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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi analisar os reflexos dos anos pós-crise econômica de 2008/2009 
(efeito tempo) e da divulgação das demonstrações contábeis (efeito divulgação) nas relações 
entre a assimetria de informação e as características econômico-financeiras das firmas no 
mercado acionário brasileiro. Para isso, a partir dos dados intradiários de negociação de 229 
ações negociadas na BM&FBOVESPA, nos anos 2010 e 2011, identificou-se a probabilidade 
de negociação com informação privilegiada (PIN) por meio do modelo de Easley, Hvidkjaer e 
O’Hara (2002). Em seguida, relacionou-se a PIN com treze características econômico-
financeiras das empresas que compõem o mercado de capitais brasileiro, por meio de 
regressões Tobit. Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se verificar que há indícios da 
existência de assimetria de informação na negociação de ações no mercado brasileiro, uma 
vez que foi encontrada uma PIN média de 24,9% para o período investigado. Quanto às 
relações dessa assimetria com as características das empresas, verificou-se que o retorno, a 
liquidez, a volatilidade, o custo de capital e o tamanho apresentam uma relação positiva e 
significante, enquanto com o retorno anormal e a política de dividendos tem comportamento 
inverso. No que diz respeito aos efeitos tempo e divulgação dos relatórios contábeis, a 
variável de controle “tempo” apresentou efeito negativo e significante sobre as relações 
estabelecidas, indicando que os dados dos dois anos analisados possuem estabilidade 
estrutural diferente, enquanto a variável de controle “divulgação” apresentou efeito positivo, 
embora não significante. 
 
Palavras-chave: Informação privilegiada; Insider trading; PIN. 
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1 INTRODUÇÃO 

Fatores como a globalização da economia dos países, o crescimento dos mercados de 
capitais e a maior mobilidade dos recursos financeiros têm provocado significativas 
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modificações no cenário das finanças corporativas e na forma de gestão das empresas que 
compõem os diversos mercados mundiais Seguindo essa tendência, o mercado brasileiro de 
capitais tem se desenvolvido e, consequentemente, motivado uma série de discussões acerca 
de sua eficiência e da qualidade das informações contábeis nele utilizadas, é o que apontam 
Rochman e Eid Júnior (2006) quando observam que, com o desenvolvimento do mercado de 
capitais no Brasil, a preocupação, as investigações e a discussão sobre o uso de informação 
privilegiada também têm crescido. 

Nesse mercado, há evidências de investigações sobre a assimetria de informação 
(GARCIA, 2002; BELO; BRASIL, 2006; ALBANEZ; VALLE, 2009), todavia, estudos que 
investiguem as relações existentes entre essa assimetria e as características econômico-
financeiras das empresas são escassos. Normalmente, assume-se, apenas, o pressuposto de 
que a assimetria de informação é uma das causas das variações observadas em variáveis como 
ciclos econômicos (CANUTO; FERREIRA JÚNIOR, 1999), emissão de ações (GARCIA, 
2002), eficiência informacional (BELO; BRASIL, 2006), pagamento de dividendos 
(IQUIAPAZA; LAMOUNIER; AMARAL, 2008) e estrutura de capital (ALBANEZ; 
VALLE, 2009). Dessa forma, a maioria desses trabalhos tem se limitado à investigação da 
assimetria de informação por meio da utilização de algumas dessas variáveis como proxies 
para a assimetria. 

De acordo com Albanez (2008, p. 15), “a ausência de trabalhos nesta linha pode ser 
devido à dificuldade de se mensurar a assimetria de informação no mercado brasileiro e à 
dificuldade de acesso a bases de dados que contenham dados necessários para uma pesquisa 
desse tipo”. A autora ainda observa que a assimetria informacional pode fomentar a 
ineficiência do mercado de capitais. Complementando, Moreiras (2010) afirma que a 
diminuição da assimetria de informação pode dar espaço a um ambiente institucional mais 
seguro, cujos resultados seriam maior eficiência, menores custos para as partes que compõem 
o mercado e o aumento da quantidade de recursos nele negociada.  

Segundo Vieira e Mendes (2006), a evolução histórica do mercado brasileiro de 
capitais foi baseada em uma estrutura familiar e em investidores institucionais que se 
posicionavam, normalmente, fora do controle da firma, e que durante um longo período o 
perfil desses investidores foi pautado no curto prazo. Aliado a isso, no que diz respeito ao uso 
de informação privilegiada nesse mercado, Barbedo, Silva e Leal (2009) alertam que na 
ocasião em que essa prática ilegal permanece impune, como costuma ocorrer na maioria dos 
países da América Latina, os grupos controladores se sentem confortáveis para expropriar os 
ganhos dos acionistas minoritários através do uso desse tipo de informação ao negociar ações. 
Por consequência, qualquer suspeita de ocorrência desse fenômeno faz com que o investidor 
evite investir nesse mercado ou nesse ativo, com receio de ser prejudicado na transação.  

Nesse contexto, Abad e Rubia (2005) relatam a existência de diversos modelos de 
mensuração de assimetria de informação nos mercados de capitais baseados em covariâncias e 
em preços de transações, advertindo que há dúvidas sobre a eficiência desses modelos para 
mensurar adequadamente essa assimetria. Por outro lado, Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002) 
apresentam um modelo de mensuração de assimetria de informação a partir dos volumes de 
negociação das ações por meio da estimação da probability of informed tradind (PIN), ou 
probabilidade de negociação com informação privilegiada, que mede a assimetria a partir do 
desequilíbrio entre os eventos de compra e venda de ações, em um determinado espaço de 
tempo, desde a chegada de novas informações ao mercado até a divulgação do resultado final 
da firma. Para Abad e Rubia (2005), a PIN apresenta uma vantagem em relação às demais 
proxies existentes devido ao fato de fornecer uma medida direta do grau de assimetria, além 
de ser mais independente da organização do mercado do que os componentes da seleção 
adversa, embora à custa de uma abordagem de técnicas mais complexas.  

Nesse sentido, evidências empíricas indicam a existência de negociações baseadas em 
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informação privilegiada com títulos de empresas brasileiras (BOPP, 2003; CRUCES; 
KAWAMURA, 2005; BARBEDO; SILVA; LEAL, 2009). No Brasil, a primeira investigação 
com dados de microestrutura do mercado de ações foi realizada por Barbedo, Silva e Leal 
(2009), quando os autores identificaram a existência desse fenômeno junto a 48 ações da 
BM&FBOVESPA, fenômeno que já havia sido identificado nos mercados de países como 
Estados Unidos da América (EASLEY et al., 1996, 2002) e Espanha (ABAD; RUBIA, 2005). 
O que esses estudos têm em comum é o pressuposto de que a existência de assimetria de 
informação influencia fortemente a negociação de ativos no mercado de capitais, e que as 
especificidades de cada mercado podem potencializar seus efeitos.  

No que diz respeito às relações dessa assimetria de informação com as variáveis 
econômico-financeiras das firmas, Aslan et al. (2011) afirmam que as características das 
empresas que compõem os mercados de capitais podem estar potencialmente relacionadas à 
existência de maior ou menor PIN. Dessa forma, podem ser relacionadas à PIN: o risco 
(EASLEY et al., 1996), o retorno (EASLEY; HVIDKJAER; O’HARA, 2002), o retorno 
anormal (CLARKE; SHASTRI, 2000), a liquidez (AMIHUD; MENDELSON, 1989) e a 
volatilidade das ações (HALOV; HEIDER, 2011), e também a estrutura de capital (LELAND; 
PYLE, 1977), o custo de capital (EASLEY; O’HARA, 2004), o tamanho (AGARWAL; 
O’HARA, 2007), os índices market-to-book e preço/lucro (CLARKE; SHASTRI, 2000), a 
política de dividendos (MYERS; MAJLUF, 1984), o gerenciamento de resultados contábeis 
(ABOODY; HUGHES; LIU, 2005) e a governança corporativa (MOREIRAS, 2010). 

