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RESUMO 

O Coeficiente de resposta de ganhos (ERC) mede o retorno de mercado anormal contra relatos 

inesperados de componentes de ganho. Diversos trabalhos têm abordado os fatores 

determinantes do coeficiente de resposta de ganho, nesta pesquisa, em específico, foram 

averiguados os efeitos de alguns direcionadores, citados na literatura, apresentando-se a 

seguinte questão pesquisa: Qual é a influência de alguns fatores, citados na literatura, sobre o 

coeficiente de resposta de ganhos (ERC) das empresas listadas na BMF&Bovespa? Com o 

intuito de responder à questão apresentada, o objetivo foi verificar quais determinantes, 

previamente citados pela literatura, influenciam o coeficiente de resposta de ganhos (ERC) das 

empresas do setor de bens industriais listadas na BMF&Bovespa. O estudo possui característica 

descritiva e abordagem quantitativa, com tratamento estatístico de regressão de dados em 

painel. A população de pesquisa, em decorrência do período analisado, 2010-2013, 

compreendeu 27 empresas do setor de Bens industriais da BMF&Bovespa. Quanto aos 

resultados, entre as sete variáveis explicativas, apenas a estrutura de capital, oportunidade de 

crescimento e qualidade da auditoria apresentaram significância. A oportunidade de 

crescimento foi a única que demonstrou influência positiva em relação ao ERC, significando 

que quanto maiores oportunidades possui a empresa, maior é o seu Coeficiente de Resposta de 

Ganhos. 

 

Palavras-chave: Coeficiente de resposta de ganhos; Lucros anormais; Determinantes do ERC; 

Retorno anormal do mercado. 

Área temática do evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

 De acordo com os fundamentos do Mercado Eficiente, o Coeficiente de Resposta de 

Ganhos - ERC pode ser abordado como uma unidade que representa a quantidade de nova 

mailto:danielle_vergini@hotmail.com
mailto:rklann@furb.br


 

2 

informação necessária para provocar uma reação no preço da ação. De acordo com Sarlo Neto 

(2004), por meio do ERC torna-se possível mensurar o efeito de uma nova informação 

divulgada que não estava incorporada nas expectativas dos investidores.  

 Conforme Mohammadi (2014), o conceito do Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) 

foi proposto para identificar e descrever diferentes reações do mercado para a informação do 

lucro. O ERC mede o retorno de mercado anormal contra inesperados relatos de componentes 

de ganho, e tem sido muito estudado por pesquisadores buscando identificar a relação com as 

variáveis financeiras das empresas. 

Os estudos do ERC corroboram maior profundidade na questão da natureza da 

informação de lucros, assim como ajudam a nortear e compreender a participação da 

informação contábil dentro da estrutura informacional geral do mercado. Nos estudos de Collins 

e Kothari (1989) e Dhaliwal e Reynolds (1994), o ERC presume que lucros contábeis estejam 

intimamente relacionados aos dividendos futuros. Com isso, a existência de ganhos inesperados 

poderá gerar uma revisão nas expectativas de futuros dividendos por parte dos investidores, 

provocando alterações no preço das ações. 

Diversos estudos abordam os fatores determinantes do Coeficiente de Resposta de 

Ganho, tais como: o risco beta (COLLINS; KOTHARI,1989); oportunidade de crescimento da 

empresa (MULYANIet al., 2007); tamanho da empresa (SCOTT, 2009); persistência dos 

ganhos (ALMEIDA, 2010); estrutura de capital ou alavancagem (DHALIWALet al., 1991) e 

outros. 

Park e Pincus (2000), por exemplo, buscaram em seu estudo estabelecer a existência da 

relação entre o tipo de fonte de financiamento: interna ou externa e o Coeficiente de Resposta 

de Ganhos. Os autores se basearam na proposição da Teoria de Hierarquia de Myers (1984) de 

que os custos de transações e as assimetrias de informação, produzidos internamente, podem 

ser menores do que os fundos angariados através da emissão de ações. Os pesquisadores 

encontraram suporte para ambas as hipóteses:(1) as empresas com uma maior proporção de 

capital interno terão maiores coeficientes de resposta de ganhos, e (2) este efeito será ampliado 

para empresas de alto crescimento com maior disparidade entre informações, internas e 

públicas, sobre oportunidades de investimento. 

