

Na terceira categoria encontram-se pesquisas que identificam quais os motivos da divulgação,
procurando examinar de que maneira os gestores e/ou as empresas decidem divulgar
determinadas informações. Desse modo, a divulgação é tida como um processo endógeno,
considerando os incentivos que os gestores e/ou as empresas têm para divulgar as
informações. Nesse caso, o mercado de capitais é tido como o único consumidor
representativo das informações divulgadas pelas empresas.

24 Essa seção baseia-se em Verrecchia (1990), entretanto, para
principais fundamentos encontram-se em Verrecchia (1983).

Modelo proposto por Verrecchia (1990)24
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Uma das utilidades apontadas para o modelo apresentado é que ele reconcilia a extensa teoria
da literatura financeira-econômica (eficiência de mercado, maximização do valor da empresas
etc.) com observações empíricas contidas na literatura contábil.

A principal característica do modelo analisado é a existência de um equilíbrio tal que as
percepções do mercado sobre o conteúdo da informação retida são compatíveis com a
motivação dos administradores em não divulgar as informações.

O primeiro modelo de Divulgação Voluntária apresentado por Verrecchia foi em 1983, no
artigo Discretionary Disclosure, no qual se demonstra que o administrador do ativo (empresa)
opta por divulgar a informação para os traders (investidores), que têm expectativas racionais
sobre essas motivações. A informação é um sinal revelador do verdadeiro valor de mercado
do ativo influenciado por algum ruído. Para o desenvolvimento desse modelo, o autor baseou-
se em estudos que discutem a informação e sua divulgação, realizados por Milgrom (1981),
Grossman (1981), Leland (1981) e outros.

O administrador decide se quer reportar ou reter as informações, baseado nos efeitos que essas
possam exercer nos preços dos ativos25, efetuando suas deliberalidades para escolher o ponto
ou o nível de divulgação. Acima desse ponto ou nível, as informações existentes são
divulgadas e abaixo dele, são retidas. Esse ponto escolhido pelo administrador refere-se ao
ponto de corte do nível de divulgação (threshold levei of disclosure).

Os investidores sabem da existência, mas não do conteúdo, das informações possuídas pelos
administradores. Então, a escolha por parte dos administradores do ponto de corte do nível de
divulgação deve ser determinada em conjunção com as expectativas do mercado, pois a
decisão de reter a informação depende de como o mercado interpreta essa abstenção de
divulgação. A percepção dos investidores sobre o conteúdo das informações não divulgadas
depende da motivação dos administradores em retê-las. Dessa forma, o ponto de corte do
nível de divulgação e as expectativas dos investidores devem ser analisados simultaneamente.

25 Segundo o autor, a qualidade da informação está relacionada aos seus reflexos nos preços das ações.
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Pesquisas empíricas utilizando a Teoria da Divulgação, tais como a de Lang e Lundholm
(1996), Botosan (1997), Sengupta (1998) e outros têm sugerido que administradores divulgam
a informação de acordo com suas conveniências.

A idéia implícita é que aqueles que possuem mais informações utilizarão as mesmas em seu
benefício quando necessário. Grossman e Milgrom (1981 apud VERRECCHIA, 1983, p.180)
realizam estudos testando se os que detêm mais informações (administradores) podem
influenciar os investidores pela divulgação seletiva daquilo que eles conhecem. Eles
concluem que os detentores de informações sobre produtos ou ativos seriam obrigados a
seguir uma política de divulgação completa. Conforme a intuição assinalada nos resultados,
quando o vendedor retém a informação, a suspeita dos compradores sobre a qualidade do
produto é tão grande que para o vendedor é sempre melhor divulgar o que ele sabe. Nesse
caso, o ponto de corte do nível de divulgação cai drasticamente para o mínimo possível,
forçando o vendedor a divulgar tudo o que ele sabe, ou seja, a seleção adversa tende à
divulgação completa.

Como é difícil verificar se a informação retida e nunca divulgada é boa ou má (‘good’ or
‘bad’ news), são realizados estudos empíricos específicos sobre a vontade do administrador
em atrasar as publicações contábeis obrigatórias, com base nos seus conteúdos. Por exemplo,
boas notícias têm-se tomado conhecidas nas literaturas contábeis como a diferença positiva
entre lucros publicados e expectativas de mercado sobre os lucros (BALL e BROWN, 1968) e
as más como a diferença negativa.

O modelo proposto por Verrecchia (1990) assume que o administrador pode escolher entre
divulgar ou não a informação, entretanto, a decisão pela divulgação implica assumir os custos
a ela associados, os quais não incluem apenas a preparação e divulgação de informações, mas,
de forma mais abrangente, contemplam também os custos proprietários (proprietary costs).

O custo proprietário é uma constante independente do tipo de informação divulgada pelos
administradores. Aparentemente, sempre há um custo proprietário, desfavorável para a
empresa, associado à liberação e publicação de informações. Por exemplo, a publicação das
estatísticas contábeis sobre as empresas (vendas, receitas líquidas e outros) pode ser útil para
competidores, acionistas ou empregados e pode ser nociva para a empresa mesmo se a
informação for favorável.
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2.4.4.1 Descrição do modelo

A premissa principal do modelo admite que os administradores exercem a voluntariedade

sobre a divulgação das informações para os investidores e têm como objetivo maximizar o

valor de mercado do ativo (empresa).

Segundo a intuição utilizada para explicar a existência do ponto de corte do nível de

divulgação, à medida que o custo proprietário aumenta, o ponto de corte do nível de

divulgação também aumenta. Isso ocorre pois quando o custo proprietário é muito alto para a

empresa, as interpretações favoráveis possíveis para as informações retidas são ampliadas,

permitindo, desse modo, maior liberalidade para o administrador.

Nesse tópico o modelo de mercado desenvolvido por Verrecchia (1990) assume algumas

premissas que são tratadas a seguir na descrição do modelo.

O custo proprietário introduz um ruído no modelo através da ampliação das opções de

interpretações das informações retidas que incluem notícias favoráveis. A falta de habilidade

dos investidores em interpretar a informação retida, sem ambiguidades, como má (bad news),

é suficiente para dar suporte ao administrador na escolha do ponto de corte do nível da

divulgação, pois existe motivação para reter a informação referente às obervações realizadas.

Se os custos proprietários existem e as informações são retidas, o mercado mantém-se

inseguro, na iminência de más ou boas notícias, inferindo que, mesmo sendo boas, elas não

são suficientes para compensar os custos de propriedade a serem incorridos.

Adicionalmente, para estabelecer a existência de um equilíbrio do nível de corte da

divulgação, Verrecchia (1983) utiliza a premissa de que quando o custo proprietário tende a

zero (ausência de custo proprietário), o administrador tende a seguir a política de divulgação

completa.
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O modelo assume que, no mercado, existem quatro considerações distintas:

a)

b)

c)

d)

(1)

O mercado possui dois agentes principais: o administrador e o trader (investidor), cujas
• 26expectativas determinam o preço do ativo .

Os administradores são detentores de informações que interferem no valor real dos

ativos, sendo a existência da informação conhecida pelo mercado, mas o seu

conteúdo não;

O administrador decide se divulga a informação com base nos efeitos desta sobre

os valores dos ativos;

O mercado cria expectativa e determina o preço do ativo baseado na informação

divulgada pelo administrador ou nas suas motivações, se este reteve a informação,

e,

Os ativos são vendidos e os traders liquidam sua posição. A qualquer momento os

investidores podem negociar suas ações de determinada empresa com qualquer

outro ativo do mercado.

A hipótese de que os administradores negociam as ações das empresas, influenciando, assim,

suas decisões de publicar ou reter informações, não é prevista nesse modelo. O presente

estudo não trata das questões de negociação, pois considera que a formação do preço do ativo

em questão é exogenamente explicado, conforme discussão a seguir.

O modelo pressupõe também que a maximização do valor de mercado da empresa é um

processo exógeno, porém influenciado endogenamente pelas relações contratuais entre

acionistas (investidores) e administradores.

A informação dos administradores é representada pela variável randômicaj> que influencia o

valor real de liquidação u perturbado por algum ruído e .

26 As ações das empresas são consideradas como ativo.
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Observa-se que o til é usado para sugerir eventos não conhecidos antes de suas realizações.

(2)

em que:

rf = taxa livre de risco.

E [ y | Q ] = a esperança matemática do valor de mercado do ativo u (condicionado a í), ou

seja, ao conjunto de informações conhecidas pelo mercado).

var[£" | Q] = variância de u (condicionada a Q ).

P = o argumento contínuo, não negativo e de função não decrescente.

A variável randômica e tem distribuição normal, com média zero e precisão s. O s pode ser

interpretado como a qualidade da informação do administrador em relação à incerteza do

valor de liquidação do ativo (empresa). Isso é consistente com a idéia de que se s

aumenta/diminui, as informações proprietárias do administrador sobre u (valor do ativo) são

mais/menos precisas.

O valor de liquidação do ativo não é conhecido até o final do período e é representado pela

variável randômica u , cuja realização é denotada por u. Os investidores acreditam em u , que

possui uma distribuição normal, dada por uma média e precisão (inverso da variância).

Resumindo as premissas da fórmula (2), o preço do ativo, considerando o conjunto de

informações, é igual à expectativa em relação ao preço de mercado u reduzido pela incerteza

associada às expectativas (variância de u ), ponderada pelo fator /3 e ajustada pela taxa livre

de risco.

Considerando que Q representa o conjunto de informações conhecidas por todos os

investidores, o modelo assume que o preço de mercado do ativo, condicionado a Q é dado

pela função P(Q) abaixo:

p(Q) = £[»/Q)]-l(var[tt/Q])
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Equilíbrio da Divulgação Voluntária2.4.4.2

P(J = y) = E[(í(3)

X .

P(y = y < x) = E[u / y-y < x] - /?(var[í7 / y = y < x])(4)

retêm a informação, isto implica que a realização de y = y está abaixo de algum ponto

Dessa maneira, o preço do ativo é representado por:

O modelo abordado define a existência do equilíbrio da divulgação voluntária quando o
benefício de informar ou não o evento impacta o preço do ativo. Em outras palavras, o
administrador possui a informação e a divulga ou a retém quando vale a pena.

Se o administrador retém informações, os investidores imaginam os motivos da não
divulgação. Supondo haver uma inferência dos investidores sobre quando os administradores

Observa-se a não consideração dos custos de divulgação quando a informação é retida, pois
eles são inexistentes.

P ~c)/y = j]-/?(var[u !y =

Para fins específicos desse modelo, com o intuito de facilitar a análise e salientar as
características do equilíbrio do preço de mercado, o autor assume que a função /7(x) = 0 para

todo x (considerando os investidores com risco neutro) e o rf = 0.

Quando o administrador observa a realização de y = y (a estimativa da divulgação de todas

as informações disponíveis é realizada), considerando o custo da divulgação c, tem-se a
seguinte equação que representa o preço do ativo:

Ao decidir pela divulgação, o valor do ativo é reduzido pelo custo proprietário da divulgação
(proprietary cost of disclosuré) representado por c. Observa-se que o modelo assume a
verificação do efetivo benefício ex-post, ou seja, após a decisão de divulgar ou não.
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O ponto x pode ser definido como o ponto de corte do nível de divulgação e especificamente

O administrador escolhe o x que maximiza o preço do ativo para cada observaçãoa)

y=y-

Quando o administrador retém a informação, os investidores interpretam que ab)

observação y = y tem a propriedade y < x.

Quando o administrador observa y = y, e divulga tal observação, o preço do ativo é dado

por:

(y-y^-cP(y = y) = +(5)

Quando o administrador retém a informação y = y, o preço do ativo é representado por:

P(y = y < x) = y0 -(6)

Sendo assim, é possível formular o teorema de que existe um único equilíbrio da divulgação
voluntária, considerando o custo de divulgação como positivo.

Dessa forma, o equilíbrio discricionário é definido como o ponto de corte do nível de
divulgação x e R, quando simultaneamente as duas condições são atendidas:

nesse ponto x e R, o administrador retêm y = y para qualquer y < x e divulga y = y

quando y > x.

Essas condições implicam a escolha por parte do administrador pelo nível x de divulgação
que maximiza o valor do ativo, considerando a forma pela qual os investidores interpretam a
divulgação ou não de informações. E as interpretações dos investidores são consistentes com
os motivos que levam os administradores a não divulgarem as informações.

s
(h0 + 5)

G(x)
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em que:

g(x) =(7) e,

(8)

Os administradores realizam sua vontade escolhendo o ponto x, sendo que, acima desse

ponto, y = y é divulgado e abaixo, y = y é retido.

Para melhor entendimento sobre a relação entre a divulgação e a qualidade da informação,

efetua-se a análise dos extremos. Consideram-se os casos em que y não revela nenhuma

Se y não provê informações e for divulgado, então o preço do ativo é expresso por:

(9)

Se y não provê informações e for retido, então o preço do ativo é expresso por:

(W)

Conforme a equação abaixo,

limp(>; = >’) = 7o-c
j-»0

lim^ = y *) =
J-+0

exp - 1
2A)+5

1 (

G(x) =

Os administradores divulgam as informações quando a reação do mercado causada por essas
informações (ajustadas pelo custo de divulgação) é igual ou excedente quando as informações
são retidas. Ou seja, o acréscimo no valor do ativo, quando há divulgação, é maior ou igual ao
acréscimo, caso a informação não seja divulgada.

informação relevante sobre o valor u do ativo (i.e., s tende a 0) e y revela a informação

perfeita sobre u (i.e., s tende ao infinito).
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(11)

ativo é sempre maior se o y é retido.