Adicionalmente, Aslan et al. (2011) observam que entre as razões que justificam tais 
relações se destaca a ligação existente com as medidas contábeis das firmas e as negociações 
de suas ações, porque a assimetria informacional é fortemente dependente de fatores como a 
natureza e a qualidade das informações contábeis da empresa. Por essa razão, fatores como o 
reflexo de crises financeiras sobre os números contábeis de uma firma ou o período no qual 
ela divulga suas informações podem afetar o grau de assimetria de informação que, por 
ventura, possa existir nas negociações de suas ações. Por isso, a identificação de fatores que 
possam influenciar as relações existentes entre essa assimetria e as características econômico-
financeiras das firmas é relevante para que os participantes do mercado de capitais possam 
melhorar suas análises financeiras. Neste estudo, esses fatores são denominados como “efeito 
tempo”, representando os anos pós-crise refletidos nos resultados das empresas, e “efeito 
divulgação”, representando o reflexo do momento da divulgação desses resultados. 

Assim, este estudo surgiu com o objetivo de analisar os reflexos dos anos pós-crise 
econômica de 2008/2009 (efeito tempo) e da divulgação das demonstrações contábeis (efeito 
divulgação) nas relações entre a assimetria de informação e as características econômico-
financeiras das firmas no mercado acionário brasileiro. Para isso, buscou responder à seguinte 
questão de pesquisa: quais são os reflexos dos efeitos tempo e divulgação nas relações entre a 
assimetria de informação e as características econômico-financeiras das empresas que 
compõem o mercado acionário brasileiro? 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 A assimetria de informação no mercado de capitais 

O estudo de Akerlof (1970) sobre o mercado de limões (market for lemons), retratando 
o mercado norte-americano de carros usados, foi um dos primeiros a investigar a assimetria de 
informação em um mercado. Nesse estudo, o autor caracteriza a assimetria informacional por 
meio do mercado de carros usados, onde carros velhos e ruins são chamados de ‘limões’. 
Nele, quem vende um automóvel tem pleno conhecimento das condições do seu veículo, 
enquanto quem compra desconhece tais condições. Dessa forma, a assimetria pode prejudicar 
o funcionamento ótimo dos mercados. Segundo Leland e Pyle (1977), isso também pode ser 
explicado por meio do financiamento de um projeto cuja qualidade é muito variável. 
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Enquanto os tomadores de recursos conhecem a qualidade de seus próprios projetos, os 
credores não conseguem distinguir adequadamente projetos de boa e de má qualidade. Assim, 
para projetos de boa qualidade serem financiados, não deve haver assimetria de informação 
entre tomadores e credores.  

De acordo com Healy e Palepu (2001), existem várias soluções conhecidas para o 
problema do mercado de ‘limões’ descrita por Akerlof (1970), como, por exemplo, 
estabelecimento de contratos ótimos entre tomadores e credores de capital, que possam 
fornecer incentivos à divulgação completa de informações privadas, atenuando os problemas 
de avaliação. Ainda de acordo com os mesmos autores, outra possível solução para o 
problema de assimetria de informação é a regulação, que exige dos gestores a divulgação das 
informações sobre o real desempenho econômico e financeiro das firmas. Paralelamente a 
isso, a própria assimetria de informação cria uma demanda por intermediários de informações, 
como analistas financeiros e agências de rating, que auxiliam na tomada de decisões de 
investimentos e financiamentos (PALEPU; HEALY; BERNARD, 2004).  

Nesse sentido, em se tratando dos diferentes graus de informação possuídos, por um 
lado, pelos controladores da empresa e, por outro lado, pelos diversos agentes do mercado de 
capitais, Iquiapaza et al. (2009) destacam que, devido à posição privilegiada que ocupam, os 
controladores das empresas podem utilizar informações ainda não divulgadas ao público para 
projetar melhor seus fluxos de caixa, uma vez que possuem razoável expectativa acerca de 
seus resultados futuros, privilégio não possuído pelos demais agentes que integram o 
mercado. Por esse motivo, Canuto e Ferreira Júnior (1999) atestam que a presença de 
assimetria de informação implica que, em geral, os mercados falham em ajustar-se, ótima e 
automaticamente, às situações de desequilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, o mercado e o 
sistema de preços em particular não são, portanto, na maioria das vezes, os mais eficientes 
coordenadores das decisões econômicas de alocação de recursos. 

Para Abad e Rubia (2005), a existência de assimetria de informação entre os 
investidores no mercado de capitais tem provocado profundas implicações na liquidez dos 
ativos e, em termos gerais, tem se tornado essencial para o entendimento do mecanismo de 
ajuste de preços. No ponto de vista dos autores, a literatura financeira reconhece dois tipos de 
investidores, dependendo do seu grau de informação. Por um lado, os agentes informados, 
que dispõem de informações privadas que lhes permitem obter ganhos econômicos, enquanto 
o preço do ativo não reflete seu valor fundamental e, por outro lado, os agentes 
desinformados, que negociam por motivos de liquidez, apenas com informações publicamente 
disponíveis e suas convicções pessoais, sem afetar permanentemente seu valor fundamental. 

No que diz respeito à assimetria de informação existente na negociação dos títulos de 
uma empresa no mercado de capitais, a Teoria de Finanças preconiza que o anúncio dos seus 
lucros (resultados) reduz a assimetria (BALL; BROWN, 1968; BEAVER, 1968), diminuindo, 
consequentemente, a vantagem informacional dos agentes informados. Com base nessa teoria, 
a divulgação dos resultados da firma para o público em geral reduz a assimetria porque se 
apresenta, ao público em geral, o desempenho da firma, disponibilizando aos investidores 
externos a mesma informação que dispunham os investidores internos.  
 
2.2 A mensuração da assimetria de informação 

O grau de assimetria de informação entre insiders e outsiders na negociação de títulos 
no mercado de capitais não pode ser observado de forma direta. Para sua mensuração, 
Dierkens (1991) cita a utilização de quatro proxies como medida de assimetria informacional, 
que são: a volatilidade dos retornos acionários, os lucros anormais em torno dos resultados 
trimestrais da empresa, o número de anúncios públicos sobre a empresa e a intensidade de 
negociação. Garcia (2002) observa que dois eventos são frequentemente utilizados para 
compreender as distorções provocadas pela assimetria de informação: a) o retorno anormal 
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ajustado ao mercado quando do anúncio da emissão de novas ações pela empresa, e b) a 
magnitude da informação transmitida pelo anúncio da emissão de ações. 

Alguns trabalhos desenvolvidos no Brasil têm utilizado medidas indiretas (ou proxies) 
para assimetria de informação, como a dispersão do retorno das ações, o fato de possuir 
American Depositary Receipts (ADR’s) cotados na New York Stock Exchange (NYSE) e de 
aderirem aos níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBOVESPA 
(ALBANEZ, 2008). Por outro lado, trabalhos internacionais têm utilizado, basicamente, três 
categorias de proxies para a assimetria de informação: (i) previsões dos analistas; (ii) conjunto 
de oportunidades de investimento da empresa; e (iii) microestrutura de mercado, como a PIN 
(CLARKE; SHASTRI, 2000).  

De acordo com Clarke e Shastri (2000), as medidas de assimetria de informação 
baseadas em microestrutura de mercado possuem várias vantagens em relação às demais, 
como a possibilidade de serem estimadas a partir de uma série temporal de dados mais curta e 
em torno do evento de interesse. Adicionalmente, pode-se considerar que a análise das 
assimetria informacional através de dados de microestrutura possuem menores problemas de 
endogeneidade dos que as demais métricas. Por isso, sugere-se que esse tipo de medida é a 
mais indicada para mensurar a assimetria de informação nos diversos mercados de capitais.  