O comportamento backdating também foi avaliado quanto a sua relação com o ERC por 

Cheng e Smith (2007),os quais investigaram o efeito de retroagir as opções de ações sobre o 

"risco da informação" nas empresas acusadas desta prática. A pesquisa forneceu evidências 

sobre as conseqüências que uma mudança nesse risco pode ter sobre os valores patrimoniais 

após a descoberta deste comportamento. Os resultados indicaram uma mudança significativa 

negativa no ERC.  

Contudo, de acordo com Zakaria, Isa e Abidin (2013), a validade dos constructos 

teóricos dos determinantes da ERC e a relação entre as proxies empíricas não são totalmente 

conhecidas. Dessa forma, se faz necessário continuar pesquisando sobre os determinantes da 

ERC em configurações e ambientes diferentes.  Esses autores citam, por exemplo, que mercados 

emergentes parecem experimentar flutuações de lucros e um mercado mais volátil, de modo 

mais frequente e severo, que em países mais desenvolvidos, além de contextos políticos, 

econômicos e legais diferenciados.  

Entretanto, tem se realizado um número relativamente escasso de trabalhos sobre 

determinantes da ERC em mercados emergentes. Esta pesquisa, neste sentido, 

oportunizaampliar o conhecimento sobre os direcionadores que agem sobre o ERC e o modo 

em que se dá a influência deles sobre empresas presentes no mercado de capitais brasileiro.  

Portanto, em busca de contribuir para o crescimento da literatura nacional com um 

trabalho de investigação empírica sobre os determinantes do ERC, esta pesquisa utilizou como 

base o trabalho de Hapsari e Surabaya (2013), os quais analisaram a influência de sete fatores 
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sobre o ERC: tamanho da empresa, risco beta, ganhos persistentes, oportunidades de 

crescimento, estrutura de capital, composição do conselho e qualidade da auditoria. O trabalho  

compreendeu uma amostra de 132 empresas industriais da Indonésia e testou as hipóteses por 

meio de regressão multipla, encontrando significância para 4 variáveis: risco beta, estrutura de 

capital e independência do conselho, com influência negativa sobre o ERC; e a oportunidade 

de crescimento, com influência positiva. 

Frente ao exposto, em busca de averiguar os efeitos de alguns direcionadores, citados 

na literatura, sobre empresas brasileiras, aventou-se a seguinte questão que norteia o 

desenvolvimento desta pesquisa: Como se dá a influência de alguns fatores, citados na 

literatura, sobre o Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) das empresas listadas na 

BMF&Bovespa? Com o intuito de responder à questão apresentada, o objetivo deste estudo é 

verificar como determinantes, previamente citados pela literatura, influenciam o Coeficiente de 

Resposta de Ganhos (ERC) das empresas do setor de bens industriais listadas na 

BMF&Bovespa. 

As pesquisas sobre o ERC no Brasil, até o momento, têm se prestado a replicar ou se 

apresentarem similares ao trabalho seminal de Ball e Brown (1968). Com isso, buscam 

verificar, simplesmente, a comprovação da correlação entre as reações dos retornos anormais à 

divulgação dos lucros anormais. Neste aspecto, este estudo analisa a capacidade de influência 

de determinantes sobre o ERC, contribuindo para um novo direcionamento de próximos 

estudos. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são apresentados aspectos conceituais do Coeficiente de Resposta de 

Ganhos, além de seus fatores determinantes e as hipóteses da pesquisa. 

 

2.1 Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) 

 A teoria do Mercado Eficiente fundamenta que a ocorrência de algum evento inesperado 

altera as expectativas por parte dos investidores e, por consequência, leva a um ajuste nos preços 

das ações. Neto (2004) explica que este movimento reflete a incorporação de novas informações 

contidas nos eventos inesperados no valor das ações. Entre os eventos inesperados encontra-se 

a divulgação dos resultados contábeis em valores diferentes daqueles esperados pelo mercado.  

Dessa forma, existe a necessidade de uma medida que mensure o grau de relacionamento 

entre o lucro inesperado, denominado de lucro anormal, e o retorno inesperado, denominado de 

retorno anormal, provocado pela sua divulgação. Na literatura de pesquisa em contabilidade, 

esta medida é denominada como Earnings Response Coefficient (ERC), que, por definição, 

mede o retorno adicional anormal em resposta ao componente inesperado dos lucros divulgados 

pelas empresas. 