Supondo, altemativamente, que y fomece informação perfeita, tem-se:

Se y provê informações perfeitas e for divulgado, então:

O valor do ativo é representado porj> deduzido o custo de divulgação c.

lim/Xj' = y) = y-c(12)

Isso implica que, se y é divulgado e provê informação perfeita, então o verdadeiro valor de

liquidação do ativo é y-c.

Se y provê informações perfeitas e for retido, então:

O valor do ativo é dado por y0 deduzido o erro.

Portanto, se y não representa nenhuma informação relevante, o administrador não é

estimulado a divulgá-la, pois além de não provocar efeito nas expectativas do mercado, possui

o custo c. Assim, o equilíbrio do ponto de corte do nível de disclosure, x, tende a zero.

Isso implica que, não obstante a divulgação de y, a expectativa do mercado sobre u é que

suas média e variância constituem-se iguais às anteriores y0 e Ao-1, respectivamente.

Entretanto, a divulgação de y requer que a empresa absorva o custo proprietário c.

Conseqüentemente, comparando-se as equações anteriores (9) e (10), o preço de mercado do
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(13)

é uma função de valor finito para os valores de x. Utilizando esse pressuposto,

a) Mesmo nos eventos em que y provê informações perfeitas sobre u, o ponto de corte

(x-y0) +(14) F(x) =

da divulgação x é finito; no equilíbrio, algumas informações perfeitas são divulgadas
e outras são retidas.

De maneira geral, cobrar dos administradores a maximização do preço do ativo, com base na
sua escolha do ponto de corte da divulgação e também nas inferências racionais dos

investidores, na hipótese da não divulgação, equivale a determinar um nível x como solução
para a equação c = F(x), em que:

h?g(x)
G(x)

Xg(x)

G<xT

s
h0+s

b) Uma vez que o x é um valor finito quando a informação é perfeita, o ponto de corte
tende a — oo, sugerindo que maior divulgação resulta da informação perfeita versus a
não informação.

lim P(y = y x) = yQ - lim
S —>oc s -> 0

Se, entretanto, y é retido, o preço do ativo tende a cair, forçando o administrador à

divulgação completa. Entretanto o valor do ativo não cai para menos infinito, pois o

, • K'g (*)

duas implicações são descritas:
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ILUSTRAÇÃO 2 - Gráfico Ilustrativo da Fórmula 14.

Estudos Empíricos Realizados2.4.5

Selecionam-se os estudos que testam as variáveis consideradas neste trabalho.

(15)

Então, se conforme essa fórmula o x ( determinado como a solução para a equação c = F(x)

diminui quando 5 aumenta, isso estabelece que a alta qualidade da informação implica maior

divulgação27.

(y-y0)-c = y0~hõ

Para melhor visualização, apresenta-se abaixo gráfico ilustrativo da função F(x), em que, na

existência de custo proprietário c, há um único e finito valor para x em que F(x) = c.

Relacionam-se neste tópico alguns estudos realizados que utilizam a teoria da divulgação

como referencial teórico para as pesquisas empíricas.

27 A fórmula (14) é originada da igualdade das fórmulas (5) e (6). Em situação de equilíbrio, ou seja, no ponto

X , o valor do ativo é o mesmo tanto na hipótese de divulgação quanto na de retenção de y . Assim,
5 . . g(x)

-------(^-7o)-c = >'o-/lo 77TT
h0+s G(x)

Desse modo, simplificando a equação (15), tem-se que:

h0+s G(x)
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Estudo de LANG e LUNDHOLM (1993)2.4.5.1

Os autores examinam as determinantes da divulgação voluntária, através de pesquisa empírica
baseada na teoria da divulgação voluntária. Para análise da questão, são consideradas seis
potenciais variáveis, agrupadas em três categorias, a saber: a) variáveis estruturais - porte da
empresa, variabilidade do retomo e correlação entre retornos das ações e lucros; b)
desempenho - retornos e erros das projeções dos analistas; e c) variável oferta - emissão de
ações da empresa.

Os resultados evidenciam que para todas as categorias, a média geral da pontuação é de 70%
dos pontos possíveis, sendo que cada categoria possui uma variação considerável; a diferença
entre o primeiro e o nonagésimo nono percentil é maior para a variável RI, relações com

Essas variáveis são comparadas com as avaliações de divulgação preparadas por analistas de
investimentos, com base em classificação, score de divulgação (rating), realizada pela FAF2*

(Financial Analysts Federation Corporate Information Comittee), contida nos relatórios de
1985-89.

Os dados da FAF Report29 contêm 751 empresas avaliadas em pelo menos um relatório FAF.
A pontuação para cada categoria de avaliação (relatório anual, informações trimestrais e
relações com investidores) é demonstrada na forma percentual, permitindo agregar os
diferentes pesos às diferentes categorias. O percentual do total de pontos, entretanto, preserva
os pesos atribuídos pelos subcomitês de analistas.

Vários estudos internacionais utilizam os dados da AIMR (Association for Investment and Management
Research) como base para as pesquisas; os dados são apresentados no FAF (Financial Analysts Federation)
Report o qual, segundo Lang e Lundholm (1993, p. 247), relata o que os analistas consideram para medir a
efetividade com que as empresas se comunicam com seus investidores, estendendo a análise para quais
informações são disponibilizadas, ou seja, os investidores têm as informações necessárias para seus julgamentos,
usando toda divulgação realizada pelas empresas, em relação à qualidade e quantidade. De acordo com Lang e
Lundholm (1993, p. 253), os relatórios preparados por analistas, divididos em subcomitês setoriais, contêm
avaliações de divulgação das empresas considerando três aspectos: informações anuais publicadas, informações
trimestrais e outras informações publicadas, incluindo relações com investidores e aspectos relacionados.
Com base nos veículos, os analistas elaboram uma lista dos aspectos importantes de divulgação, para refletir as
exigências informacionais de cada setor e atribuem uma pontuação para cada empresa. A pontuação total é a
combinação dos pontos dos três veículos. A lista completa com os critérios de cada comitê é fornecida no
apêndice do FAF Report.
Nessa tese, citam-se outros trabalhos que utilizam essa base de dados, como por exemplo, Sengupta (1998),
Botosan (1997) e outros, sendo esta nota cabível a todos os trabalhos a serem mencionados.
29 Ver nota 29.
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amostra.

Os resultados empíricos expõem que o rating da AIMR é melhor para as grandes empresas
(porte), as que emitem títulos, as com bom desempenho (principalmente, quanto ao retomo
das ações) e para as empresas com uma fraca relação entre o retomo das ações e lucros. Tais
resultados mostram-se consistentes com os esperados, considerando as premissas da teoria da

divulgação voluntária:

O retomo do valor de mercado da ação para o período é negativo, desviando-se da projeção
dos analistas, demonstrando a revelação de informações negativas durante o período da

De acordo com os resultados, observa-se que em relação ao porte, a amostra possui o valor
médio de mercado da empresa de aproximadamente 1 bilhão de dólares e uma faixa
interquartil de dois bilhões de dólares, indicando que, enquanto a média amostrai da empresa
é grande, há uma variação cross-sectional do tamanho.

Os resultados dos testes indicam que as variáveis estruturais são mais constantes no decorrer
do tempo, enquanto as variáveis de desempenho são mais suscetíveis às oscilações
substanciais ano a ano e a variável oferta encontra-se em posição intermediária entre as
variáveis estruturais e de retomo.

■ As grandes empresas tendem a divulgar mais, pois seus custos de divulgação tendem a
ser proporcionalmente menores.

■ As empresas que fazem emissão primária de títulos tendem a divulgar mais pela
necessidade de atrair investidores.

investidores (75%) e menor para a variável compreendida pelo relatório anual (58%),
podendo indicar que as empresas têm a possibilidade de diferenciar mais claramente seus
esforços em RI do que na divulgação do relatório anual, talvez porque o primeiro permita
maior discrição.

■ A relação entre divulgação e desempenho (retomo das ações) é geralmente consistente
com os incentivos à divulgação decorrentes da seleção adversa. Sendo assim, as
empresas tendem a divulgar mais para que os investidores conheçam-nas melhor,



64

2.4.5.2 Estudo de SENGUPTA (1998)

As seguintes hipóteses são testadas por Sengupta (1998): a) o custo adicional de

financiamento das dívidas é inversamente relacionado à qualidade da divulgação; e b) a

relação entre a qualidade da divulgação e o custo adicional do financiamento de dívidas é

mais forte (fraco) para empresas caracterizadas com uma alta (baixa) incerteza no mercado.

A qualidade da divulgação é obtida dos volumes anuais do ^Report of the Financial Analysts

Federation Corporate Information Committee (FAF 1987-91), publicados periodicamente

eliminando os efeitos da seleção adversa os quais aumentam quando a assimetria

informacional (entre administradores e investidores) é elevada.

Os resultados também evidenciam que a classificação das empresas varia de acordo com os

tipos de divulgação, sugerindo que os scores de RI (relação com investidores) são mais

sensíveis às variáveis consideradas no estudo, particularmente às variáveis de desempenho,

enquanto o relatório anual e pontuação de outras publicações são mais sensíveis para as

variáveis estruturais.

Este trabalho analisa a relação entre a qualidade da divulgação considerada como uma

estimativa do risco de crédito e os custos de financiamento. As literaturas que abordam os

determinantes do custo das obrigações geralmente apontam uma associação negativa entre

medidas de risco de crédito e o custo da dívida.

■ A relação entre lucro anual e retornos das ações estabelece a proxy para capturar a

assimetria informacional. A baixa correlação entre as duas variáveis indica que poucas

informações sobre os lucros da empresa são capturadas pelas informações obrigatórias

a respeito dos lucros e, dessa forma, a assimetria remanescente é alta.

Altemativamente, a alta correlação incentiva esforços para a aquisição de informações

proprietárias, sendo assim, os administradores tendem a divulgar mais informações

com o intuito de reduzir os incentivos para aquisição de informações proprietárias.

30 Vide explicações sobre esse relatório na nota 29.
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Muitas análises se apoiam no argumento de que o prêmio do risco do não pagamento (default)
da empresa está relacionado com a sua qualidade de divulgação. O rating dos títulos são
comumente utilizados para mensurar o risco de default da empresa. Dessa forma, a associação
negativa entre a taxa e a qualidade da divulgação da informação evidencia que tal utilização
realmente ocorre.

Os resultados dos testes estatísticos evidenciam uma correlação negativa entre a qualidade da
divulgação, o custo de capital da empresa e a taxa interna de retomo da dívida.

Um exame cuidadoso da divulgação revela que as características do emissor e a qualidade da
divulgação permanecem estáveis durante o período, segundo os resultados dessa pesquisa.

pela Financial Analysts Federation (FAF). Cada edição anual fornece avaliações de práticas
de divulgação para uma amostra de empresas, baseadas em seus esforços agregados de
divulgação durante um ano fiscal. As empresas são avaliadas através de relatórios anuais,
trimestrais e outras publicações.

Os resultados indicam também uma forte associação entre a qualidade da divulgação e o custo
de capital, capturando o prêmio de risco onerado pelos underwriters', a evidência é consistente
com a hipótese de que os agentes acima citados analisam a política de divulgação da empresa
para estimar o prêmio de risco. A magnitude do coeficiente indica que o aumento de 1 ponto
percentual na medida da divulgação acarreta aproximadamente uma redução de 0,02 ponto
percentual no custo total de juros da empresa. Considerando tudo o mais constante, a empresa
com a pontuação mais alta de disclosure (96,37) apresenta uma redução de 1,1 ponto
percentual no custo total de juros em comparação com a empresa de menor pontuação da
divulgação na amostra (43,83).

No processo de seleção da amostra, Sengupta (1998) desconsidera os bancos e seguradoras,
além de outras empresas que não fornecem informações sobre a sua divulgação. A partir
disso, há uma amostra potencial de 1.704 dados anuais abrangendo 532 diferentes empresas.
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2.4.53 Estudo de BOTOSAN (1997)

Segundo os resultados dos testes para as diferenças nos efeitos da qualidade da divulgação
• • *11

nos custos da dívida entre os grupos que possuem altas e baixas volatilidades , há evidências

estatísticas de que a correlação entre a qualidade da divulgação da informação e o custo de

capital é negativa para o grupo com maior volatilidade. Este fato corrobora o argumento de

que emprestadores e underwriters confiam mais nas empresas com divulgação de qualidade

quando o mercado é relativamente incerto em relação ao futuro da empresa.

Em resumo, esse trabalho de Sengupta (1998) apresenta uma associação negativa,

estatisticamente significativa, entre a qualidade da divulgação da empresa e duas medidas

alternativas do custo adicional de empréstimo/captação de recursos, através do yield to

maturity (taxa efetiva do título mantido até o vencimento) e através do custo efetivo dos juros

para o devedor. Esses dados reforçam a idéia de que os credores consideram a qualidade da

divulgação nas suas estimativas de risco de crédito. Permanecendo tudo o mais constante, as

empresas cotadas favoravelmente pelos analistas financeiros quanto ao grau de detalhamento,

oportunidade e clareza da divulgação são avaliadas com um risco de crédito menor,

resultando em custos mais baixos de empréstimos/captações. Além disso, os resultados

demonstram haver uma confiança maior nas divulgações dessas empresas, mesmo em

situações em que a incerteza do mercado acerca da empresa é alta. De acordo com os

resultados, os benefícios do custo do capital acerca da qualidade da divulgação não estão

limitados ao custo do capital próprio (equity capital), mas incluem também os benefícios dos

custos dos juros. Essa evidência fornece aos pesquisadores uma outra perspectiva sobre os
benefícios da divulgação.