Nesse contexto, destaca-se o modelo analítico proposto por Easley, Hvidkjaer e 
O’Hara (2002), doravante denominado modelo EHO, o qual evita alguns dos problemas 
comumente apresentados pelas demais proxies. Enquanto os modelos anteriores buscam 
deduzir a negociação informada pelas mudanças de preços das ações, esse modelo busca 
estimar a probability of informed trading (PIN), ou probabilidade de negociação com 
informação privilegiada, diretamente a partir dos volumes de negócios realizados com essas 
ações. Segundo Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002), o modelo EHO parte da premissa de que 
as operações de compra e venda das ações ocorrem por consequência das decisões tomadas 
por negociadores informados ou desinformados para identificar a assimetria de informação. 
Onde, negociador informado é aquele que possui uma informação privada sobre o verdadeiro 
valor do ativo negociado, enquanto o desinformado é aquele que negocia apenas com 
informações públicas disponíveis no mercado.  

O modelo EHO considera o desequilíbrio no volume de negociação de uma ação como 
um sinal da ocorrência de um evento informacional, ou existência informação privada, o que 
ocorre com certa probabilidade α. Esse evento, por sua vez, pode criar valor para o ativo com 
probabilidade 1 – δ, se for indicativo de boa notícia, ou δ, se for indicativo de má notícia. 
Assim, parte-se do pressuposto de que mais ordens de compra são esperadas em dias cujas 
boas notícias prevaleçam, mais ordens de venda são esperadas em dias cujas más notícias 
predominem, enquanto nos dias em que não ocorrerem eventos informacionais são esperadas 
poucas negociações, devido à redução do número de negociadores informados no mercado.  

O ativo a ser negociado no mercado de capitais tem um valor esperado  no final do 
dia de negociação. O evento informacional surgido nesse mercado pode assumir um valor de 
baixa ou de alta, respectivamente representados por (L) e (H), com probabilidades δ e 1 – δ, 
onde o valor do ativo condicionado ao sinal de baixa (L) é dado por  e o valor condicionado 

ao sinal de alta é dado por . Assim, o valor do ativo em seu nível incondicional, sem 
influência do evento informacional, é , onde . Com isso, 
supõe-se que a probabilidade de que um evento informacional tenha ocorrido é α, com 1 – α 
correspondente à probabilidade de que não tenha surgido nova informação nesse período.  
Esse processo é descrito por Easley, Kiefer e O’Hara (1997), quando os autores detalham de 
forma simplificada uma estratégia de negociação: se um negociador informado observar um 
sinal de alta, ele vai comprar as ações se a cotação atual estiver abaixo de ; se ele observar 
um sinal de baixa, ele vai vender se a cotação estiver acima de . Já o negociador 
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desinformado possui um comportamento mais complexo, pois negocia com base em 
informações públicas e suas convicções pessoais. Assim, a fração de negociações feita pelo 
negociador informado no modelo EHO é dada por µ, de acordo com um processo de Poisson. 
Enquanto isso, ordens de compradores desinformados chegam a uma taxa �b e ordens de 
vendedores desinformados chegam a uma taxa �s (EASLEY; HVIDKJAER; O’HARA, 
2002). Esse processo é representado por um diagrama de árvore, como demonstra a Figura 1.  

 
Figura 1 - Diagrama de árvore do processo de negociação. 

 
Fonte: Adaptado de Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002). 

 
Nesse diagrama, o primeiro ‘nó’ corresponde à ocorrência ou não de um evento 

informacional (α). Se ele ocorre, então seu sinal é determinado no segundo ‘nó’, quando há 
uma probabilidade δ de o evento ocasionar um sinal de baixa e uma probabilidade 1 – δ de 
ocasionar um sinal de alta. Com isso, o terceiro ‘nó’ é atingido no início do dia de negociação, 
podendo influenciar as transações, quando os negociadores são selecionados em cada tempo t 
para operações com base nas probabilidades descritas. Assim, se um evento informacional 
ocorre, um agente informado é escolhido para negociar com probabilidade µ. Se ele compra 
ou vende, depende do sinal que ele vê. Se um sinal de alta é observado, a taxa de chegada de 
ordens de venda é dada por �s + µ. Se um sinal de baixa é observado, a taxa de chegada de 
ordens de compra é dada por �b + µ. Mas se nenhum evento informacional ocorre, as taxas de 
chegada de compras e vendas são dadas por �b e �s, respectivamente, pois µ = 0. 

Dessa forma, segundo Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002), o modelo interpreta o nível 
padrão de ofertas de compras e vendas de uma ação como uma negociação desinformada, 
utilizando esses dados para identificar �b e �s. Um volume anormal de ofertas é interpretado 
como negociação informada e é utilizado para identificar µ. Por outro lado, o número de dias 
em que há volume anormal de compras e vendas é utilizado para identificar α e δ. Assim, os 
parâmetros do modelo EHO (α, µ, εb, εs e δ) podem ser estimados por meio da maximização 
de uma função de máxima verossimilhança condicionada ao histórico de negociação das 
ações, conforme equação 1. 

 

  

 

(1) 

 
Em que, B e S representam os volumes de compras e vendas da ação i em um dia de 

negociação t, respectivamente, e θ = (α, µ, �b, �s e δ) é o vetor de parâmetros. Segundo 
Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2010), esta função de verossimilhança é uma mistura de 
distribuições de probabilidade de Poisson, ponderada pela probabilidade de ser uma “boa 
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notícia” α(1 – δ), uma má notícia (αδ), ou de não haver notícia (1 – α). Dessa forma, a 
equação resultante para o cálculo da probabilidade de negociação com informação 
privilegiada (PIN), ou seja, de que um negócio tenha sido realizado por um negociador 
informado, é dada pela equação 2. 

 

 
(2) 

 
Em que, PIN é a probabilidade de negociação com informação privilegiada; α é a 

probabilidade de ocorrer um evento informacional; µ é a taxa de chegada de ordens de 
negociação de agentes informados; εb é a taxa de chegada de ordens de compra de agentes 
desinformados; e εs é a taxa de chegada de ordens de venda de agentes desinformados. 

 
2.3 As relações entre a assimetria de informação e as características das empresas 

A partir da literatura de finanças, foram identificadas treze características econômico-
financeiras das firmas integrantes do mercado brasileiro de capitais que podem estar 
relacionada à existência de assimetria de informação. De acordo com Easley et al. (1996), o 
risco da ação é uma das características que pode estar relacionada positivamente à assimetria 
de informação, tendo em vista que a assimetria de informação cria um novo tipo de risco 
sistemático no mercado, denominado risco de informação, que representa a existência de 
informação privada no mercado. Com base nisso, Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002) atentam 
que o retorno da ação apresenta relação direta e positiva com a assimetria de informação, pois 
normalmente o mercado de capitais paga um prêmio pelo risco de informação existente. 

Para Clarke e Shastri (2000), uma vez que o mercado oferece um prêmio pelo risco de 
informação, é razoável esperar que o retorno anormal de uma ação esteja relacionado de 
forma positiva à assimetria de informação. Essa assimetria, segundo Amihud e Mendelson 
(1989), representa um custo de seleção adversa que pode afetar negativamente a liquidez de 
uma ação no mercado de capitais. Por outro lado, no que diz respeito à volatilidade da ação, 
Halov e Heider (2011) afirmam que pode ser esperada uma relação positiva, tendo em vista 
que alta volatilidade indica alto custo de seleção adversa, o que implica em maior assimetria 
de informação entre os investidores. 