 OERC tem sido predominantemente definido como a medida do total do coeficiente de 

ganhos contábeis inesperados obtidos pela regressão de retorno anormal do mercado de ações 

(geralmente retornos ajustados pelo modelo de mercado) sobre os ganhos. Alguns estudos têm 

incluído variáveis comotaxas de jurossem risco, grau de risco, crescimento e / oupersistência 

deganhos e tamanho, que funcionam como variáveis de controle (CHANSARN, 2005; 

COLLINS; KOTHARI, 1989; WILLETT et al., 2002).   

Assim, pode-se compreender que as respostas dos investidores em relação à informação 

de ganhos serão diferentes para algumas empresas, e esta reação conduz ao estudo chamado 

Coeficiente de Resposta de Ganhos, o qual busca identificar e explicar as diferentes respostas 

do mercado para informações de ganhos. Para Shangguan(2007), o ERC é definido como a 

medida da extensão a que os preços das ações reagem às surpresas dos ganhos.  

Os estudos relacionados ao ERC tiveram início com Ball e Brown (1968), que utilizando 

dados de 261 empresas, para o período de 1946-1966, examinaram o impacto de anúncios de 
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lucros inesperados nos preços das ações. Eles identificaram cada anúncio como «favorável» ou 

«desfavorável», sendo que os anúncios favoráveis foram notificados nos casos em que os lucros 

foram maiores do que o previsto por um ingênuo modelo mecânico de previsão (ou seja, serem 

maiores que o lucro do ano anterior), enquanto os anúncios desfavoráveis foram notificados 

nos casos em que os lucros foram menores do que no ano anterior. Para cada grupo, foi 

calculado o Retorno Cumulativo Médio Anormal (CAR), nos 12 meses antes, e nos 6 meses 

após o anúncio. Os resultados são mostrados na Figura 1: 

 
Figura 1 - Movimento do preço das ações em torno de anúncios anormais de lucro 

 
Fonte: Ball e Brown (1968, p. 169).  

 

 Na Figura 1 denota-se que o mercado antecipa relatórios de lucro favoráveis ou 

desfavoráveis, e os preços são ajustados em conformidade.  O CAR sobe ao longo do ano para 

lucros favoráveis e cai por lucros desfavoráveis, o que evidencia que o mercado é capaz de 

prever os lucros das empresas (mais precisão do que um modelo de lucro ingênuo) e ajustar os 

preços das ações nesse sentido.  

Além disso, os achados de Ball e Brown (1968) evidenciaram que alguns dos anúncios, 

favoráveis ou não favoráveis, não foram completamente previsíveis, e os preços continuaram a 

se ajustar após o anúncio. Embora os preços pós-anúncio não fossem direcionados 

instantaneamente, eles foram relativamente pequenos e poderiam não ter sido grandes o 

suficiente para compensar os custos de transação, ou seja, comissões e custos de pesquisa. Por 

fim, os autores concluíram que grande parte do ajuste de preço para a alteração dos lucros (85-

90%) ocorre antes do mês de anúncio, e que este é imputável à liberação contínua de 

informações contábeis e não contábeis ao mercado. 

De modo geral, o ERC engloba, de acordo com Beaver, Clarke e Wright (1979), a 

relação entre retornos anormais e lucros anormais, e uma das formas normalmente utilizadas 

para sua representação e estimação é por meio do seguinte modelo: 

 

CARit =  α0 +  β1UEit + εit 

Onde: 

CARit: retorno anormal acumulado da empresa i no período t; 

UEit: lucro inesperado; 

β1 : ERC; 

εit: Componente do erro no modelo de empresa i no período t. 



 

5 

 Sarlo Neto (2004) analisa que pelo modelo, o ERC corresponde, por definição técnica, 

ao coeficiente de variação b do elemento independente UX (Lucro Anormal) em relação à 

variação do elemento dependente UR (Retorno Anormal).  

 Sobre a utilização do ERC é importante citar que se torna possível, com o uso desse 

coeficiente, mensurar a relação entre os retornos anormais e os lucros anormais em duas 

dimensões: direção e magnitude. 