Muitos modelos de precificação de ativos sugerem que um aumento no nível de divulgação

reduz o custo de capital próprio, mas há poucas evidências empíricas que comprovem isso.

Em seu artigo, Botosan (1997) propõe embasar a existência da relação entre o nível de

divulgação e o custo de capital próprio. Para tanto, avalia o nível de divulgação com base nos

critérios de classificação da AIMR, Association for Investment and Management Research, e

31 Desvio padrão dos retornos diários das ações.



67

utiliza regressões correlacionando o grau de divulgação com medidas de custo de capital
próprio baseadas em fórmulas de avaliação de empresas.

Esta pesquisa é limitada a um ano base (1990) tendo como argumento a relativa constância
nas políticas de divulgação das empresas. Para estimar o custo de capital próprio, a autora
emprega as fórmulas desenvolvidas por diversos autores (Edwards e Bell, 1961; Ohlson,
1995; Feltham e Ohlson, 1995, apud BOTOS AN, 1997).

A autora utiliza uma amostra de 122 empresas, apenas do setor de máquinas e equipamentos,
justificando que diferentes setores possuem distintos padrões de divulgação, não podendo ser
devidamente comparados. A amostra é dividida em empresas com grande cobertura por
analistas de mercado e empresas com pouca cobertura pelos mesmos analistas.

A conclusão de que apenas as empresas com baixo nível de acompanhamento por parte dos
analistas apresentam correlação negativa entre o nível de divulgação e o custo de capital pode
ser explicada pelo fato de o mercado não conhecer a empresa (por esta ser pouco monitorada).
Portanto, uma maior divulgação possibilita ao mercado conhecê-las e com isso, o custo de
capital diminui. Para as empresas com um acompanhamento contínuo por parte dos analistas,
pressupõe-se que as informações divulgadas já estão refletidas nos preços das ações

Botosan (1997) levanta duas hipóteses: a primeira, de existência de uma relação negativa
entre custo de capital e nível de divulgação; e a segunda, de que esta relação é menos
significativa para as empresas que atraem um número maior de analistas de mercado.

Como resultado, observa-se que, para as empresas com pouca cobertura por analistas de
mercado, um maior nível de divulgação está associado a um menor custo de capital. Segundo
a magnitude do efeito encontrado, para cada unidade de diferença na medida de divulgação há
uma queda no custo de capital próprio de, em média, 28 pontos-base. Contudo, não há
evidência dessa relação para as empresas com grande cobertura por analistas de mercado.
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Estudo de BUSHEE, et al (1999)Z.4.5.4

Analisam-se 4.314 empresas norte-americanas cujas demonstrações divulgadas foram

classificadas pelo AIMR nos períodos de 1982 e 1996.

Assim, segundo tal estudo, frente às decisões sobre políticas e práticas de divulgação, os

administradores devem balancear os potenciais benefícios de uma melhora na qualidade da

divulgação com os custos potenciais de atrair investidores a fim de que não aumente de forma

inadequada a volatilidade do retomo de suas ações.

Encontram-se evidências de que os dois primeiros tipos de investidores são atraídos por

empresas praticantes de divulgação de qualidade e os dedicated baseiam suas decisões em

outras fontes de informações e não apenas na divulgação, pois, em geral, concentram seus

investimentos em poucas empresas.

Os investidores quasi-indexers caracterizam-se por realizarem investimentos de longo prazo e

apresentarem baixa rotatividade em sua carteira, mesmo esta sendo bastante diversificada.

Atrair esse tipo de investidor ajuda a reduzir a volatilidade dos preços das ações. Já os

investidores transient aparentemente aumentam consideravelmente a variação do retomo das

ações com seus investimentos de curto prazo e suas estratégias agressivas de negociação.

Conforme esses autores, a volatilidade dos retornos, comumente interpretada como uma

elevação do risco da ação, em algumas circunstâncias, pode representar aspectos favoráveis,

significando resposta positiva à informação.

Esses autores classificam os investidores institucionais em três tipos: transient (temporários

com alta rotatividade da carteira de ações); quasi-indexers (quase indexados, com baixa

rotatividade e diluição da carteira de ações); e os dedicated (dedicados, baixa rotatividade e

concentração da carteira de ações).

Este estudo analisa o impacto da qualidade de divulgação praticada pelas empresas na

composição dos investidores institucionais e na volatilidade do preço das ações.
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Estudo de HEFLIN et al (2001)2.4.5.5

Testa-se a hipótese de que a qualidade da divulgação é negativamente relacionada ao spreacL

empresa.

Neste trabalho, os autores relacionam a qualidade da divulgação das empresas com o 32spread

efetivo, calculado como duas vezes o valor da diferença entre o preço de transação e o ponto

médio das ofertas de compra e venda no momento da transação.

As análises mostram que as divulgações trimestrais e outras informações publicadas são as

mais importantes no aumento da liquidez de mercado das ações, quando comparadas com os

relatórios anuais.

Conclui-se que a elevada qualidade das informações contábeis publicamente disponíveis para

todos os investidores auxilia na redução da assimetria informacional, implicando a redução

dos riscos de informed trading e assegurando maior liquidez de mercado para as ações da

O teste foi aplicado a 221 empresas que tiveram seus scores de qualidade da divulgação

disponibilizados pela FAF e dados de suas transações diárias disponíveis, nos anos de 1988-

89 com pelo menos 100 dias de negociação no ano.

Essas evidências possibilitam a verificação da importância da contabilidade e de como as

divulgações interagem com o mercado, incluindo, entre outros, a classificação dos analistas de

rating, o comportamento dos traders, os custos de transações e a liquidez de mercado. Em

função da importância dos mercados financeiros, e dos objetivos expressos nas normas e

padrões contábeis para atender as necessidades informacionais dos seus usuários, o

entendimento de como a qualidade da divulgação impacta na liquidez do mercado é crucial

para a tomada de decisão.

A apresentação desses cinco estudos iniciais mostra a preocupação de pesquisadores

internacionais em buscar evidências empíricas sobre a importância da divulgação de

informações contábeis, analisando sua qualidade como redutora da percepção de risco e

32 O termo spread é utilizado nesse contexto com significado econômico de um acréscimo na taxa normal de um

investimento ou obrigação.
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Estudo de LEUZ (2000)2.4.5.6

conseqüentemente como propulsora de menor custo de capital e proxy para maiores retornos

sobre os investimentos. Todos eles utilizam o arcabouço teórico da Teoria da Divulgação

Conforme as evidências dos resultados apresentados para as empresas alemãs, o mercado de

capitais impõem a necessidade da divulgação da DFC de acordo com as práticas
internacionais.

O autor analisa os determinantes da divulgação voluntária da DFC por grandes empresas

durante o período de mudanças significativas nas práticas de divulgação desta demonstração.

Ele verifica três períodos: 1992, 1994 e 1996, por representarem marcos na evolução dos

padrões contábeis para divulgação da DFC na Alemanha.

A hipótese principal do trabalho é que as forças do mercado de capitais induzem as empresas

a divulgar a DFC bem como os padrões internacionais de divulgação e as recomendações

profissionais influenciam o formato dessa demonstração (LEUZ, 2000, p. 183).

O autor seleciona as empresas de um ranking de 500 empresas alemãs não financeiras,

eliminando aquelas não listadas na bolsa alemã antes de outubro de 1992, além de subsidiárias

de firmas estrangeiras. A amostra final é composta por 103 empresas não financeiras.

O autor analisa o incentivo das empresas alemãs para divulgar voluntariamente a

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) , considerando que até 1998 a divulgação não era

obrigatória, apesar do número crescente de sua publicação.

Constata-se que, em 1992, a maior parte das empresas componentes da amostra não haviam

divulgado a DFC, e, em apenas 4 anos, essa situação alterou-se, sendo que em 1996 a maior

parte das empresas já haviam divulgado a DFC de acordo com os padrões internacionais. Essa

forte tendência da divulgação da DFC parece ter sido influenciada pelos padrões

internacionais e pelas recomendações profissionais alemãs de 1995.

Leuz (2000, p. 182): “As demonstrações de fluxo de caixa são consideradas elementos importantes do
relatório anual e são obrigatórias de acordo com diversos padrões contábeis. Entretanto, até recentemente (1998),
sua divulgação não era obrigatória na Alemanha”, (tradução livre).
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2.4.5.7 Estudo de LABELLE (2002)

em outras publicações o

Os resultados desse estudo sugerem que os determinantes da qualidade da divulgação de

práticas de governança corporativa podem não ser os mesmos para a divulgação de outras

informações contábeis sobre a firma.

Labelle (2002) baseia-se nessa pesquisa efetuada pela CICA, que avalia amostras com 157 e

126 empresas para os anos de 1996 e 1997, respectivamente.

O instituto de contadores canadenses, CICA, Canadian Institute of Chartered Accountants,

avaliou a divulgação das práticas de governança corporativa comparando as informações

divulgadas com as requeridas pela TSE, nos anos de 1996 e 1997, e concluiu que há uma

grande diferença das práticas de divulgação entre as maiores empresas e as demais.

No Canadá, a recente preocupação sobre governança corporativa tomou-se visível em 1993,

através da criação do comitê da TSE, Toronto Stock Exchange, para avaliar as práticas de

governança corporativa das empresas canadenses. Dois anos mais tarde, em 1995, a TSE

expandiu a lista de informações requeridas.

O trabalho de Labelle (2002) fornece evidências empíricas a respeito da divulgação das

informações sobre as práticas de governança corporativa adotadas pelas empresas canadenses.

Atualmente, as empresas devem publicar nos relatórios anuais e

SCGP — Statement of Corporate Governance Practices.

O nível de divulgação das práticas de governança corporativa é obtido através de um rating

publicado especificamente sobre o mercado canadense. As empresas são classificadas

obedecendo a critérios estabelecidos por experts, segundo os quais o nível 1 representa um

bom ou muito bom nível de divulgação das práticas de governança corporativa e o nível 0

indica que a divulgação se restringe ao mínimo necessário de informação.

Recentemente vem ocorrendo um aumento no interesse sobre governança corporativa e

divulgação no cenário internacional. Labelle (2002) analisa esses tópicos no cenário
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Estudo de GAO et al (2005)2.4.5.8

canadense e aborda a questão da necessidade de regulamentação para influenciar a estrutura

da governança corporativa e sua divulgação. Não se verifica uma relação consistente e

significativa entre qualidade da divulgação e práticas de governança corporativa. Conforme

seus resultados, os determinantes da qualidade da divulgação das práticas de governança

corporativa talvez não sejam os mesmos dos outros aspectos da política de divulgação

contábil da empresa.

O objetivo deste trabalho é investigar o modelo e os determinantes do CSED em Hong Kong,

considerando a quantidade, os assuntos contidos e a localização das informações em 154

relatórios anuais das companhias de Hong Kong entre 1993 e 1997.

A pesquisa considera seis tópicos (e sub-tópicos)34: informações ambientais, energia, saúde e

segurança, recursos humanos, envolvimento com a comunidade e práticas justas na condução
dos negócios35. A amostra foi composta pelas 100 maiores companhias de Hong Kong, com

base na análise de três setores, os privados, bancos e serviços públicos. Foram selecionadas

33 companhias listadas, e os seus relatórios anuais de cinco anos (1993 a 1997), constituindo,

no total, 154 relatórios (47 de 10 bancos, 78 de 17 empresas privadas e 29 de 6 do ramo de
serviços).

São testadas as seguintes hipóteses: se há correlação positiva entre o tamanho da companhia e

o nível de CSED; se há diferenças de divulgação de acordo com o tipo da companhia (análise

de setor); se há diferenças nos níveis de CSED em função das diferentes posições que as

informações podem ocupar nos relatórios anuais (as diferentes posições podem indicar

possíveis diferenças da ênfase dada pela empresa); e finalmente, se há diferenças

significativas nos conteúdos das divulgações, como por exemplo, se bancos e empresas

financeiras devem dar mais ênfase para informações de caráter humano/social, ao passo que

empresas de serviços públicos devem concentrar-se nos aspectos ambientais.

34 Environment, energy, heallh and safety, human source, community involvement andfair business practices.
35 Este considera a presença de mulheres, minorias raciais, deficientes, reclamações de clientes e outros
relacionados.
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Estudo de RICHARDSON e WELKER (2001)2.4.5.9

Constata-se haver pouca divulgação, por parte das empresas de Hong Kong, de dados

relativos a questões ambientais, saúde e segurança. Nenhuma empresa tratou da questão da

energia, sendo que as empresas de serviços são as que mais publicam e as companhias

privadas são as que menos publicam.

a) a divulgação de CSED aumenta no período entre 1993 e 1997;

b) o tamanho da companhia tem impacto sobre o nível de divulgação;

c) os três setores não diferem signifícativamente quanto à localização e quanto ao

envolvimento com a comunidade e práticas justas de negócios; e,

d) o nível de evidenciação é influenciado pelo setor.