O tamanho da empresa também pode ser relacionado à existência de assimetria de 
informação, pois empresas maiores tendem a apresentar menor assimetria devido à maior 
quantidade de acionistas e maior pulverização de seu capital (AGARWAL; O’HARA, 2007). 
Nesse contexto, Easley e O’Hara (2004) afirmam que o custo de capital próprio pode estar 
relacionado positivamente à assimetria de informação, pois os investidores exigem um retorno 
maior para negociar com ações que apresentam maior risco de informação. Já Leland e Pyle 
(1977) destacam que a estrutura de capital das empresas pode estar relacionada positivamente 
com a assimetria de informação, pois a escolha de maior participação de capital de terceiros 
pode sinalizar aos seus investidores a existência de assimetria de informação.  

Segundo Clarke e Shastri (2000), algumas das proxies para a assimetria de informação 
no mercado de capitais se baseia no conjunto de oportunidades de crescimento da empresa. 
Entre essas proxies, pode-se citar os índices market-to-book e preço/lucro, pois são capazes de 
capturar as expectativas futuras dos acionistas quanto aos investimentos realizados. Por isso, 
pode-se esperar relações negativas entre esses índices e a assimetria de informação.  

No que diz respeito ao gerenciamento de resultados contábeis, Aboody, Hughes e Liu 
(2005) destacam que o essa é uma característica econômica que pode estar relacionada 
positivamente à assimetria de informação, pois o gerenciamento é visto como uma medida de 
qualidade da informação da firma. Aliado a isso, Myers e Majluf (1984) defendem que a 
política de dividendos, representada pelo índice payout de dividendos da empresa, pode estar 
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relacionada de forma negativa à assimetria de informação, que é uma forma de aumentar a 
oferta de recursos da empresa. Por fim, Moreiras (2010) destaca que a adoção de práticas 
diferenciadas de governança corporativa potencialmente está relacionada à menor assimetria 
de informação, porque buscam aprimorar a qualidade da informação prestada pelas empresas. 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
3.1 A coleta e o tratamento dos dados 

Para a realização deste estudo foram coletados os dados das ações negociadas na 
BM&FBOVESPA nos anos de 2010 e 2011. Essa limitação de tempo se fez necessária devido 
à utilização de dados em alta frequência para a estimação da PIN, além da completa adoção 
dos padrões internacionais de Contabilidade (full IFRS) a partir de 2010. Assim, inicialmente, 
foram coletados a partir da plataforma de negociação eletrônica CMA Series 4, do grupo 
CMA®, os dados intradiários de negociação das ações, minuto-a-minuto, entre 04 de janeiro 
de 2010 e 29 de dezembro de 2011. Em seguida, a partir do banco de dados da Economatica®, 
foram coletadas as informações econômicas e financeiras referentes às trezes variáveis 
relacionadas à assimetria de informação, a saber: risco, retorno, retorno anormal, liquidez e 
volatilidade da ação, além de estrutura de capital, custo de capital, tamanho, market-to-book, 
preço/lucro, política de dividendos, gerenciamento de resultados e governança corporativa da 
firma. Assim, para evitar o problema de viés de seleção, apenas após a coleta dos dados foi 
definida a amostra, que contou com 229 ações, de 194 empresas, entre os 8 (oito) trimestres 
do biênio 2010/2011, totalizando 1.150 observações agrupadas de forma trimestral (pooled). 

No modelo EHO, é necessária a identificação da atuação de agentes compradores e 
vendedores no mercado. Segundo Silva (2009), é óbvio que cada transação no mercado é, ao 
mesmo tempo, uma compra e uma venda, já que envolve um agente comprador e um agente 
vendedor. Entretanto, para a aplicação do referido modelo, é necessário identificar qual agente 
dispara a transação, para que seja classificada como “compra” ou “venda”, identificação essa 
que não é disponibilizada pelo CMA. Por isso, utiliza-se o LR Method (LEE; READY, 1991), 
composto por duas etapas. Na primeira, o preço de fechamento da transação é comparado com 
a cotação média de compra e venda e, se for maior, é classificada como “compra”, se for 
menor, como “venda”. Caso o preço de fechamento seja igual à cotação média, parte-se para a 
segunda etapa, onde o preço de fechamento da transação atual é comparado com o preço da 
transação anterior e, se for maior, é classificada como “compra”, se for menor, como “venda”. 
Caso ainda persista a igualdade, repete-se a classificação da transação anterior.  
 
3.2 A estimação dos modelos de regressão 

Após a estimação da PIN para as ações analisadas (conforme a equação 2), as relações 
dessa variável com as características econômico-financeiras das empresas foram investigadas 
por meio de um modelo de regressão Tobit, também conhecido como modelo de regressão 
censurada. Seu diferencial em relação aos outros modelos de regressão é que o Tobit foi 
criado para lidar com casos em que a variável dependente é limitada, como acontece com a 
PIN, uma probabilidade limitada ao intervalo [0, 1], ou 0% e 100%, somente com valores 
positivos. As estimativas do modelo Tobit são obtidas através do método da Máxima 
Verossimilhança (MV). Dessa forma, nesta pesquisa as regressões foram estimadas para o 
conjunto de ações da amostra, com dados em pooled, a partir da equação 3.  

 

  

(3) 

Em que, γ1,...,n são os parâmetros estimados, βt é o risco, Rt é o retorno, CARt é o 
retorno anormal acumulado, Liqt é a liquidez em bolsa, Volatt é a volatilidade da ação i no 
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período t, CTt é a proporção do capital de terceiros, Ket é o custo de capital próprio, Tamt é o 
tamanho da firma, MBt é o índice market-to-book, P/Lt é o índice preço/lucro, DIVt é a política 
de dividendos, GRt é o gerenciamento de resultados, GCt é a prática de governança 
corporativa, assumindo valor 1 quando listada no Novo Mercado e 0 nos demais, e  é o 
termo de erro. 

Depois da estimação do modelo completo, com todas as características econômico-
financeiras, foi utilizado o método backward, ou método de busca sequencial, buscando-se 
manter no modelo apenas as variáveis que efetivamente são significantes para a predição da 
PIN, maximizando o poder preditivo do modelo. Em seguida, procedeu-se a análise do reflexo 
das variáveis de controle “efeito tempo” e “efeito divulgação” sobre as relações significantes 
entre a PIN estimada e as características das empresas. Assim, para dar consistência ao 
processo de busca sequencial e atestar que a omissão de cada variável não prejudicaria o 
poder preditivo do modelo, a cada exclusão de variável foi realizado o teste LR para as 
variáveis excluídas. Esse processo foi repetido até permanecerem no modelo apenas as 
variáveis estatisticamente significantes (p-valor ≤ 0,05). Além disso, foram estimados o Log 
verossimilhança, os critérios de informação de Akaike e de Schwarz e o teste de normalidade 
da distribuição dos resíduos após cada exclusão de variável. Com isso, pode-se verificar que a 
exclusão das variáveis não significantes não prejudicou o poder preditivo do modelo. 

 
3.3 Os efeitos “tempo” e “divulgação” 

Durante o período analisado, ocorreram alguns eventos que podem ter afetado os 
volumes negociados ou os preços das ações no mercado acionário brasileiro. Esses eventos 
podem ter provocado “macro choques” nos resultados econômico e financeiro das firmas, 
assim como nas negociações de suas ações. Por consequência, eles podem ter influenciado as 
relações entre a assimetria de informação e as características das empresas, pois, certamente, 
o modelo estimado não é capaz de prever esses fenômenos durante sua previsão. Sendo assim, 
foram identificados dois desses eventos e adicionadas ao modelo estimado duas variáveis para 
tentar controlar os efeitos desses fenômenos.  