Para Sarlo Neto (2004), de acordo com o sinal apresentado pelo coeficiente, pode-se 

registrar a direção dos retornos anormais em relação à divulgação dos lucros anormais. Assim, 

ao se observar que os retornos anormais seguem a mesma direção dos lucros anormais, constata-

se que ambos são influenciados pelos mesmos fatores e demonstra-se a relevância da 

informação contábil. 

Em relação à magnitude, por não apresentarem as mesmas características, ou não serem 

influenciadas igualmente diante de vários fatores, as firmas podem reagir de forma 

sensivelmente diferente à divulgação dos lucros inesperados, algumas com maior magnitude 

que outras. Freeman (1987), ao tratar das diferenças de tempo no processo de ajustamento das 

pequenas e grandes empresas para lucrar com anúncios, mostrou que a magnitude dos retornos 

anormais cumulativos circunjacentes a um anúncio de lucro é maior para as pequenas do que 

para as grandes empresas. 

2.2 Fatores que Influenciam o ERC e Construção das Hipóteses 

 Para uma determinada quantidade de resultados inesperados, haverá um retorno anormal 

que depende de alguns fatores, os quais são chamados de determinantes do ERC. Tais fatores 

ou determinantes podem influenciar na magnitude do ERC, citada anteriormente. 

 Um dos primeiros fatores investigados na determinação do Coeficiente de Resposta de 

Ganhos foi o tamanho. Scott (2009) havia citado o tamanho da empresa como uma proxy para 

estabelecer o preço das ações.Fitri (2011), por sua vez, analisou a influência do tamanho das 

empresas, a oportunidade de crescimento e a rentabilidade em relação ao ERC em uma empresa 

de fabricação de bolsas da Indonésia. A população analisada foram as empresas industriais 

listadas na bolsa de valores da Indonésia entre 2008-2011. A amostra foi obtida por método 

intencional, até somar o número de 49 empresas. Os resultados mostraram que o tamanho da 

empresa, a oportunidade de crescimento e a rentabilidade não afetam significativamente o 

Coeficiente de Resposta de Ganhos no grupo estudado. 

 Contudo, há trabalhos como o de Atiase (1985), cujos achados apontaram que o tamanho 

da firma está negativamente relacionado ao Coeficiente de Resposta de Ganhos, pois empresas 

maiores tendem a anunciar os lucros ao longo do ano e, dessa forma, quando o anúncio dos 

resultados é liberado, torna-se menos informativo para o investidor. Tendo como base este 

achado, elaborou-se a hipótese a seguir: 

H1: Quanto maior o tamanho da empresa, menor será o Coeficiente de Resposta de 

Ganhos. 

Collins e Kothari (1989) estudaram a mudança no preço das ações associada auma dada 

mudança inesperada nos ganhos(o Coeficiente de Resposta de Ganhos), apresentados em uma 

variaçãotransversal etemporal.O trabalho previu e evidencioudocumentalmente que 

ocoeficiente de respostados ganhos éuma funçãodas taxas de jurosem riscoedograu de risco, 

crescimento e oupersistência deganhos.O coeficiente de respostade ganhos também variade 

forma transversalcoma conservação do intervalo deperíodo do retorno. Além disso, pela 

inclusão dosfatoresacima referidos, aespecificaçãoempíricada relaçãoresultados 

(lucro)/retornosé significativamente melhorada. 

Dessa forma, outro determinante utilizado nas pesquisas que analisam os retornos 

anormais é o Risco Beta. Um Beta mais elevado irá gerar um aumento do risco de carteira e os 
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investidores racionais buscam aumentar o valor das ações, mas, em conjunto, diminuir o risco 

da carteira. Logo, apesar de boas notícias de resultados, o risco beta deve levar a uma menor 

demanda por ações e, por conseguinte, a um menor preço e a um ERC inferior. Foi o que se 

confirmou no estudo de Collins e Kothari (1989), no qual se detectou que empresas com alto 

risco têm ERC menor do que empresas de baixo risco. Desse modo, apresenta-se a segunda 

hipótese do estudo: 

H2: ORisco Beta da empresa tem influência negativa em relação ao Coeficiente de 

Resposta de Ganhos (ERC). 