Empregam-se o número de palavras e sua localização dentro do Relatório Anual para testar as

hipóteses. Após as analises, constata-se que as quatro hipóteses são aceitas. São observados,

ainda, os seguintes pontos descritos a seguir:

Os autores analisam a relação entre a divulgação financeira, a divulgação social e o custo de

capital das empresas canadenses. Utilizam as medidas de desempenho da divulgação

financeira e social desenvolvida pela Society of Management Accountants of Canadá, SMAC,

em conjunto com a University of Quebec at Montreal, UQAM, as quais empregam os dados

extraídos dos Relatórios Anuais. São identificados scores contendo a qualidade e o nível da

divulgação contábil financeira e social. O período de 1990 a 1992 é estabelecido para a

pesquisa.

As evidências encontradas nesta pesquisa estão de acordo com o consenso existente sobre a

questão; a qualidade e a quantidade da divulgação contábil são negativamente correlacionadas

com o custo de capital das empresas monitoradas por um número pequeno de analistas.

Entretanto, contrariando as expectativas, este estudo apresenta, ainda, uma correlação positiva

entre a divulgação social e o custo de capital das empresas. A correlação positiva é mitigada

pelas empresas que apresentam boa performance financeira. De acordo com os autores, um

certo preconceito em relação à divulgação social pode explicar esse resultado.
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Procura-se com a apresentação destes estudos, ilustrar e exemplificar as escolhas das variáveis
assim como a importância atribuída às mesmas por pesquisadores que utilizam a teoria da
divulgação.

Considerando os quatro últimos estudos apresentados, verifica-se a importância atribuída às
informações que tratam as variáveis de divulgação utilizadas na pesquisa empírica dessa tese,
entre outros, DFC, GC, informações sociais e ambientais, sendo que, embora mais recentes,
os estudos que consideram a divulgação das variáveis sociais e ambientais têm-se tomado
freqüentes nos últimos anos. Até o momento, a literatura reconhece a prática da divulgação
das políticas sociais e ambientais (em inglês, corporate social and environmental disclosure,
CSED), como sendo diferente entre os países (ADAMS e ROBERTS, 1998) e variável de
acordo com os setores (GRAY et al, 2001). Estudos mostram que nos países ocidentais
desenvolvidos há grande ênfase na divulgação dos recursos humanos (GRAY, 2002).
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PESQUISA EMPÍRICA

Considerações Iniciais2.5

As hipóteses dessa pesquisa são desenvolvidas com base no modelo analítico proposto por

Verrecchia (1990), apresentado no capítulo 2, item 2.4.4.

São descritas as proxies utilizadas na pesquisa para representar as variáveis testadas e as

técnicas estatísticas empregadas para elaboração da pesquisa empírica.

São apresentadas a seleção e a coleta de dados, o tratamento estatístico, seus resultados e suas

análises.

36 It is easy to confuse notions of Information ‘realizations’ with notions of Information 'quality'. Presumably.
Information quality involves the distributional characteristics of an uncertain event (e.g., its variance), whereas
a realization is simply the outcome of the event itself.
17 Information quality refers to lhe perceived precision of managers' private Information signals that alter the
market ’s beliefs about a firm 's future earnings distribution.

A qualidade da divulgação da informação, às vezes, é tratada como a quantidade de

informações divulgadas, considerando-se que quanto maior o número de informações, maior a

qualidade da sua divulgação. Essa forma de considerar a qualidade da divulgação não é
adequada no desenvolvimento do modelo, pois, segundo Verrecchia (1990)36, é fácil

confundir informação divulgada com qualidade da divulgação da informação.

Presumivelmente, qualidade da divulgação da informação envolve a característica de

incerteza da distribuição de um evento (sua variância) enquanto a divulgação é simplesmente

o resultado do seu evento. Yhim et al (2003)37 definem a qualidade de divulgação como

aquela referente à precisão da percepção das informações proprietárias as quais alteram a

crença do mercado sobre a distribuição dos ganhos futuros. Os autores consideram ainda os

seguintes fatores que afetam a qualidade da informação: a previsibilidade dos ganhos, a

Esse capítulo apresenta a pesquisa empírica realizada para explicar se a qualidade da

divulgação da informação influencia a divulgação voluntária da informação contábil no

mercado de capitais brasileiro.
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precisão do mercado

mercado de capitais.

Nas diversas pesquisas empíricas são apresentadas evidências de que a qualidade da

divulgação está associada à baixa volatilidade dos retornos. Alguns autores, como Patell

(1976), encontram evidências confirmatórias dessa teoria. Conforme Lang e Lundholm

(1993), a qualidade da divulgação está negativamente associada à volatilidade dos retornos.

Eles supõem que a volatilidade dos retornos é proxy para a assimetria informacional e, dessa

forma, os administradores tentam reduzi-la através do alto nível de divulgação.

Conforme Heflin et al (2001), a alta qualidade da divulgação está associada com a redução de

risco e com o aumento de liquidez das ações.

Nos estudos sobre o nível de divulgação, adota-se a quantidade de informações divulgadas

como determinante do nível de divulgação. De maneira geral, eles assumem que quanto maior

o nível de divulgação, maior o benefício resultante dessa prática, verificada pelo menor custo

de capital e outros benefícios.

em prever os lucros futuros das empresas e as incertezas subjacentes do

De acordo com Lang e Lundholm (1996), os benefícios da qualidade da divulgação são:

atenuar a assimetria da informação; melhorar a precisão das expectativas de mercado; e

limitar as surpresas periódicas do mercado, tomando os preços das ações menos voláteis. A

alta volatilidade dos preços das ações não é desejável para as empresas porque pode aumentar

a probabilidade de uma grande queda no preço das ações, indicando o aumento da percepção

de risco e do custo de capital da empresa (FROOT et al, 1992, apud BUSHEE e NOE, 1999),

Os resultados da pesquisa de Yhim et al (2003) mostram que é mais provável os

administradores optarem por baixar a qualidade de divulgação quando a volatilidade dos

retornos aumenta. Este estudo abrange o período de janeiro de 1989 a 31/12/90 e considera

99 empresas pesquisadas no mercado norte-americano ( NYSE-New York Stock Exchange).

Segundo Verrecchia (2001), o aumento da divulgação voluntária reduz a assimetria

informacional entre os administradores e os investidores, considerando que a maior

quantidade de informação divulgada diminui a diferença entre a informação do mercado e a

dos administradores (assimetria informacional).
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Hipóteses desenvolvidas a partir de Verrecchia (1990)2.6

2.6.1 Qualidade da Divulgação

Conforme estudos realizados com empresas que emitem ADR, Américan Deposits Receipts e,

conseqüentemente, com isso, aumentam seu nível de divulgação, encontram-se fortes

evidências empíricas de que essas empresas têm seu valor de mercado acrescido. Segundo

Lang et al (2003), empresas não-americanas que emitem ADRs se comprometem com um

nível de divulgação elevado (pois devem cumprir as exigências da legislação norte-americana,

a qual, na maioria das situações, encontra-se acima das exigências locais), desfrutando de uma

maior cobertura dos analistas de mercado e, como conseqüência, tendo seu valor acrescido.

No Brasil, Garcia et al (2004) apresentam a existência de evidências empíricas de que as

empresas emissoras de ADR, no período aproximado da concessão do registro pela CVM,

tiveram valorização de capital, destacando-se uma das razões como sendo o aumento do nível

de divulgação.

O modelo apresentado por Verrecchia (1990) relaciona a qualidade da informação com a

divulgação voluntária, a partir disso, o administrador é motivado a divulgar ou não a

informação com base nos efeitos que essa informação exerce sobre os preços das ações.

Pesquisa realizada por Malacrida (2004) analisa se o nível de divulgação possui relação com a

volatilidade dos retornos das ações, pois pressupõe que quanto maior o nível de divulgação

menor a volatilidade. Os testes são aplicados às empresas pertencentes ao IBOVESPA,

considerando todas as informações, obrigatórias e voluntárias. Os testes evidenciam que

diferentes níveis de divulgação influenciam a volatilidade dos retornos das ações, ou seja,

empresas com maior nível de divulgação apresentam menor volatilidade dos retornos das

ações.

Com base nesse pressuposto, é possível admitir que se a informação impacta o preço das

ações, isso significa que essa informação pode ser considerada como de qualidade.
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)/y =y](3)

seguir, através da adaptação das

Admitindo-se a informação como sendo de qualidade, pode-se afirmar que a sua divulgação

também é de qualidade.

Partindo-se do modelo de Verrecchia (1990), a informação é uma variável relevante na

determinação do preço da ação, demonstrada pela equação:

Nota: a variável y é interpretada como a informação disponível para o administrador e y é

interpretada como a realização da divulgação de y.

Se a informação disponível é divulgada, y=y, o preço do ativo (P) é influenciado pela

divulgação de y.

Sendo a divulgação da informação uma variável relevante para a determinação do preço do

ativo, a interpretação do modelo permite o desenvolvimento das hipóteses que respondem a

questão secundária desse trabalho: se as informações publicadas possuem qualidade de

divulgação.

Para a verificação do impacto nos preços das ações utiliza-se a volatilidade dos retornos das

ações.

P(? = P) = E[(u-ç

As hipóteses estatísticas para os testes são descritas a

hipóteses H2 a H9 da sub-seção 1.2.

Dessa forma, espera-se que a divulgação voluntária de informações tenha impacto positivo

nos preços das ações, configurando-se como informações com qualidade de divulgação.

Assim, relacionam-se as informações divulgadas pelas empresas com a volatilidade do

retomo de suas ações para fins de verificação da qualidade da divulgação da informação.

As hipóteses H2 a H9 (desenvolvidas na sub seção 1.2) analisam se as informações

divulgadas têm impacto positivo nos preços das ações. As observações dessas hipóteses são

constatadas por testes estatísticos que comprovam se as informações divulgadas têm
correlação negativa com a volatilidade dos retornos das ações.
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Nível de Divulgação e Qualidade da Divulgação2.6.2

O nível de divulgação é observado através das informações que a empresa possui e divulga. A

empresa é estimulada a divulgar a informação se os benefícios da divulgação forem maiores

que os seus custos.

Hipótese 9A = A informação de Perspectivas tem correlação negativa com a volatilidade dos

retornos das ações?

Hipótese 7A = A informação Ambiental tem correlação negativa com a volatilidade dos

retornos das ações?

Hipótese 8A = A informação Setorial tem correlação negativa com a volatilidade dos retomos

das ações?

Hipótese 6A = A informação Nível de GC tem correlação negativa com a volatilidade dos

retomos das ações?

Hipótese 5A = A informação CMI tem correlação negativa com a volatilidade dos retomos

das ações?

Hipótese 4A = A informação Balanço Social tem correlação negativa com a volatilidade dos

retomos das ações?

Hipótese 3A = A informação DVA tem correlação negativa com a volatilidade dos retomos

das ações?

Hipótese 2A = A informação DFC tem correlação negativa com a volatilidade dos retomos

das ações?
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(14) F(x) = 5

fk+s

A partir dos conceitos implícitos nessa formulação

desenvolvida:

Segundo o modelo proposto, a análise conjunta das observações de y = y (todas informações

disponíveis para o administrador são divulgadas) e y=y<x (nem todas as informações

disponíveis para o administrador são divulgadas) resulta na determinação de um ponto x

representante do nível de divulgação que maximiza o preço de mercado da ação.

A fórmula utilizada para mostrar o x, determinado como o ponto de equilíbrio do nível de

divulgação, encontrado pela ponderação entre os benefícios da realização y= ye sua não

realização y = y < x, apresenta-se a seguir, descrita pela equação (14):

Espera-se que, na medida em que a precisão do erro (s) aumenta, estabelecendo a alta

qualidade da divulgação da informação, o resultado da função F(x) seja menor, isto é, o ponto

de corte do nível de divulgação apresenta-se mais baixo. Como o administrador possui maior

incentivo na divulgação de informações acima do ponto de corte x, tem-se maior nível
divulgação.

H1 — O nível de divulgação tem correlação positiva com a qualidade da informação
divulgada voluntariamente?

Para testar as hipóteses descritas, é preciso estabelecer, para cada uma dessas hipóteses, as
proxies a serem utilizadas. Estas são apresentadas a seguir.

fr'g(*)
G(x)

a hipótese principal desse estudo é

O s pode ser interpretado como a qualidade das informações do administrador sobre a

incerteza do valor de um ativo. Se s aumenta, as informações proprietárias sobre o valor do

ativo u são mais precisas, isto é, são de alta qualidade, implicando maior incentivo por parte

dos administradores em aumentar o nível de divulgação.
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3.2.3 Variáveis Conceituais e Proxies Utilizadas

QUADRO 1 - Resumo das Proxies Utilizadas na Pesquisa

IndicadoresVariáveis das Variáveis Fórmula das Proxies
Conceituais

Volatilidade
Desvio Padrão Ln\

dos Retornos

deNível

Informação DVA

Informação Balanço Social

Informação CMI

Governança

Informação Setorial

Informação Perspectivas e Metas

Qualidade da

informação
Número de informações de qualidade

divulgadas/ Total de informações de

qualidade

Informação

Corporativa

Informação Ambiental

Média da divulgação voluntária

das informações

Informação DFC

Número de informações divulgadas /

Total das informações divulgáveis

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

0 informação não divulgada

1 informação divulgada

divulgação

Qualidade da

informação

Qualidade da

informação

Qualidade da

informação

Qualidade da

informação

Qualidade da

informação

Qualidade da

informação

Qualidade da

informação

Qualidade da

informação

(proxies)

Média da divulgação voluntária

das informações que têm

correlação com a volatilidade dos

retornos das ações

Desvio-padrão dos retornos (rt-lp
Pt
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População e Amostra2.7

A população a ser pesquisada é composta pelas companhias abertas listadas na Bolsa de
Valores de São Paulo no período de 2003 a 2004, totalizando 487 empresas38.