Para Missio e Jacobi (2007), do ponto de vista econômico, as variáveis de controle 
dicotômicas (dummies) são introduzidas no modelo para representar adequadamente os efeitos 
diferenciais produzidos pelo comportamento dos agentes econômicos devido, principalmente, 
a diferentes causas, dentre as quais se destacam as de tipo temporal, de caráter espacial e de 
caráter puramente qualitativo. Nesse sentido, foram analisadas duas variáveis de controle, as 
quais assumem valor 1 (um) para a ocorrência do evento e valor 0 (zero) para sua ausência. A 
primeira variável de controle diz respeito ao efeito tempo, dividindo o período analisado em 
dois intervalos de tempo de 1 (um) ano. A segunda trata do efeito divulgação, considerando o 
trimestre no qual normalmente são divulgadas as demonstrações contábeis anuais e 
consolidadas das companhias. A seguir essas variáveis são detalhadas:  

a) Efeito tempo: ao longo dos dois anos analisados, tanto a PIN quanto as 
características econômico-financeiras das empresas variaram de trimestre para 
trimestre. Em 2010, ano pós-crise financeira de 2008/2009 e marcado pela 
recuperação da economia, há maiores oscilações. Por meio do teste de estabilidade 
de Chow, pode-se verificar que as estruturas dos dados nos anos 2010 e 2011 são 
diferentes, uma vez que a hipótese nula de estabilidade estrutural de todas as 
variáveis do modelo é rejeitada a 1%. Por tanto, para controlar a influência da 
variável tempo no modelo estimado, foi adicionada uma variável de controle 
binária para o efeito tempo, tendo como referência o ano de 2010;  

b) Efeito divulgação das demonstrações contábeis: em cada exercício social, as 
firmas devem publicar suas demonstrações contábeis do exercício anterior até o 
final do mês de abril. Tendo em vista que a divulgação das informações contábeis 
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pode reduzir a vantagem dos insiders (EASLEY et al., 1996), foi criada uma 
variável de controle com referência aos segundos trimestres, períodos quando 
ocorrem tais divulgações. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 A assimetria de informação mensurada no mercado brasileiro 

A partir dos dados coletados durante o biênio 2010/2011, foi mensurada a assimetria 
de informação por meio do modelo EHO, o qual revelou uma probabilidade de negociação 
com informação privilegiada (PIN) média para o mercado acionário brasileiro de cerca de 
24,9%. Essa média é superior a estimada por Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002) para o 
mercado norte-americano de ações, cuja média foi de 19,1% para o período entre 1983 e 
1998. Por outro lado, a PIN média deste estudo se aproxima daquela encontrada por Boop 
(2003) para os ADR’s de empresas brasileiras negociados na NYSE, cuja média foi de 23,9%, 
para o período entre janeiro e junho de 2001.  

No mercado acionário brasileiro, o estudo pioneiro a estimar a PIN com dados 
próprios desse mercado foi o de Barbedo, Silva e Leal (2009), cuja média foi de 12,5% para 
48 ações negociadas na BM&FBOVESPA, calculada por meio de uma variação do modelo de 
Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002), com um ajuste para tendência de mercado, que não foi 
utilizado neste estudo, optando-se pelo modelo original, devido à sua maior utilização na 
literatura internacional. Por essa razão, pode-se justificar a diferença entre essas médias.  

A Tabela 1 apresenta tais estatísticas por trimestre, por ano e para o biênio 2010/2011. 
 

Tabela 1 – Médias dos parâmetros do modelo EHO e da PIN. 2010/2011. 
Período α µ ɛb ɛs δ PIN 

1º trimestre/2010 0,488 66,158 43,309 52,052 0,426 0,276 
2º trimestre/2010 0,387 53,759 56,265 57,765 0,468 0,199 
3º trimestre/2010 0,504 74,641 35,550 41,947 0,428 0,328 
4º trimestre/2010 0,540 78,498 61,508 62,448 0,452 0,278 
1º trimestre/2011 0,524 71,960 72,374 71,163 0,505 0,236 
2º trimestre/2011 0,558 70,133 77,238 78,024 0,504 0,224 
3º trimestre/2011 0,580 73,234 79,076 75,420 0,514 0,239 
4º trimestre/2011 0,556 71,553 78,594 73,283 0,526 0,235 

2010 - média 0,476 67,724 50,255 54,279 0,445 0,265 
2011 - média 0,555 71,608 76,997 74,763 0,512 0,233 

2010/2011 - média 0,516 69,706 63,905 64,734 0,479 0,249 
 

No que diz respeito aos parâmetros do modelo EHO, pode-se verificar que a 
probabilidade média de que tenha ocorrido um evento informacional (α) durante o biênio 
2010/2011 e que esse evento tenha influenciado as negociações das ações analisadas foi de 
cerca de 51,6%. Já a probabilidade de que esse evento tenha indicado uma má notícia (δ) foi 
de cerca de 52,1%, enquanto a probabilidade de terem indicado uma boa notícia foi 47,9%. 
No que diz respeito às taxas de chegada de ordens de negociação no biênio 2010/2011, nota-
se que a taxa de chegada de ordens de agentes informados (µ) foi de aproximadamente 69,7, 
indicando que em dias nos quais há indícios de negociações informadas, a maioria dos agentes 
dos mercado detinham alguma informação privada. Quanto aos agentes desinformados, a taxa 
média de chegada de ordens de compra (�b) foi de 63,9 e a de ordens de venda (�s) foi de 
64,7. Dessa forma, é possível inferir que em dias nos quais não há indícios de negociações 
informadas, a maioria dos agentes do mercado não negociavam com informações privadas.  

Considerando a PIN média estimada em cada trimestre dos dois anos analisados, é 
possível observar que a menor média foi observada no 2º trimestre de 2010 (19,9%), enquanto 
a maior média aparece logo no trimestre seguinte (32,8%). Essa variação também pode ser 
observada de forma individual na maioria das ações analisadas. No segundo trimestre de cada 



 11 

ano acontece a publicação das demonstrações contábeis da maioria das companhias abertas 
brasileiras. Em 2010, essas demonstrações traziam os resultados do exercício social de 2009, 
marcado pelo final da crise econômica de 2008/2009, quando o mercado de capitais brasileiro 
como um todo também foi afetado (ALBERTON; MOLETTA; MARCON, 2011). A 
informação contábil divulgada ao mercado por meio das demonstrações contábeis é tratada 
como uma notícia, que pode ser boa ou ruim, de acordo com a expectativa dos agentes desse 
mercado. Sendo assim, uma possível explicação para a oscilação observada nesse período é o 
reflexo do mercado com a divulgação dessas demonstrações. 

Tendo em vista que as companhias abertas publicam suas demonstrações contábeis, 
normalmente, entre o final do primeiro e o início do segundo trimestre e, que a divulgação 
dessas informações tende a reduzir a assimetria (EASLEY et al., 1996), é natural esperar que 
haja uma redução da PIN durante o segundo trimestre de cada ano. De acordo com a Tabela 1, 
verifica-se que realmente há uma redução da PIN nesses trimestres. No 2º trimestre de 2010, a 
PIN média foi 19,9% e no mesmo trimestre do ano seguinte foi 22,4%. Nesses trimestres 
também foram observados os menores desvios-padrão, indicando menor variação entre as 
PIN’s estimadas para cada ação. Além disso, o teste de diferença de médias de Mann-Whitney 
rejeita a hipótese nula de que as médias da PIN dos segundos trimestres de cada ano analisado 
sejam iguais as dos demais trimestres (2010/2: Z = -7,018 (0,000); e 2011/2: Z = -2,848 
(0,004)). Isso ratifica a afirmação de Scott (2003) de que a informação contábil, pelo menos 
em parte, é percebida como útil pelo mercado. 