Os Ganhos Persistentes (GP) também representam um fator que pode influenciar o 

Coeficiente de Resposta de Ganhos. Este determinante explica a capacidade da empresa em 

manter no próximo período os lucros que tem ganhado no período atual. Para Almeida (2010), 

a persistência funciona como um instrumento pelo qual se pode mensurar se os lucros atuais 

persistem ou recorrem no futuro, ou seja, a persistência atua diretamente na previsão dos 

resultados futuros das empresas. Mulyani et al. (2007) encontraram que ganhos persistentes 

influenciam positivamente o ERC. Neste aspecto, desenvolveu-se a terceira hipótese do estudo: 

H3: Ganhos persistentes têm influência positiva sobre o Coeficiente de Resposta de 

Ganhos (ERC). 

Outro determinante do ERC que vem sendo utilizado nas pesquisas é a oportunidade de 

crescimento da empresa, a qual seria definida por projetos existentes ou oportunidades para se 

investir em projetos, os quais possuam taxas de retorno que excedam à taxa de risco ajustada 

ao retorno. A presença de elevada oportunidade de crescimento gera facilidade em atrair capital 

e pode levar a um aumento do valor da empresa. De acordo com os estudos de Collins e Kothari 

(1989) e Mulyaniet al. (2007), a oportunidade de crescimento influencia positivamente o ERC. 

Assim, formulou-se a quarta hipótese da pesquisa: 

H4: A oportunidade de crescimento tem influência positiva sobre o Coeficiente de 

Resposta de Ganhos (ERC). 

 A estrutura de capital é outro fator apontado na literatura, a qual diz respeito à 

composição da estrutura formada pelas dívidas e pelo patrimônio. Alguns autores a utilizam 

como Proxy para o ERC por meio da alavancagem. Nos achados de Dhaliwal et al. (1991) e 

Mulyani et al. (2007), a estrutura de capital (alavancagem) influencia negativamente o ERC, 

pois, segundo esses autores, é natural que uma empresa altamente alavancada utilize os ganhos 

para quitar seus credores, em detrimento dos acionistas. Com base nesses estudos, aventou-se 

a quinta hipótese do estudo: 

H5: A alavancagem tem influência negativa sobre o Coeficiente de Resposta de Ganhos 

(ERC). 

No que diz respeito à composição do Conselho de Administração, a premissa é que um 

número maior de conselheiros independentes contenha a manipulação dos lucros e corrobore 

para um aumento da integridade das informações financeiras, assegurando a posição dos 

gestores com os interesses dos acionistas, elevando à demanda por ações e, consequentemente, 

influenciando positivamente o ERC. Petra (2005) concluiu em sua pesquisa que uma maior 

proporção de diretores independentes tem influência positiva para estabelecer o ERC. Com isso, 

originou-se a sexta hipótese da pesquisa: 

H6: A maior proporção de diretores independentes no Conselho de Administração tem 

influência positiva sobre o Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC).  

 Outra variável que se utiliza como fator de influência sobre o ERC é a qualidade da 

auditoria, a qual é utilizada como proxy a partir do tamanho da empresa de auditoria, pois 
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acredita-se que se a firma de auditoria for uma das big four, o esforço para se auditar as 

demonstrações financeiras das empresas será maior, porque ela buscará defender sua reputação. 

No trabalho de Teoh e Wong (1993), a relação encontrada entre a qualidade da auditoria e o 

ERC foi positiva. Sendo assim, estabelece-se a sétima hipótese a ser testada: 

H7: A auditoria realizada por uma das big four tem influência positiva sobre o 

Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC). 

Nesta pesquisa investigou-se nas empresas do setor industrial listadas na 

BMF&Bovespa o Coeficiente de Resposta de Ganhos de acordo comesses sete determinantes 

capazes de influenciá-lo, listados nesta seção: tamanho da firma, risco Beta, ganhos 

persistentes, oportunidades de crescimento, estrutura de capital, composição do Conselho de 

Administração e qualidade da auditoria. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo possui característica descritiva, tem como finalidade descrever a 

situação identificada referente aos fatores que influenciam o Coeficiente de Resposta de Ganhos 

(ERC) das companhias do setor de Bens Industriais listadas na BMF&Bovespa. Em relação aos 

procedimentos adotados, este estudo se classifica como uma pesquisa documental, visto que os 

dados foram extraídos das demonstrações financeiras relativas ao período de 2010 a 2013 e 

retirados do banco de dados da Economática®. No que se refere à abordagem do problema, esta 

pesquisa é classificada como quantitativa, com tratamento estatístico de regressão de dados em 

painel.  