Na seleção das amostras a serem pesquisadas, são consultadas as já existentes no mercado,

formadas com finalidades específicas, tais como: IBOVESPA, IBX 100, FGV100 e outras.

O número de empresas a serem analisadas passa de 100 para 93 nos dois anos com exclusão
de sete elétricas.

A escolha do exercício social findo em 2004 ocorre em função da sua recente publicação,

propiciando um entendimento atualizado dos propósitos da pesquisa. Incorpora-se também o

exercício findo em 2003, a fim de que o número de dados para a análise estatística das
variáveis seja mais significativo.

São componentes da amostra as 100 empresas integrantes do índice FGV100, o qual atende as

características necessárias para a pesquisa, pois a sua classificação é feita por empresa e não

por título, como é o caso do IBOVESPA, por exemplo. Além disso, as empresas financeiras

também não fazem parte da composição da carteira, uma das restrições da presente pesquisa.

Para os anos de 2003 e 2004, são excluídas mais cinco e três empresas, respectivamente, em

virtude das mesmas não apresentarem cotações para o cálculo da volatilidade dos retornos das

ações ou não disponibilizarem relatórios anuais ou quaisquer outras fontes de dados.

Uma das restrições imposta à população é a de possuir liquidez, ou seja, presença nas

negociações da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA); outra restrição é a eliminação do

setor financeiro e elétrico, por apresentar particularidades e legislações específicas que

poderíam interferir nos resultados das análises.

38 Fonte: BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo, site www.bovespa.com.br.

http://www.bovespa.com.br
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Seleção e Coleta de Dados2.8

Seleção das Informações Financeiras2.8.1

A amostra efetuada nessa pesquisa é intencional e não probabilística, portanto, seus resultados
não podem ser generalizados para toda população.

Os dados referentes às divulgações contábeis das empresas utilizados nessa pesquisa são

primários e extraídos dos relatórios anuais das companhias, publicados em papel ou em meio

eletrônico.

Dessa forma, o total da amostra pesquisada é composta por 88 empresas em 2003 e 90 em

2004.

Para os testes das hipóteses estatísticas, apresentadas em 3.2, são selecionadas informações

financeiras divulgadas voluntariamente pelas empresas integrantes da amostra, e são descritas

no item 3.4.1.2, Quadro 2- Grupo de Informações Utilizadas na Pesquisa

Os dados de preços e volatilidade dos retornos são secundários, obtidos através do sistema

Economática39 disponível no CMF - Centro de Estudos do Mercado Financeiro - da

FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras).

39 Trata-se de uma base de dados divulgada.
40 São consideradas informações voluntárias, para fins dessa pesquisa, aquelas não obrigatórias por legislação
geral ou específica. As informações sugeridas por órgãos de classe ou outros que não têm o poder impositivo são
classificadas como voluntárias.

O critério de seleção e escolha das informações utilizadas na pesquisa desse trabalho

fundamenta-se na análise das informações divulgadas voluntariamente pelas empresas
selecionadas e também na avaliação de outras pesquisas empíricas realizadas com o uso
dessas informações. São adotadas prioritariamente as referências nacionais, por se tratar de
estudo em ambiente local (Brasil), entretanto, adicionalmente, estudos internacionais também

são utilizados.
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Segundo o estudo realizado por Nossa (2002), as informações ambientais das 50 maiores

empresas brasileiras do setor de papel e celulose, classificadas por vendas, são apresentadas

nas diferentes seções dos relatórios anuais e as empresas de maior porte apresentam maior

nível de divulgação dessas informações.

Ribeiro e Martins (1995) também ressaltam a importância da divulgação das informações

ambientais.

Em relação à Demonstração do Fluxo de Caixa, no estudo de Salotti (2005), avaliam-se os

motivos que levam os administradores a divulgarem tal informação e, de acordo com a

conclusão deste estudo, a DFC pode ser considerada como informação relevante, e que,

portanto, a empresa é estimulada a publicá-la, observa-se porém, a existência de alguns

períodos cuja importância não foi totalmente verificada.

Alguns estudos empíricos têm sido realizados no Brasil com a utilização de informações

publicadas para verificar as perspectivas de divulgação das empresas, destacando-se aquelas
j *41com maior incidência e relacionadas com as propostas dessa pesquisa.

Quanto às informações sobre governança corporativa (GC), há uma forte tendência da

aceitação de que as práticas de governança corporativa refletem positivamente nos preços das

ações. Lima e Terra (2004) investigam, através de estudo de eventos, se as informações

contidas nas demonstrações financeiras anuais e trimestrais afetam igualmente as empresas

em geral e aquelas com sinalizadores diferenciados de boas práticas de governança

corporativa. Os resultados empíricos evidenciam que os investidores reagem de forma

diferenciada a alguns sinalizadores de boas práticas de governança corporativa.

41 Pesquisas sobre divulgação das operações com derivativos têm sido freqüentemente publicadas, entretanto,
como essa informação não faz parte do grupo selecionado dessa pesquisa, não são abordadas.
42 As informações sociais, segundo Ribeiro (2005), abrangem tanto aquelas de responsabilidade social como as
ambientais e a DVA, que fazem parte do Balanço Social; para fins desse trabalho consideram-se separadamente
essas informações.

Informações sociais e ambientais42 têm sido utilizadas em pesquisas no Brasil. Estudo feito

por Ribeiro e Santos (2002), adotando uma base de dados de 2.500 empresas, constata que

127 divulgam o Balanço Social, em suas diferentes formas.
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43 Ver Anexo 2.

Em pesquisas empíricas internacionais encontram-se artigos que empregam as informações
consideradas nessa tese, como por exemplo: o estudo de Leuz (2000), no qual há a análise do
incentivo às empresas alemãs para divulgar voluntariamente a DFC; Labelle (2002), que
fornece evidências empíricas a respeito da divulgação das informações sobre as práticas de
governança corporativa adotadas pelas empresas canadenses; e a pesquisa de Gao et al

(2005), em que se investigam o modelo e os determinantes do CSED (corporate social and

environmental disclosuré) em Hong Kong.

Comparando-se os 30 itens selecionados nos estudos dos três autores mencionados, com os 48
da presente pesquisa43, constata-se que: perspectivas, dados de mercado (market sharé),

dados setoriais são comuns aos dois estudos; em relação às demonstrações adicionais, como

a DFC, D VA, CMI e o Balanço Social, não há menção destas nos estudos daqueles autores,

entretanto, considera-se comprovada a preocupação com os aspectos sociais da empresa
(número de empregados, benefícios e outros) e com os efeitos inflacionários. Quanto à

governança corporativa e aos aspectos ambientais, nestas pesquisas citadas não se mencionam
esses itens.

Co liares e Ponte (2003) efetuam pesquisa com uma amostra de 95 empresas e exercício social

encerrado em 2002, analisando o percentual de empresas que divulgam os itens de informação

não obrigatória, através da utilização do Parecer de Orientação n° 15/87 da CVM para
selecionar os itens de divulgação.

Estudos anteriores realizados por Souza (1995), Beuren (1991) e Almeida (1988) analisam o

nível de divulgação de alguns itens para cada ano, no período de 1984 a 1994. É selecionado
um conjunto de 30 itens de informação voluntária, determinando-se o grau de importância de
cada um deles através de pesquisa realizada junto a analistas de investimentos, sendo
atribuídos pesos aos referidos itens para então ser calculado o nível de divulgação das
informações.
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Informações Selecionadas2.8.1.1.1

QUADRO 2 - Grupos de Informações Utilizadas na Pesquisa

2-DVA

3-Info Sociais

4-CMI

5-GC

6-Info Amb

7-Setor

8-Perspectivas

São selecionados 50 itens de divulgação voluntária (Anexo 2) com base, principalmente, na

importância da informação, constatada pela sua utilização em outras pesquisas e na incidência

nos relatórios anuais publicados pelas empresas. Após a verificação e análise desses itens,

dois foram excluídos (DFC e DVA em CMI), pois nenhuma empresa os divulgou. Dessa

maneira, considera-se um total de 48 itens de informação.

Para a execução dos testes, são estabelecidos oito grupos de informações, agregados por suas

semelhanças informacionais descritos abaixo:

São consideradas informações divulgadas quando pelo menos 50% dos itens pertencentes aos

grupos são publicados. Por exemplo, são quatro os itens da informação sobre CMI - Correção

Integral; se a empresa divulga pelo menos dois itens, a informação CMI é considerada

divulgada.

Informação

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração do Valor Adicionado

Informações Sociais

Informações Contábeis em moeda constante

Informações sobre Práticas de governança corporativa

Informações Ambientais

Informações Setoriais

Informações sobre Perspectivas

Sigla

1-DFC

Observa-se que a informação definida pode ser uma demonstração, um conjunto de

demonstrações ou um conjunto de informações. Por exemplo, a Informação DFC é uma

demonstração, enquanto as Informações Sociais representam um conjunto de itens

divulgados.
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2.8.2 Informações sobre o Retorno das Ações

Ln

2.8.3 Total de dados analisados:

Os dados analisados estão sumarizados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Dados Analisados
20032004

90 88
5050

4.500 4.400
4.320 4.224
8.820 8.624

Os dados analisados somam 17.444 no total.

Para o cálculo da volatilidade dos retornos, utiliza-se o desvio padrão dos retornos das
variações diárias das cotações das ações.

Selecionam-se as cotações diárias, de fechamento das ações e os retornos são calculados

semanalmente44, sendo utilizada a seguinte fórmula:

N° de Empresas

Itens dos Relatórios Anuais

Total de Informações Financeiras

Cotação das ações*

TOTAL

44 Ressalta-se que as cotações diárias são convertidas em cotações semanais em função da falta de negociação
das ações em determinados dias. Caso não fossem convertidas em semanais, a falta de cotação em um dia
inviabilizaria o cálculo.

Pt

* Estimam-se 52 semanas no ano.
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Ferramentas Estatísticas Utilizadas e Análise dos Resultados2.9

Testes Univariados2.9.1

Os dois testes, paramétrico e não paramétrico, são aplicados45.

2.9.2 Análise dos Resultados dos Testes Univariados

43 Para explicações detalhadas desses testes, consultar STEVENSON (1981).

Apresentam-se resumidamente o instrumental estatístico utilizado para o teste das hipóteses

desse trabalho.

A avaliação das hipóteses relacionadas nesse estudo utiliza os testes univariados de hipóteses

para duas amostras independentes. Dividem-se as empresas em dois grupos: as que divulgam

e as que não divulgam as informações contábeis voluntariamente.

O teste paramétrico ou teste de diferença de médias para duas amostras independentes exige,

como pressuposto, que as populações tenham as mesmas variâncias.

Os testes realizados para as duas amostras independentes são o paramétrico e o não

paramétrico.

São calculadas as médias e os desvios-padrão das volatilidades dos retornos das empresas que

publicam as informações voluntárias, selecionadas para cada exercício findo, de 2003 e de

2004.

O teste não paramétrico, conhecido como teste de Mann-Whitney, assemelha-se ao

paramétrico, entretanto não exige o pressuposto da igualdade de variâncias. (STEVENSON,

1981)
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a.

b.

*

Dessa forma, pode-se afirmar que as informações citadas são consideradas de qualidade.

Nas tabelas a seguir apresentam-se os resultados dos testes, para cada ano, e estão dispostos

da seguinte forma:

Por exemplo, em 2003, média da volatilidade dos retornos das empresas que divulgam a DFC

e a média das que não a divulgam apresentam-se estatisticamente diferentes de forma

significativa.

Aplicados os testes de diferenças de médias paramétricos e não paramétricos verifica-se então

quais informações (do grupo de oito) podem ser consideradas como estatisticamente

significativas para os diferentes grupos que as divulgam e para os que não as divulgam.

O segundo grupo de colunas, subdividido em dois, demonstra os resultados dos testes

univariados, paramétricos e não paramétricos.

As linhas para esse conjunto de colunas apresentam os mesmos grupos de informações

tratados no item a, subdivididos em: estatística teste calculada T e valor - P

correspondente à estatística calculada. O valor P é indicado com o símbolo *, que

representa:

As colunas são divididas em dois grandes grupos: o primeiro, subdividido em três,

apresenta o tamanho da. amostra N, a média calculada e o desvio padrão.

As linhas para esse conjunto de colunas apresentam os grupos de informações, sendo

que, para cada grupo, há uma subdivisão das empresas que divulgam e das que não

divulgam;

Observa-se, na tabela seguinte, que para o ano de 2003 as informações DFC, DVA,

Informações Sociais, Informações Setoriais e Perspectivas apresentam médias das

volatilidades dos retornos menores, estatisticamente significativas, entre os grupos de

empresas que divulgaram e não divulgaram cada informação.