Quando a análise é segregada por ano, nota-se que a PIN média em 2010 foi 26,5% e, 
em 2011, foi 23,3%. O ano de 2010 foi marcado por ser um período de recuperação da crise 
econômica de 2008/2009 e pela completa adoção do padrão internacional de contabilidade 
(full IFRS). Já em 2011, o mercado brasileiro de capitais enfrentou uma significativa redução 
do volume de negócios realizados, refletido por uma redução de cerca de 18,9% do índice 
Ibovespa, que reflete o desempenho médio das cotações das ações, cuja pontuação média de 
69.962 para 56.754 pontos de janeiro para dezembro. Por essa razão, é razoável considerar 
que, tanto a divulgação da demonstrações no segundo trimestre (efeito divulgação) como o 
desempenho das firmas e do mercado em um determinado ano (efeito tempo) possam 
influenciar as relações entre essa assimetria de informação e as características das firmas. 

 
4.2 Os reflexos dos efeitos “tempo” e “divulgação das demonstrações contábeis” 

Para investigar os reflexos dos efeitos tempo e divulgação das demonstrações 
contábeis nas relações identificadas entre a assimetria de informação e as características 
econômicas e financeiras das empresas, inicialmente, foram estimadas sete regressões Tobit 
para testar a significância de cada uma dessas relações para se estabelecer um modelo final 
apenas com relações significantes, para então analisar os referidos reflexos. Para isso, 
buscando garantir a robustez dos modelos estimados e que a exclusão das variáveis não 
significantes estatisticamente não afetasse seus resultados, foram analisadas a existência de 
multicolinearidade, de heterocedasticidade e de normalidade da distribuição dos resíduos. 
Ainda, para avaliar a exclusão de cada variável (com α < 0,05), foi realizado o teste LR de 
omissão de variável, além de analisados os critérios de informação de Akaike e Schwarz, além 
do logaritmo de verossimilhança. 

Segundo Brooks (2008), a análise da matriz de correlação linear é um método simples 
para investigar a presença ou não de multicolinearidade. Para o autor, esse problema só surge 
quando o coeficiente de correlação supera 0,8. Neste estudo, o maior coeficiente observado 
foi entre o retorno da ação e o retorno anormal, cujo coeficiente foi de 0,655. No que diz 
respeito aos pressupostos de homocedasticidade e normalidade dos resíduos, as regressões 
foram estimadas com correção de White para heterocedasticidade. Quanto à normalidade, foi 
realizado o de Jarque-Bera, cuja hipótese nula de distribuição normal dos resíduos foi 
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rejeitada ao nível de 1%. Entretanto, concordando com Brooks (2008), esse pressuposto foi 
relaxado, com base no Teorema do Limite Central e na Lei dos Grandes Números, pois foram 
utilizadas 1.150 observações. 

Dessa forma, antes de se proceder a utilização do método backward, foi estimada uma 
regressão contendo todas as trezes variáveis supostamente relacionadas à assimetria, de 
acordo com a equação 3, apresentada na seção 3.2. Em seus resultados, pode-se verificar que 
seu coeficiente de determinação (pseudo R2) foi 0,129, sugerindo que 12,9% das variações 
observadas na PIN podem ser explicadas pelas variáveis existente no modelo. Quanto à 
significância estatística do modelo, o teste da razão de verossimilhança (LR) ratificou a 
significância do modelo com resultado de 12,987 (LR > 3,84), rejeitando a hipótese nula de 
não significância do modelo, indicando que suas variáveis são significantes conjuntamente. 
De forma individual, pode-se verificar que, das trezes características relacionadas à PIN, seis 
revelaram relações significantes junto a amostra analisada, sendo o retorno, a liquidez, o custo 
de capital próprio e o tamanho com relações positivas com a PIN, e o retorno anormal e a 
políticas de dividendos com relações negativas. 

 
Tabela 2 – Seleção de variáveis para análise dos efeitos tempo e divulgação. 2010/2011. 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 
Variável 

b Sig. b Sig. b Sig. b Sig. b Sig. b Sig. b Sig. 
Constante 14,579 0,000 14,732 0,000 14,730 0,000 14,641 0,000 14,956 0,000 14,872 0,000 14,154 0,000 

β 1,017 0,326 1,025 0,321 1,044 0,308 1,032 0,313 1,079 0,290 1,066 0,296   
R 0,164 0,006 0,164 0,006 0,163 0,007 0,164 0,006 0,166 0,006 0,168 0,005 0,181 0,002 

CAR -0,146 0,015 -0,145 0,015 -0,145 0,015 -0,145 0,016 -0,148 0,014 -0,149 0,013 -0,164 0,005 
Liq 1,956 0,000 1,960 0,000 1,964 0,000 1,960 0,000 1,934 0,000 1,914 0,000 2,002 0,000 

Volat 0,073 0,223 0,072 0,226 0,072 0,226 0,073 0,222 0,078 0,186 0,079 0,179 0,106 0,048 
CT 0,010 0,518 0,010 0,524 0,011 0,456 0,011 0,448       
Ke 0,201 0,015 0,201 0,015 0,202 0,015 0,203 0,014 0,202 0,014 0,200 0,015 0,175 0,027 

Tam 1,098 0,043 1,080 0,039 1,065 0,038 1,077 0,035 1,117 0,028 1,161 0,022 1,302 0,008 
MB -0,054 0,862 -0,045 0,883           
P/L 0,004 0,311 0,005 0,299 0,004 0,304 0,004 0,309 0,004 0,349     
DIV -0,073 0,009 -0,073 0,009 -0,073 0,009 -0,073 0,009 -0,072 0,009 -0,067 0,014 -0,067 0,013 
GR -0,812 0,837 -0,796 0,840 -0,789 0,841         
GC 0,083 0,898             

R2 0,129* 0,129* 0,129* 0,129* 0,129* 0,128* 0,127* 
R2 Ajust 0,119* 0,119* 0,120* 0,121* 0,121* 0,121* 0,121* 
LogV -4244,832* -4244,840* -4244,851* -4244,871* -4245,158* -4245,717* -4246,143* 
Akaike 7,408* 7,407* 7,405* 7,403* 7,402* 7,401* 7,400* 
Schwarz 7,474* 7,468* 7,462* 7,456* 7,450* 7,445* 7,440* 
JBx 31,723* 31,732* 31,649* 31,599* 31,642* 33,006* 33,551* 
LR# - 0,016* 0,019* 0,040* 0,582* 1,125* 0,867* 

Notas: PIN é a probabilidade de negociação com informação privilegiada, β é o risco, R é o retorno, CAR é o retorno anormal acumulado, Liq é a 
liquidez e Volat é a volatilidade da ação. CT é a proporção de capital de terceiros, Ke é o custo de capital próprio, Tam é o tamanho, MB é o índice 
market-to-book, P/L é o índice preço/lucro, DIV é a política de dividendos, GR é o gerenciamento de resultados, GC é a listagem no segmento de 
governança Novo Mercado e ut é o termo de erro. R2 é o coeficiente de determinação do modelo, R2 Ajust é o coeficiente de determinação ajustado, LogV 
é o log verossimilhança, Akaike é o critério de informação de Akaike, Schwarz é o critério de informação de Schwarz, JB é o teste de normalidade da 
distribuição dos resíduos e LR é a estatística F do teste da razão de verossimilhança. + Estimados com correção de White para heterocedasticidade.           
x Pressuposto relaxado pelo Teorema do Limite Central e pela Lei dos Grandes Números (BROOKS, 2008, p. 164). # Ftab = 3,84. * Significante a 1%. 

 
No que diz respeito à análise dos coeficientes estimados, destaca-se que Brooks (2008) 

observa que devido à maior complexidade da estimação do modelo Tobit por meio da máxima 
verossimilhança, a interpretação dos coeficientes estimados não pode ser feita de forma direta, 
pois, apesar de possuírem o mesmo sinal, são menores que seus efeitos marginais, em valores 
absolutos. Portanto, para conhecer a influência de cada variável explicativa sobre a explicada 
é necessário um outro cálculo para a interpretação desse coeficiente. Contudo, destaca-se que 
não é objetivo deste estudo identificar “quanto” cada variável afeta a assimetria, mas sim 
identificar “quais” variáveis possuem relações com ela e como essas relações são afetadas 
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pelos efeitos “tempo” e “divulgação’. Assim, para analisar tais efeitos foram estimadas outras 
seis regressões Tobit, com o uso do método de seleção de variáveis backward, mantendo-se 
no modelo final apenas as variáveis significantes estatisticamente para a estimação da PIN, 
isto é, com p < 0,05.  

Dessa forma, após a estimação do Modelo 1, com todas as variáveis, foram excluídas, a 
cada nova regressão estimada a variável explicativa com menor significância no modelo 
anterior. Em sequência, foram excluídas as variáveis GC (modelo 2), market-to-book (modelo 
3), gerenciamento de resultados contábeis (modelo 4), capital de terceiros (modelo 5), 
preço/lucro (modelo 6) e risco (modelo 7). Em todos esses casos, R2 ajustado do modelo 
aumentou ou se manteve o mesmo. Ainda, em todos ele os critérios de informação de Akaike 
e Schwarz tiveram seus valores reduzidos, o que indica que o modelo se tornou mais robusto. 
O mesmo foi observado junto ao logaritmo de verossimilhança (LogV). Além disso, para 
garantir que a exclusão de cada variável não prejudicou a especificação do modelo, foi 
realizado o teste LR de omissão de variáveis, com hipótese nula de que a omissão dessa 
variável não é significante, o que pode ser comprovado em todos os modelos, tendo em vista 
suas estatísticas F foram menores que o valor de referência (3,84), como pode ser observado 
na Tabela 2.  

O modelo final para a análise dos efeitos tempo e divulgação, contendo apenas as 
variáveis explicativas significantes, é representado pela equação 4. Sua principal diferença em 
relação ao modelo completo (equação 3), contendo todas as variáveis, é que a volatilidade 
passou a ser significante na predição da PIN quando as demais variáveis não significantes 
foram omitidas. Além dela, foram significantes o retorno, o retorno anormal, a liquidez, o 
custo de capital, o tamanho e a política de dividendos. 

 

 (4) 

Em que, γ1,...,n  são os parâmetros estimados, Rt é o retorno, CARt é o retorno anormal, 
Liqt é a liquidez e Volatt é a volatilidade das ações. Ket é o custo de capital próprio, Tamt é o 
tamanho e DIVt é a política de dividendos das firmas no período t e ut é o termo de erro. 
Sendo assim, tendo em vista as diferenças observadas no comportamento da PIN ao longo dos 
trimestres nos anos de 2010 e 2011 e que há indícios de que a divulgação dos resultados das 
firmas possam ter influenciado as variações da PIN, foram adicionadas ao modelo duas 
variáveis de controle referentes a esses ‘choques’: efeito tempo (D1t) e efeito divulgação (D2t).  
A variável efeito tempo (D1t) assume o valor 1 (um) para o ano de 2010, ano seguinte à crise 
de 2008/2009, e valor 0 (zero) para o ano de 2011. Já a variável (D2t) assume valor 1 (um) 
para os segundos trimestres de 2010 e de 2011, quando normalmente as firmas publicam suas 
demonstrações contábeis anuais, e valor 0 (zero) para os demais trimestres. 

Com isso, buscou-se controlar as mudanças estruturais nas variáveis explicativas 
provenientes da ocorrência desses eventos por meio de variáveis binárias. A equação 5 
apresenta o modelo após a inclusão dessas variáveis e de suas interações com as 
características das firmas. 

 

  

(5) 

Em que, τ1,..,n são os parâmetros estimados, Rt representa o retorno, CARt é o retorno 
anormal, Liqt é a liquidez, Volatt é a volatilidade da ação. Ket é o custo de capital próprio, 
Tamt é o tamanho da firma, DIVt representa a política de dividendos da empresa no período t; 
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D1t é a variável dummy de controle para o efeito tempo e D2t é a variável dummy de controle 
para o efeito divulgação.  

Em seguida, são realizadas interações entre as variáveis dummies e as demais 
variáveis, através de suas multiplicações. Nesse sentido, para verificar a influência dos efeitos 
tempo e divulgação, foram estimadas três regressões, duas contendo os efeitos de cada 
fenômeno, individualmente, e outra contendo os efeitos dos dois fenômenos conjuntamente, 
as quais são apresentadas junto com a regressão sem as variáveis de controle na Tabela 3.  

Os quatro modelos estimados são estatisticamente significantes (LR < 0,05). Verifica-
se, ainda, que o modelo com maior coeficiente de determinação é aquele que contempla as 
duas variáveis de controle, cujo R2 ajustado foi de 0,199, indicando que a inclusão das 
variáveis de controle melhorou o grau de explicação do modelo. Ademais, nota-se que o 
modelo com as duas variáveis de controle explica cerca de 21,2% das variações observadas na 
PIN durante o biênio 2010/2011. Após a inclusão das variáveis de controle no Modelo 7, 
pode-se verificar que algumas características deixaram de apresentar relações significantes 
com a PIN e, em outros casos, tiveram os sinais de seus coeficientes invertidos, mudando o 
sentido da relação observada. A variável de controle “efeito tempo” (D1) apresentou 
coeficiente negativo (-14,616) e significante estatisticamente, indicando influência negativa 
sobre as variáveis explicativas do modelo, enquanto a variável “efeito divulgação” (D2) 
apresentou coeficiente positivo (13,871), não significante.  

 
Tabela 3 – Regressões Tobit para a análise dos efeitos tempo e divulgação. 2010/2011. 

Sem Controle Com D1 Com D2 Com D1 e D2 Variável 
Coe. B Est. z Sig.+ Coe. B Est. z Sig.+ Coe. B Est. z Sig.+ Coe. B Est. z Sig.+ 

Constante 14,154 4,034 0,000** 21,452 4,486 0,000***  11,736 2,897 0,004***  19,732 3,762 0,000***  
R 0,181 3,089 0,002** 0,034 0,431 0,667***  0,234 2,922 0,004***  0,085 0,906 0,365***  

CAR -0,164 -2,821 0,005** -0,008 -0,104 0,917***  -0,218 -2,735 0,006***  -0,074 -0,791 0,429***  
Liq 2,002 5,388 0,000** 2,078 4,254 0,000***  2,174 5,106 0,000***  2,163 4,103 0,000***  

Volat 0,106 1,977 0,048** 0,056 0,829 0,407***  0,041 0,651 0,515***  -0,042 -0,533 0,594***  
Ke 0,175 2,218 0,027** -0,019 -0,188 0,851***  -0,030 -0,274 0,784***  -0,151 -1,216 0,224***  

Tam 1,302 2,670 0,008** -0,005 -0,007 0,994***  1,896 3,366 0,001***  0,543 0,751 0,453***  
Div -0,067 -2,477 0,013** -0,061 -2,229 0,026***  -0,056 -2,051 0,040***  -0,056 -2,050 0,040***  
D1    -14,616 -2,158 0,031***     -17,100 -2,496 0,013***  

D1*R    0,131 1,135 0,256***     0,176 1,441 0,150***  
D1*CAR    -0,147 -1,284 0,199***     -0,178 -1,462 0,144***  
D1*Liq    0,046 0,065 0,949***     0,159 0,223 0,824***  

D1*Volat    0,185 1,753 0,080***    0,262 2,408 0,016***  
D1*K e    0,548 3,553 0,000***     0,503 3,134 0,002***  

D1*Tam    2,254 2,396 0,017***     2,383 2,526 0,012***  
D1*DIV     0,009 0,095 0,924***     0,009 0,092 0,927***  