:Valor -Pé significativo a um nível de significância de 10%;

** :Valor -Pé significativo a um nível de significância de 5%;

*** :Valor -Pé significativo a um nível de significância de 1%.
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Segue quadro com os resultados dos testes aplicados para 2003.

Tabela 2 - Análise dos Resultados dos Testes de 2003

Testes Univariados

Média Desvio Padrão Paramétrico Não-paramétrico

Z calculadoT calculadoGrupos

Divulgou Divulgou Valor-P Valor-P

1 -DFC

2-DVA

3 - Info Sociais

4-CMI

5-GC

6 - Info Amb

7 - Setor

8 - Perspectivas

LEGENDA:

Não Divulgou Não divulgou Não divulgou

Divulgou

Ano: 2003 (N=88)

In"

0,215
0,123
0,215
0,066
0,248
0,116
0,185
0,046
0,234
0,119
0,188
0,094
0,294
0,097
0,289
0,114

0,447
0,378
0,445
0,361
0,487
0,376
0,418
0,360
0,446
0,390
0,423
0,354
0,543
0,374
0,518
0,382

49
39
56
32
32
56
85
3_
4?
47
80
8_
22
66
22
66

-2,030
0,042 **
-1,581
0,114
-2,491
0,013 **
-0,322
0,747
-0,820
0,412
-1,344
0,179
-2.377
0,017 **
-1,871
0,061 *

1,790
0,077 *
2,067
0,042 **
2,853
0,005 ***
0,541
0,590
1,441
0,153
1,016
0,313
4,074
0,000 ***
3,178
0,002 ♦♦♦

DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

DVA - Demonstração do Valor Adicionado

Info Sociais - Informações Sociais

CMI — Demonstrações em Correção Monetária Integral

GC - Informações sobre as práticas de Governança Corporativa

Info Amb - Informações Ambientais

Setor - Informações sobre o Setor

Perspectivas - Informações sobre Perspectivas Futuras

* :Valor -Pé significativo a um nível de significância de 10%

** :Valor -Pé significativo a um nível de significância de 5%

*** :Valor -Pé significativo a um nível de significância de 1%



91

Segue quadro com os resultados dos testes aplicados para 2004.

Tabela 3 - Análise dos Resultados dos Testes 2004

Testes UnivariadosAno: 2004 (N=90)

MédiaN

Z calculadoGrupos
Valor-PDivulgou Valor-PDivulgou

1 -DFC

2-DVA

3 - Info Sociais

4-CMI

5-GC

6 - Info Amb

7 — Setor

LEGENDA:

Não Divulgou Não divulgou Não divulgou

Divulgou

Desvio Padrão Paramétrico Não-paramétrico

T calculado

0,398
0,388
0,413
0,356
0,408
0,384
0,394
0,350
0,401
0,384
0,394
0,375
0,410
0,388
0,445
0,374

0,178
0,085
0,150
0,087
0,179
0,103
0,135
0,020
0,155
0,109
0,138
0,074
0,187
0,115
0,192
0,101

-0,999
0,318
-1,081
0,279
-0,287
0,774
-0,619
0,536
-0,162
0,871
0,000
1,000
-0,045
0,964
-1,371
0,170

0,380
0,705
1,979
0,051 *
0,803
0,424
0,558
0,579
0,586
0,560
0,43 1
0,667
0,641
0,523
2,279
0,025 **

39
5J_
57
33
30
60
87
2_
43
47
80
10
19
7£

8 - Perspectivas —

DFC — Demonstração do Fluxo de Caixa
DVA — Demonstração do Valor Adicionado

Info Sociais — Informações Sociais
CM1 - Demonstrações em Correção Monetária Integral
GC - Informações sobre as práticas de Governança Corporativa

Info Amb - Informações Ambientais
Setor — Informações sobre o Setor
Perspectivas - Informações sobre Perspectivas Futuras
* :Valor -Pé significativo a um nível de signifícância de 10%

** :Valor -Pé significativo a um nível de signifícância de 5%
*** :Valor -Pé significativo a um nível de signifícância de 1%
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Dessa forma, pode-se afirmar que as informações citadas são consideradas de qualidade.

2.9.3 Resumo da Análise dos Resultados

2.9.3.1 Para 2003:

Observa-se que, tanto para os exercícios findos em 2003 como em 2004, todas as informações

(oito no total) apresentaram as médias das volatilidades dos retomos menores para o grupo

das empresas que divulgaram a informação. Desse modo, a divulgação dessas informações

reflete negativamente na volatilidade do retomo. Entretanto, estatisticamente, essas evidências

não foram comprovadas, como mostram as tabelas 2 e 3.

Por outro lado, a média da volatilidade dos retomos das empresas que publicam as

informações testadas nas hipóteses H5, H6 e H7 não é menor do que a média da volatilidade

dos retomos das empresas que não as publicam. Esses resultados indicam a rejeição dessas

Observa-se que para o ano de 2004 as informações DVA e Perspectivas apresentam as médias

das volatilidades dos retornos significativamente menores, entre os grupos de empresas que

divulgaram e não divulgaram cada informação.

Segundo os resultados apresentados nas tabelas 2 e 3, a média da volatilidade dos retomos das

empresas que publicam as informações testadas nas hipóteses H2, H3, H4, H8 e H9 é menor

do que a média da volatilidade dos retomos das empresas que não as publicam. Isso implica a

aceitação dessas hipóteses, ou seja, a divulgação das informações nelas testadas podem ser

consideradas de qualidade, pois diminuem a volatilidade do retomo. Portanto, a divulgação

das informações DFC, DVA, Informações Sociais, Informação Setorial e Perspectivas
podem ser consideradas como divulgação de qualidade.

Os resultados obtidos não suportam a aceitação da hipótese nula de igualdade entre as médias

das empresas que divulgam e das que não divulgam, pois as médias das volatilidades dos

retomos das empresas que publicam as informações citadas anteriormente são

significativamente diferentes das médias dos retomos das empresas que não as publicam.
Dessa forma rejeita-se H0.
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Para 2004:2.9.3.2

Demonstra-se, assim, um quadro-resumo com as informações que apresentam qualidade na

divulgação das informações nos anos de 2003 e 2004, através dos testes das hipóteses:

Esses resultados apontam para a rejeição de H2, H4, H5, H6, H7 e H8, ou seja, DFC,
Informações Sociais, CMI, Informações sobre Governança Corporativa, Informações
Ambientais e Informações Setoriais não podem ser consideradas como informações de

qualidade.

A média da volatilidade dos retornos das empresas que publicam as informações DFC,
Informações Sociais, CMI, Informações sobre Governança Corporativa, Informações
Ambientais e Informações Setoriais não é significativamente menor do que a média da

volatilidade dos retornos das empresas que não as publicam.

Esses resultados indicam a aceitação das hipóteses H3 e H9, ou seja, a divulgação dessas

informações podem ser consideradas de qualidade, pois diminuem as volatilidades dos

retornos.

As médias das volatilidades dos retornos das empresas que publicam as informações DVA e
Perspectivas são, significativamente menores que as médias das volatilidades dos retornos
das empresas que não as publicam.

hipóteses, ou seja, as informações CMI, Informações sobre Governança Corporativa e
Informações Ambientais não representam qualidade de divulgação.
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QUADRO 3 - Resumo dos Grupos da Pesquisa que Apresentam Qualidade de Divulgação

20042003

DFC

DVADVA

INFO SOCIAIS

SETOR

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

2.9.4 Ferramentas de Análise do Nível de Divulgação e Qualidade da Divulgação

Dessa forma a correlação simples entre o nível de divulgação e a qualidade da divulgação da

informação evidencia o grau de relacionamento entre as variáveis.

A correlação mede a força do relacionamento entre duas variáveis em termos relativos. O

conceito de correlação não implica causa e efeito de uma variável sobre a outra, somente o
relacionamento matemático entre elas (CORRAR et al, 2004, p.91).

Utilizam-se a correlação e regressão linear simples para testar o relacionamento das duas

variáveis da pesquisa: nível de divulgação e qualidade da divulgação.

Em pesquisas, observa-se freqüentemente a existência de uma relação entre as variáveis

estudadas e tal relação pode ser expressa por meio de uma equação matemática, linear ou de

outra espécie (SPIEGEL, 1976). Se todos os valores das variáveis satisfazem exatamente uma

equação, elas estão perfeitamente correlacionadas. Segundo Stevenson (1981), a análise da

correlação resulta em um número que resume o grau de relacionamento entre duas variáveis.

Selecionadas as informações representativas de qualidade na divulgação, desenvolve-se a

etapa seguinte, a qual consiste na comparação do nível de divulgação das informações que

apresentam qualidade de divulgação com a volatilidade dos retornos das empresas que

publicam essas informações. Inicialmente, são apresentadas as ferramentas utilizadas e na

seqüência os resultados dos testes.
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y = a + bx

A aplicação da técnica de regressão simples no problema da pesquisa apresenta-se da seguinte

maneira:

Uma das utilidades da equação da regressão linear é explicar valores de uma variável em

função de outra, assumindo um nível de erro, podendo ser representada por:

y = a + bx+ U

Por outro lado a regressão linear simples constitui uma tentativa de estabelecer uma equação

matemática linear que descreva o relacionamento de duas variáveis (STEVENSON, 1981,

p.341). Uma equação linear pode ser representada por:

O coeficiente de determinação R2 é o resultado do quociente entre a variação explicada e a

variação total (variação explicada (X estimado — X médio)2 mais a variação não explicada

(X — X estimado)2). Se a variação não explicada for zero, significa que toda variação foi

explicada e o quociente será 1. Quanto maior a variação não explicada, menor será o
quociente no intervalo entre 0 e 1. Como essa relação é sempre positiva, é representada por

R2. A determinante principal da precisão reta da regressão é a quantidade de dispersão na

população; quanto maior a dispersão, menor a precisão das estimativas. Para validação da
regressão linear, são necessários alguns testes. Nesse estudo são utilizados os Testes t e F para

validação e, na verificação dos pressupostos do Modelo de Regressão, os testes de Durbin-

Watson ( ausência de auto correlação serial), Pesaran Pesaran (teste de homocedasticidade

dos resíduos da regressão), Qui-quadrado (normalidade dos resíduos) e linearidade dos
resíduos e diagrama de dispersão46.

y = variável dependente = nível de divulgação
x = variável explicativa = qualidade da divulgação da informação

U = erro aleatório para y

a = coeficiente linear
b = coeficiente angular

46 Explicações detalhadas, ver Corrar e Theóphilo (2004).
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Análise dos Resultados da Regressão e Correlação Linear2.9.5

Apresenta-se novamente a hipótese H1:

São consideradas informações divulgadas apenas aquelas efetivamente divulgadas pela
empresa.

Nível de divulgação = Média das informações divulgadas

Total das informações passíveis de divulgação

Para respondê-la, duas proxies são estabelecidas: nível de divulgação e qualidade da

divulgação da informação.

H1 = O nível de divulgação tem correlação positiva com a qualidade da informação

evidenciada voluntariamente?

Considera-se o total das 48 informações estabelecidas neste estudo como o total de

informações que podem ser divulgadas voluntariamente pelas empresas, constituindo-se como

informações passíveis de divulgação. Conforme mencionado anteriormente, essas 48
informações são classificadas em oito grupos.

Calcula-se então a média das informações divulgadas em cada um dos oito grupos, ou seja,

identifica-se a média a partir das informações divulgadas, relacionadas com o seu grupo.

Dessa forma, para o cálculo do nível de divulgação, emprega-se a média ponderada das

informações divulgadas em comparação com o total das informações a serem divulgadas.

O nível de divulgação é determinado comparando-se o número de informações divulgadas

com o número de informações estabelecidas para divulgação, através da seguinte fórmula:

A qualidade da divulgação da informação é obtida, selecionando-se, dos oito grupos,

apenas aquelas divulgações que tiveram correlação negativa com a volatilidade dos retornos,

sendo, para 2003: DFC, DVA, Informações Sociais, Informações sobre o Setor e

Perspectivas; e, para 2004: DVA e Perspectivas, conforme apresentação no quadro 3.
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Análises dos Resultados da Regressão

No quadro seguinte apresentam-se os resultados da estatística descritiva de 2003 a 2004.

Tabela 4 - Resultados da Regressão 2003

Estatística Descritiva - 2003

Desvio Coef. deN° de Mínimo Máximo MédiaVariáveis

Tabela 5 - Resultados da Regressão 2004

Estatística Descritiva — 2004
Coef. deDesvioN° de Mínimo Máximo MédiaVariáveis

Analisando os resultados da estatística descritiva de 2004, observa-se também que nenhuma

empresa divulga 100% das informações passíveis de divulgação; apenas 87% são publicadas.
No entanto, quando avaliadas apenas as informações que apresentam divulgação de qualidade,

nota-se novamente que a totalidade é divulgada por pelo menos uma empresa.

Nível de Divulgação
Informação de qualidade

Analisando os resultados da estatística descritiva de 2003, observa-se que nenhuma empresa
divulga 100% das informações passíveis de publicação; apenas 89% são publicadas.
Entretanto, quando consideradas apenas as informações com qualidade de divulgação,
verifica-se que a totalidade destas informações é publicada por pelo menos uma empresa.