D2       13,871 1,634 0,102***  8,330 0,947 0,343***  
D2*R       -0,035 -0,151 0,880***  -0,353 -1,148 0,251***  

D2*CAR       0,055 0,231 0,817***  0,390 1,235 0,217***  
D2*Liq       -0,482 -0,564 0,573***  -0,382 -0,463 0,644***  

D2*Volat       0,080 0,643 0,520***  0,162 1,246 0,213***  
D2*K e       0,298 1,795 0,073*** 0,245 1,488 0,137***  

D2*Tam       -2,373 -2,127 0,033***  -2,098 -1,940 0,052*** 
D2*DIV        -0,074 -0,448 0,654***  -0,068 -0,417 0,677***  

Estat. LR  23,794**   18,953***   13,070***   13,192***  
R2  0,127**   0,201***   0,148***   0,212***  
R2 Ajust.  0,121**   0,189***   0,135***   0,199***  
Notas: R é o retorno da ação, CAR é o retorno anormal, Liq é a liquidez, Volat é a volatilidade trimestral, Ke é o custo de capital próprio, Tam 
é o tamanho da firma, DIV é a política de dividendos, D1 é a dummy de controle do efeito tempo e D2 é a dummy de controle do efeito 
divulgação. + Estimados com correção de White para heterocedasticidade.* Significante a 1%, ** significante a 5% e *** significante a 10%. 

 
No caso do retorno da ação, a inclusão do efeito tempo (D1) reduziu seu coeficiente, 

além de ter tornado sua relação com a PIN não significante. Quando é incluído apenas o efeito 
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divulgação (D2), seu coeficiente é aumento e sua significância mantida. Essa evidência sugere 
que o retorno da ação é afetado pelo efeito tempo, ou seja, a diferença estrutural dos dados 
entre os anos 2010 e 2011 afetou a relação dessa variável com a PIN. O mesmo pode ser 
observado para o retorno anormal, que com a inclusão de D1 deixou de ser significante. Já no 
caso da liquidez, nem a inclusão de D1 nem a de D2 afetou sua relação com a PIN, indicando 
que essa variável não é sensível ao efeito tempo nem ao efeito divulgação.   

Por outro lado, a relação da volatilidade com a PIN é afetada tanto pelo efeito tempo 
quanto pelo efeito divulgação. Tanto a inclusão de D1 quanto a de D2 reduziu seu coeficiente 
(0,056 e 0,041, respectivamente), além de ter tornado sua relação com a PIN não significante. 
Além disso, quando ambas as variáveis são incluídas no modelo, a redução provocada por 
cada variável de controle torna o coeficiente negativo (-0,042). Com o custo de capital, o 
reflexo do efeito tempo e do efeito divulgação é semelhante, pois a inclusão de cada uma 
dessas variáveis (individualmente ou em conjunto) inverte o coeficiente de relação entre o 
custo de capital próprio e a PIN, indicando que tanto a diferença estrutural dos dados de 2010 
e 2011 quanto a divulgação das demonstrações contábeis das firmas podem afetar a relação 
entre essas variáveis.  

No caso da relação da PIN com o tamanho da firma, a única variável de controle que 
teve influência foi D1, quando o coeficiente da variável se tornou negativo (-0,005), quase 
nulo, indicando que o valor de mercado das empresas (tamanho) durante o período analisado, 
sobretudo em 2010, apresenta estabilidade estrutural diferente, o que certamente influenciou a 
relação dessa variável com a PIN. Por fim, é analisado o impacto da inclusão de D1 e D2 sobre 
a política de dividendos, a qual tem sua significância reduzida a 5%, mas não tem a direção de 
sua relação com a PIN alterada, seja pela inclusão das variáveis isoladamente ou em conjunto. 
Dessa forma, é razoável supor que nem o efeito tempo nem o efeito divulgação afetou a 
relação da política de dividendos com a PIN das empresas analisadas. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise de 229 ações negociadas na BM&FBOVESPA durante os anos de 
2010 e 2011, por meio do modelo EHO de mensuração de assimetria de informação, foi 
possível ratificar o pressuposto de que existem indícios de utilização de informação 
privilegiada na negociação de ações no mercado brasileiro de capitais. As evidências deste 
estudo indicam que há uma probabilidade de negociação com informação privilegiada (PIN) 
de 24,9% durante o biênio 2010/2011. Se as evidências de Easley, Hvidkjaer e O’Hara (2002) 
para o mercado norte-americano forem consideradas como parâmetro (19,1%), pode-se 
observar que o mercado brasileiro ainda apresenta um alto nível de assimetria de informação, 
o que não é bom para um mercado que busca solidez. 

Durante o biênio 2010/2011, um fenômeno que despertou a atenção foi a variação dos 
valores da PIN, com médias diferentes para 2010 e 2011, com maiores oscilações nos 
segundos trimestres de cada ano. Entre os fatores que podem explicar essa variação, está o 
desempenho do mercado brasileiro de capitais, diferente para esses dois anos, o que pode ser 
observado pela desaceleração do Ibovespa, refletido na PIN, possivelmente pela saída de 
alguns agentes do mercado, entre eles, principalmente, os agentes informados. Nos segundos 
trimestres de cada um desses anos foram observadas as menores média da PIN. Nesse período 
normalmente acontece a divulgadas das demonstrações contábeis anuais das empresas, o que 
pode ter influenciado a PIN estimada. Entre esses fatores, destaca-se a adoção das full IFRS a 
partir de 2010, o que pode ter aumentado a quantidade e/ou qualidade das informações que as 
empresas divulgaram ao mercado, o que, segundo Bopp (2003), é refletido na PIN. 

Sendo assim, após a identificação de trezes características econômico-financeiras que, 
com base na literatura de finanças, potencialmente estão relacionadas à assimetria de 
informação, tais relações foram analisadas com o auxílio de regressões Tobit, por meio do 
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método backward, encontrando-se evidências de que o retorno da ação, o retorno anormal, a 
liquidez, a volatilidade, o custo de capital, o tamanho da firma e a políticas de dividendos 
estiveram relacionadas de forma significativa estatisticamente à assimetria de informação. 
Dentre essas relações, três, em especial, merecem destaque por terem apresentado resultados 
diferentes daqueles observados na literatura: (i) o retorno anormal, que apresentou relação 
negativa, foi representado pelo Ibovespa que refletiu a desaceleração do mercado brasileiro de 
capitais, principalmente em 2011; (ii) a liquidez, também com uma inesperada relação 
negativa, pois, no Brasil, há um alto índice de emissão de ações preferenciais, as quais 
possuem maior PIN média e normalmente possuem maior liquidez neste mercado; e (iii) o 
tamanho, com uma relação positiva com a PIN, pois, no Brasil, as cinco ações mais 
negociadas são preferenciais e representam a maior parte das ações das cinco maiores 
empresas deste mercado.  

Com isso, apesar dessas relações inesperadas, os resultados deste estudo confirmam as 
suspeitas de que as características econômicas e financeiras podem estar relacionadas com a 
assimetria de informação no mercado brasileiro de capitais. Ainda, é possível concluir que 
esse mercado possui certas especificidades que afetam essas relações. Entre elas, estão os 
chamados efeitos tempo e divulgação, pois foi possível que eles apresentam reflexos sobre 
tais relações, uma vez que a consideração de cada um deles na estimação de cada modelo 
altera os resultados encontrados, seja alterando a direção da relação observada (positiva-
negativa) ou sua significância.  

Assim, pode-se considerar que as relações da assimetria de informação com as 
características das empresas no mercado brasileiro mudem de acordo com o tempo e com a 
divulgação de seus resultados. Por outro lado, atenta-se que os resultados aqui encontrados se 
limitam à amostra analisada, sem a intensão de serem colocados como respostas definitivas ao 
problema investigado. Assim, devem ser consideradas suas limitações, como o período 
analisado, limitado a dois anos devido a adoção das full IFRS a partir do ano de 2010. 
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