Nível de Divulgação
Informação de qualidade

0,00
0,00

0,18
0,00

0,89
1,00

0,87
1,00

0,3778
0,4864

0,3921
0,5167

Variação
0,6228
0,6351

casos
90
90

casos
88
88

Padrão
0,1325
0,3241

Padrão
0,2353
0,3089

Variação
0,3379
0,6272

Comparando os resultados dos dois anos, verifica-se que a média do nível de divulgação das

informações sofre um pequeno acréscimo, de um ano para outro, de 37,8% para 39,2%,

enquanto o nível de divulgação das informações de qualidade também apresenta acréscimo de

48,6% para 51,7%, de 2003 para 2004.
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Análise da Correlação

No quadro a seguir, expõem-se os resultados estatísticos:

Tabela 6 - Grau de Correlação Paramétrico e Não Paramétrico

2003 2004

Paramétrico (Pearson) 0,983 0,858

Não Paramétrico (Spearmari) 0,984 0,821

Análise da Regressão

Verificando os resultados, tanto para o teste paramétrico Pearson como para o não

parámetrico Spearman, observa-se que o nível de divulgação e a qualidade da divulgação da

informação são fortemente correlacionados positivamente.

Grau de Correlação

nível de divulgação x qualidade da informação

Os resultados apresentados em 2003, de 0,983 e 0,984, podem ser considerados bastante

satisfatórios, alcançando alto grau de correlação.

Os resultados apresentados em 2004, de 0,858 e 0,821, também são analisados como

altamente satisfatórios.

O coeficiente de determinação (R2) verifica se o nível de divulgação é explicado pela

qualidade da divulgação da informação.

Todos os pressupostos do modelo de regressão são testados e os resultados apresentam-se na

tabela 7.
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Tabela 7 - Análise do Coeficiente de Determinação

Intercepto

244,908 73,6%

Auto correlação serial

Tabela 8 - Análise dos Pressupostos

Conclusão do TesteCríticoCalculadoD-W

2003
2004

O teste utilizado para verificar a presença de auto correlação serial dos resíduos é o Durbin-

Watson, (D-W) cujos resultados são demonstrados no quadro a seguir:

Os resultados mostram que, tanto para o ano de 2003 como para 2004, o coeficiente de

determinação é elevado, sendo 96,6% e 73,6%, respectivamente, indicando dessa forma, que a

variação do nível de divulgação total pode ser explicada pela variação do nível de
informações de qualidade de divulgação.

Teste t
Valor-P

1,89
1,72

1,679
1,679

ausência de auto correlação serial
ausência de auto correlação serial

2004
Teste t
Valor -P

Valor-F
2457,566

a
0,014
1,581
0,118

Informação de
qualidade

b
0,749

49,574
0,000 ♦**

0,104
4,426

0,000 ***

0,601
15,650

0,000 ***

Tanto em 2003 como em 2004, observa-se que o D-W calculado encontra-se fora da área dos

valores críticos da estatística de D-W para o nível de significância de 5%, encontrando-se no

intervalo de aceitação da hipótese de ausência de auto correlação serial.

0,000 ***

0,000 ***

R2
96,6%
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Análise da Homocedasticidade

heterocedasticidade.

A ausência de heterocedasticidade implica a aceitação da homocedasticidade.

Tabela 9 - Análise da Heterocedasticidade

Conclusão do TesteValor-FPesaran-Pesaran

ausência de heterocedasticidade1,7%

ausência de heterocedasticidade1,8%

Os resultados mostram que o Valor -P relativo ao teste F é calculado em 0,223 e 0,211 em

Análise da Normalidade

A normalidade dos resíduos foi testada através do teste Qui-Quadrado.

Tabela 10 - Análise da Normalidade

Normalidade dos
2003 2004

Resíduos

Qui-quadrado

Estatística calculada 16,269 16,526

>0.06Valor -P >0.05

Os resíduos são normais ao Os resíduos são normais ao
nível de 5% de significância nível de 5% de significânciaConclusão do Teste

O Valor -P relativo ao Teste Qui-Quadrado de aderência demonstra que em um nível de

significância de 5%, os resíduos seguem distribuição normal.

2003 e 2004, respectivamente. Portanto, pode-se aceitar a hipótese de ausência de

heterocedasticidade.

1,505
0,223
1,586
0,211

2003
Valor-P
2004
Valor-P

R2

A análise da homocedasticidade é efetuada através do teste Pesaran-Pesaran que avalia a
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2.9.6 Conclusão dos Testes Estatísticos

Hipótese 3A = A informação DVA tem correlação negativa com a volatilidade dos retomos

das ações?

A média da volatilidade dos retomos das empresas que divulgam a DVA mostra-se
estatisticamente menor que a média da volatilidade dos retomos das que não a divulgam, tanto

para o ano de 2003 como para o ano de 2004. Dessa maneira, é possível aceitar que a

informação DVA é uma informação de qualidade de divulgação.

Hipótese 4A = A informação Balanço Social tem correlação negativa com a volatilidade dos

retomos das ações?

Hipótese 2A = A informação DFC tem correlação negativa com a volatilidade dos retomos

das ações?

Os resultados dos testes são resumidamente descritos a seguir, respondendo as hipóteses
estatísticas desse estudo.

Os resultados das hipóteses, de H2A a H9A, baseados nos testes univariados, paramétrico
(diferenças de médias) e não paramétrico (Mann-Whitney), nos quais foram testados os efeitos
da divulgação da informação na volatilidade dos retomos das ações, possibilitam a conclusão
de que quanto menor a volatilidade dos retomos maior a qualidade da divulgação da
informação.

A média da volatilidade dos retomos das empresas que divulgam a DFC apresenta-se
estatisticamente menor que a média da volatilidade dos retomos das que não a divulgam para
o ano de 2003; para o ano de 2004, essa situação não é estatisticamente verificada. Dessa
forma, não é possível generalizar que a informação DFC é uma informação de qualidade de
divulgação, pois ela se apresenta como de qualidade de divulgação em 2003, mas não em

2004.
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Hipótese 5A = A informação CMI tem correlação negativa com a volatilidade dos retornos

das ações?

A média da volatilidade dos retornos das empresas que divulgam as Informações sobre

Práticas de Governança Corporativa não se demonstra estatisticamente menor que a média da

volatilidade dos retornos das que não as divulgam tanto para o ano de 2003 como para o ano

de 2004. Dessa forma, é possível atestar que as Informações sobre Práticas de Governança

Corporativa não constituem uma informação de qualidade de divulgação.

Hipótese 6A = A informação Nível de GC tem correlação negativa com a volatilidade dos

retornos das ações?

Hipótese 7A = A informação Ambiental tem correlação negativa com a volatilidade dos

retomos das ações?

A média da volatilidade dos retomos das empresas que divulgam as Informações Sociais

apresenta-se estatisticamente menor do que a média da volatilidade dos retomos das que não

as divulgam para o ano de 2003, mas, para o ano de 2004, essa situação não se verifica

estatisticamente. Sendo assim não é possível a generalização de que as Informações Sociais

são de qualidade, pois se apresentam como sendo de qualidade de divulgação em 2003, mas

não em 2004.

A média da volatilidade dos retomos das empresas que divulgam as Informações Ambientais

não se apresenta estatisticamente menor que a média da volatilidade dos retomos das que não

as divulgam, tanto para o ano de 2003 como para o ano de 2004. Sendo assim, pode-se

comprovar que as Informações Ambientais não são uma informação de qualidade de

divulgação.

A média da volatilidade dos retomos das empresas que divulgam a Informação CMI não se

apresenta estatisticamente menor que a média da volatilidade dos retomos das que não a

divulgam tanto para o ano de 2003 como para o ano de 2004. Desse modo, é possível afirmar

que a Informação CMI não se apresenta como informação de qualidade de divulgação.
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Sendo assim, conclui-se que apenas as informações DVA e Perspectivas demonstram-se como

informações de qualidade de divulgação para os dois anos, enquanto as informações DFC,
Informações Sociais e de Setor apresentam-se como informação de qualidade de divulgação
apenas em um dos anos analisados. As informações CMI, de Governança Corporativa e

Informações Ambientais não se apresentam como informações de qualidade de divulgação.

Selecionadas as informações de qualidade de divulgação, são aplicados os testes estatísticos

de correlação e modelo de regressão para buscar evidências de que o nível de divulgação das

informações voluntárias é influenciado pela divulgação de qualidade.

Hipótese 9A = A informação de Perspectivas tem correlação negativa com a volatilidade dos
retornos das ações?

Hipótese 8A = A informação Setorial tem correlação negativa com a volatilidade dos retornos
das ações?

Os resultados dos testes estatísticos referentes às analises dos pressupostos da regressão

mostram que todos são cumpridos indicando a validação do modelo de regressão apresentado

na pesquisa.

A média da volatilidade dos retornos das empresas que divulgam Informações sobre
Perspectivas apresenta-se estatisticamente menor que a média da volatilidade dos retomos das
que não as divulgam tanto para o ano de 2003 como para o ano de 2004. Dessa forma, é

possível a aceitação de que Informações sobre Perspectivas é uma informação com qualidade

de divulgação.

A média da volatilidade dos retomos das empresas que divulgam as Informações Setoriais
mostra-se estatisticamente menor que a média da volatilidade dos retomos das que não as

divulgam para o ano de 2003, mas para o ano de 2004, essa situação não se verifica

estatisticamente. Dessa maneira, não é possível a generalização de que as Informações

Setoriais são de qualidade, pois elas se apresentam como de qualidade em 2003, mas não em

2004.
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As hipóteses H2, H4, H5, H6, H7 e H8 não são aceitas.

Dessa forma, pode-se concluir, pelas análises dos resultados dos testes estatísticos, que as

hipóteses Hl, H3 e H9 desse trabalho são aceitas

Através dos resultados da correlação de Pearson e do coeficiente de determinação R2 de

98,3% e 96,6%, respectivamente, para 2003, e 85,8% e 73,6%, respectivamente, para 2004,

pode-se afirmar que há evidências empíricas da influência das informações de qualidade sobre

o nível de divulgação das informações voluntárias das empresas.
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CONCLUSÃO

O nível de divulgação é estabelecido pela comparação entre o conjunto de informações
voluntárias passíveis de divulgação e as informações efetivamente divulgadas.

A qualidade da divulgação da informação é estabelecida pelo impacto positivo desta nos

preços das ações.

O objetivo geral do trabalho de verificar se a qualidade da divulgação no mercado de capitais
brasileiros exerce influência sobre o nível de divulgação das informações voluntárias, ou seja,

se o estímulo da divulgação da informação é decorrente da qualidade da informação. Tal
objetivo é alcançado através da análise de regressão e correlação entre o nível de divulgação e
a qualidade da divulgação das informações.

O total de 8 grupos de informações são os seguintes: Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC),

Demonstração do Valor Adicionado (DVA), Informações Sociais (Info Sócias), Informações

em Correção Integral (CMI), Governança Corporativa (GC), Informação Ambiental (Info

Amb), Informação Setorial (Setor) e Perspectivas. Conforme os resultados dos testes

estatísticos, em 2004, as informações DVA e Perspectivas apresentam-se como divulgação de

qualidade, enquanto que, em 2003, as informações DFC, DVA, Informações Sociais, Setor e

Perspectivas apresentam-se como divulgação de qualidade.

É apresentada a teoria da divulgação abordando-se aspectos relacionados à divulgação

obrigatória e voluntária. Os defensores da divulgação obrigatória argumentam que as

empresas não estão dispostas a aumentar o nível de divulgação a não ser por imposição legal

enquanto que segundo os favoráveis à divulgação voluntária as empresas possuem motivação

suficiente para divulgar as informações requeridas pelos investidores e o estímulo da

divulgação voluntária tem como conseqüência a melhoria informacional no mercado de

capitais, pois se considera que a divulgação obrigatória é reativa e, por sua vez, a voluntária é
pró-ativa.

Esse estudo analisa a importância da divulgação da informação contábil pelas empresas do

mercado de capitais brasileiro, que representa um dos importantes pilares da governança

corporativa.
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Segundo o estudo realizado por Garcia et al (2004) no qual se testam os benefícios alcançados

pelas empresas brasileiras com maior nível de divulgação, as emissoras de ADRs-American

Depositary Receipts, são encontradas evidências de impactos positivos nos preços das ações

apenas no período próximo ao evento de emissão, não sendo persistente esse comportamento

no longo prazo. Esse resultado apresentado por Garcia et al (2004) pode ser interpretado

como consistente com a idéia de Gigler e Hemmer (1998) e compatível com os resultados dos

testes dessa tese.

Em relação aos tipos de informações apresentadas como sendo de qualidade de divulgação em

2004, DVA e Perspectivas, é esperado que a informação Perspectivas influencie os preços das

ações, por se tratar de dados sobre os novos horizontes da empresa nem sempre possíveis de

serem conhecidos previamente por outras fontes e, portanto, precificados. Quanto à DVA, por

se tratar de uma informação relativamente recente, acredita-se em que o mercado ainda não

possui conhecimentos suficientes para sua análise prévia e inseri-la no preço da ação da

empresa. A divulgação da DVA parece estar associada mais à credibilidade da empresa no

que se refere à divulgação das informações do que como instrumento de análise; dessa formei,

explica-se a qualidade da divulgação dessa informação.

Outra explicação possível para esses resultados é que quando a informação já foi absorvida

pelo mercado, esta já se encontra inserida no preço da ação, portanto na sua divulgação não há

impacto no preço. Gigler e Hemmer (1998) defendem a idéia de que as informações

obrigatórias divulgadas possuem papel confirmatório e não de influência nos preços.

Utilizando essa linha de pensamento para análise dos resultados dessa pesquisa, na medida em

que o mercado conhece a informação previamente, por esta já ter sido anunciada

anteriormente, os investidores podem inferir sobre tal informação antes da sua efetiva

divulgação, a qual somente causaria impacto se a expectativa do mercado em relação a essa

informação estivesse equivocada.

A análise conjunta dos resultados onde cinco informações em 2003 e apenas duas em 2004 do

total de oito, podem ser consideradas como divulgação de qualidade, sugerem que em

períodos diferentes os investidores atribuem distintas importâncias às informações.

Entretanto, um período de análise mais longo deve ser pesquisado para a confirmação dessa

percepção.
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Por outro lado, informações como a DFC, CMI e outras, consideradas de total importância

para os investidores na escolha de seus investimentos, possuem dados sobre o seu conteúdo
informacional já disseminados entre os principais agentes de mercado (analistas), impactando
menos nos preços das ações no momento da sua divulgação, pois o mercado previamente

antecipa o conteúdo das informações e as precifica, influenciando o valor das ações antes da
efetiva divulgação pela empresa.

Selecionadas as informações que apresentam qualidade de divulgação, desenvolve-se a etapa

seguinte, a comparação entre o nível de divulgação das informações com as informações que

apresentam qualidade de divulgação. O resultado obtido indica a existência de uma correlação
positiva entre o nível de divulgação das informações e a qualidade da divulgação das
informações, e a análise da regressão demonstra o R2 de 96,6% e 73,6% para os anos de 2003

e 2004 respectivamente. Isso significa que estes resultados respondem afirmativamente a
questão do trabalho: as empresas com maior nível de divulgação são aquelas que
apresentam mais qualidade na divulgação das informações.

Contudo, embora consideradas como divulgação que não apresenta qualidade, pelos

resultados dos testes realizados, tais informações não necessariamente devem deixar ser
publicadas, pois elas constituem a base informacional para os investidores, contribuindo para

confirmar suas expectativas em relação à empresa. Então se considera que essas informações

já são de conhecimento do mercado, o qual sabe como trabalhá-las e as precifica previamente
antes da sua divulgação. Esta somente terá impacto se a informação contida for

substancialmente diferente das expectativas de mercado.

Os resultados das pesquisas empíricas realizadas nesse trabalho ratificam o modelo analítico

de divulgação voluntária apresentado por Verrecchia (1990) que argumenta sobre a decisão
do administrador de tanto reportar como reter as informações com base nos efeitos que estas

possam provocar nos preços das ações, exercendo suas deliberalidades para escolher o nível

de divulgação (threshold levei of disclosure). O ponto de equilíbrio é obtido quando as

percepções do mercado sobre o conteúdo das informações retidas são compatíveis com a

motivação dos administradores em reter tais informações. Os administradores são motivados à

maior divulgação acima do ponto de equilíbrio.

se a
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Sendo assim, espera-se que essa tese forneça contribuição para explicação da prática da

divulgação voluntária das informações contábeis e também para utilização da Teoria da

Divulgação como referencial teórico para futuras investigações e estudos.

Sugere-se como tema para novas pesquisas a abordagem empírica da Teoria da Divulgação,

utilizando os diversos itens de informação existentes na literatura contábil, tais como

Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstrações em

Correção Integral e outras.

Sugere-se ainda pesquisas empíricas utilizando as outras abordagens da Teoria da Divulgação

apresentada por Verrecchia (2001), como a divulgação baseada em associação e a baseada em

eficiência.

Portanto, pode-se afirmar, com base nos resultados estatísticos da pesquisa empírica, que a

qualidade da informação influencia o nível de divulgação das informações voluntárias no

mercado de capitais brasileiro, ou seja, as empresas são estimuladas a divulgar mais

informações voluntariamente quando as informações impactam positivamente nos preços das

ações.
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ANEXOS

Anexo 1 - Empresas Analisadas

NomeN° EmpresasNomeN° Empresas
Fras-Le30Acesita1
Gerdau Metalúrgica31Aços Vil lares2
Gerdau S/A32Albarus3
GlobexALL Am Latina 334
Gradiente34Alpargatas5
Guararapes35Ambev6
Inds Romi36Aracruz7
Inepar Constrs37Avipal8
Inepar Energia38Barde 11a9
lochpe-Maxion39Belgo Mineira10
Ipiranga Dist40Brasil Telec Parts11
Ipiranga Petroq41Brasil Telecom12
Ipiranga Refin42Braskem13
ItautecCaemi Metal 4314
KlabinCCR Rodovias 4415
Lojas Americanas45Comgás16
Magnesita46Confab17
Mangeis47Copesul18
Marcopolo48Coteminas19
Metal Leve49CRT Celular20
Metisa50Duratex21
Mundial51Embraco22
Pão de Açúcar52Embraer23
Perdigão53Embratel Parts24
P lascar54Etemit25
Polialden55Ferbasa26
Politeno56Fertibrás27
Pronor57Foijas Taurus28
Randon58Fosfertil29
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Continuação:

N° Empresas Nome N° Empresas Nome
Ripasa59 75 Telemar

60 Rossi Residencial 76 Telemig Cel Parts
61 Sadia 77 Telemig Celular
62 Santista Têxtil 78 Telesp Cel Parts
63 São Carlos 79 Telesp Operac
64 Saraiva Livreiros 80 Tim Nordeste
65 Sid Nacional 81 Tim Particips
66 Sid Tubarão 82 Tim Sul
67 Souza Cruz 83 Trafo
68 Suzano Papel 84 Ultrapar
69 Suzano Petroq 85 Unipar
70 Tele C Cel 86 Usiminas
71 Tele Leste Celular 87 Vale Rio Doce
72 Tele Norte Celular 88 Votorantim C P
73 Tele Sud Celular 89 Weg
74 Telemar N Leste 90 WLM Ind Com
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Anexo 2 - Informações Integrantes do Estudo

Valordo

35DFC - Correção Integral10

DVA - Correção Integral 3611

3712

comprometimentos4116 e

4217

parecer

22
23
24
25

18
19
20
21

4
5
6
7
8^
9

2
3

13
14
15

Demonstração do Fluxo de Caixa
DFC - Auditado
Demonstração
Adicionado_______
DVA - Auditado
Balanço Social
Informações Sociais
Balanço - Correção Integral
DRE - Integral__________
Conciliação dos resultados

47
48
49
50

26
27
28
29
30
31
32
33
34

38
39
40

Educação ambiental_________________
Incentivo e apoio às pesquisas ambientais
Florestas__________________________
Água

Contingências
ambientais_____
Seguro ambiental

Embalagens
Poluição
Reciclagem

Despesas ambientais extarordinárias
Passivos ambientais______________
Políticas contábeis de itens ambientais

43
44
45
46

Ar______________________
Informações Setoriais Globais
Market - Share____________
Perspectivas e Metas

Desenvolvimento de produto ecológico
Contaminação e recuperação de terras_____
Conservação de recursos naturais_________
CO2________________________________
Uso eficiente no processo industrial_______
Uso de resíduos materiais para a produção
de energia___________________________
Economia de energia pela reciclagem de
produtos____________________________
Esforço para a redução do consumo de
energia______________________________
Despesas e investimentos ambientaisNível de Governança Corporativa

(I,II,III ou 0)__________________
GC - Conselhos________________
GC - Relação com Investidores
GC - Comitê de Auditoria/
Controles Internos______________
Declarações reais e intenção da
política ambiental______________
Compromissos da presidência com
o desenv sustentável____________
Metas e objetivos ambientais_____
Revisão ambiental
Escopo da auditoria
Avaliação incluindo
independente________
ISO 14.001__________
EMAS______________
Desperdícios_________
Resíduos
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Anexo 3 - Nível de divulgação de todas as informações e nível de divulgação das informações de qualidade

2003 2004

Nível de Divulgação Todas as Informações de Todas as Informações de

Qualidadeinformações informações Qualidade

11

13

15

24
25

Duratex__________
22 Embraco_________
23 Embraer__________

Embratel Parts
Etemit___________

26 Ferbasa__________
27 Fertibrás_________
28 Forjas Taurus_____
29 Fosfertil__________
30 Fras-Le__________

Gerdau Metalúrgica

1_
2
3
4
5
6
7
8
9

0,38
0.56
0,71
0,35
0,00
0,79
0,66
0,66
0,47
0,48
0,58
0,38
0,35
0,79
0,25
0,50
0,57
0,22
0,59
0,38
0,22
0,50
0,25
0,25
0,33
0,40
0,60
0,13
0,34
0,31
0,06
0,00

0,40
0,70
0.80
0,50
0,00
1,00
0,90
0,90
0,50
0,60
0,70
0,40
0,50
1,00
0,30
0,70
0,70
0,30
0,80
0,50
0,30
0,70
0,30
0,30
0,50
0,50
0,70
0,20
0,50
0,40
0,00
0,00

0,50
0,50
0,00
0,50
0,50
0,50
0.50
0,50
0,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,25
0,50
0,75
0,50
1,00
0,50
0,50
0,75
0,75
0,75
0,50
1,00
0.50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,00
0,50
0,50
0,25
0,50

0,54
0,27
0,00
0,59
0,47
0,56
0,55
0,29
0,00
0,75
0,75
0,75
0,48
0,53
0,45
0,45
0,50
0,79
0,25
0,43
0,67
0,43
0,65
0,38
0,50
0,45
0,25
0,16
0,43
0,50
0,60
0,16
0,34
0,31
0,13
0,26

31
32 Gerdau S/A
33 Globex
34 Gradiente
35 Guararapes
36 Inds Romi

18 Copesul
19 Coteminas
20 CRT Celular
21

Acesita_________
Aços Villares
Albarus________
ALL Am Latina
Alpargatas______
Ambev_________
Aracruz________
Avipal_________
Bardella________

10 Belgo Mineira
Brasil Telec Parts

12 Brasil Telecom
Braskem_______

14 Caemi Metal
CCR Rodovias

16 Comgás________
17 Confab

1,00
0,30
0,20
*

0,76
0,27
0,13
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Continuação

2003 2004
Nível de Divulgação Todas

0,000,00 0,00 0,00

0,25 0,30 0,44 0,75

0,43 0,60 0,43 0,75

0,43 0,60 0,4341 0,75

0,60 0,80 0,59 0,75

0,48 0,6043 0,32 0,00

44 Klabin 0,29 0,20 0,57 0,50

0,25 0,40 0,25 0,50

0,000,00 0,000,00

0,50 0,42 0,500,42

0,66 1,001,000,75

0,500,370,27 0,40

0,000,0050 Metisa 0,00 0,00

0,00Mundial 0,200,20 0,3051

1,001,00 0,820,82

0,60 0,54 0,500,4953
0,00 0,000,000,00

0,25 0,5055 Polialden 0,300,23

0,32 0,500,5056 Politeno 0,32
0,00 0,000,000,0057 Pronor
0,69 1,000,800,5958 Randon
0,40 0,500,600,52
0,22 0,000,200,16
0,82 1,000,700,61Sadia61
0,45 0,750,500,3862 Santista Têxtil
0,00 0,000,000,0063 São Carlos

45 Lojas Americanas

46 Magnesita

47 Mangeis

48 Marcopolo

49 Metal Leve

59 Ripasa

60 Rossi Resid

52 Pão de Açúcar

Perdigão

54 Plascar

37 Inepar Constrs

38 Inepar Energia

39 lochpe-Maxion

40 Ipiranga Dist

Ipiranga Petroq

42 Ipiranga Refm

Itautec

as Informações de Todas
Qualidade

— õZõõ
Qualidadeinformações

ÕfiQ

as Informações de
informações
ÕZÕÕ
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Continuação
20042003

as Informações dede TodasNível de Divulgação nformaçõesTodas as
QualidadeinformaçõesQualidadeinformações
0,500,340,5064 Saraiva Livraria 0,34
1,000,721,00Sid Nacional 0,7165
1,000,700,900,6766 Sid Tubarão

0,500,370,600,4667 Souza Cruz

0,70 1,000,9068 Suzano Papel 0,59

0,40 0,55 0,500,2969 Suzano Petroq

0,40 0,43 0,5070 Tele C Cel 0,32

0,30 0,43 0,500,26Tele Leste Celular71

0,60 0,45 0,7572 Tele Norte Celular 0,44

0,500,420,5073 Tele Sud Celular 0,39

0,52 0,500,60 0,8074 Telemar N Leste

0,500,250,300,25Telemar75

0,63 0,750,19 0,1076 Telemig Cel Parts

77 Telemig Celular 0,25 0,50* ★

0,08 0,5078 Telesp Cel Parts 0,00 0,50

0,49 0,6079 Telesp operac 0,49 0,50

80 Tim Nordeste 0,13 0,20 0,25 0,00

Tim Particips 0,40 0,2081 0,42 1,00

82 Tim Sul 0,63 0,90 0,47 0,50

0,0783 Trafo 0,10 0,07 0,00

0,3984 Ultrapar 0,50 0,22 0,50

85 Unipar 0,03 0,00 0,24 0,00
86 Usiminas 0,76 1,00 1,000,79
87 Vale Rio Doce 0,89 1,00 0,89 1,00
88 Votorantim C P 0,77 1,00 0,78 1,00

0,4189 Weg 0,60 0,31 0,00
90 WLM Ind Com 0,06 0,10 0,000,06