 

3.1 População e amostra 

A população de pesquisa compreende empresas do setor de Bens Industriais da 

BM&FBovespa. Em decorrência dos períodos analisados, a amostra da pesquisa compreendeu 

apenas 27 empresas, que apresentavam todas as variáveis necessárias para a análise. O Quadro 

1 apresenta a amostra da pesquisa. 
 

Quadro 1 -Amostra da pesquisa 

ElectroacoAltona S.A. Marcopolo S.A. 

Bardella S.A. IndústriasMecânicas Mahle-Metal Leve S.A. 

Cobrasma S.A. MetalfrioSolutions S.A. 

Contax Participações S.A. Metisa Metalúrgica Timboense S.A. 

CsuCardsystem S.A. Plascar Participações Industriais S.A. 

Dtcom - Direct To Company S.A. Randon S.A. Implementos E Participações 

Embraer S.A. Recrusul S.A. 

Forjas Taurus S.A Schulz S.A. 

Fras-Le S.A. Tupy S.A. 

Indústrias Romi S.A. Valid Soluções E Serv. Seg. Meios Pag. Ident. S.A. 

Inepar S.A. IndústriaeConstruções Weg S.A. 

Iochpe Maxion S.A. Wetzel S/A 

Kepler Weber S.A. Wlm - Indústria E Comercio S.A. 

Lupatech S.A.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2 Coleta e análise dos dados 

Os dados para composição das variáveis foram coletados diretamente do banco de dados 

da Economática®. As variáveis dependentes e independentes utilizadas nesta pesquisa estão 

apresentadas nos Quadros 2 e 3. 
 

http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=8451
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1520
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=8575
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=4448
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=19100
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=8753
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20044
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=13471
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=18597
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=14109
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20087
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=12572
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=14664
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=6211
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=6343
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=7510
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20028
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=7595
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=5410
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=11932
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=7870
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=11070
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20060
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Quadro 2 – Variável dependente utilizada na pesquisa 

Variável Medição Autores 

Coeficiente de 

Resposta de 

Ganhos da empresa 

eu período (ERC) 

1º Passo: encontrar a variável independente  

(UEit ) : 

UEit =
(Eit − Eit−1)

Eit−1

 

UEit= Lucro inesperado da empresa i no período t 

ETit= lucro da empresa i no período t 

ETit-1= lucro da empresa i no período anterior (t-1). 

 

2ºPasso: encontrar a variável Dependente (CARit): 

CARit: É a Soma do retorno anormal empresa i (ARit) na 

investigação de quatro anos (2010-2013). Onde o: 

ARit: Rit–Rit(médio) 

Onde:  

Rit médio = Soma dos Rit do setor / no. de empresas do setor 

Onde: 

Rit = Preço da ação atual              -  1 

         Preço da ação ano anterior 

 

3º Passo: Achar o ERC (𝛃𝟏) através da regressão: 
CARit =  α0 +  β1UEit +ε1, onde: 

CARit = retorno anormal acumulado empresa i no período t 

UEit = lucro inesperado 

β1 = ERC 

ε1 = Componente do erro no modelo de empresa i no período t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapsari e Surabaya 

(2013). 

Fonte: Adaptado de Hapsari e Surabaya (2013). 

 
O cálculo do Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) é realizado em três etapas. Na 

primeira encontra-se o valor da variável independente: Lucro inesperado (UEit) para isso 

diminui-se o Lucro do ano corrente do Lucro do ano anterior e divide-se pelo Lucro do ano 

anterior. Numa segunda etapa, calcula-se a variável dependente: Retorno acumulado do período 

(CARit)encontrando-se os valores do Rit e do Rit médio ambos através das fórmulas apresentadas 

no quadro anterior, necessitando, como demonstrado anteriormente, dos valores dos preços da 

ação corrente e do ano anterior. Por fim, o valor do (ERC) é obtido por uma regressão na qual 

os valores anteriores da variável dependente e independente são inseridos. 
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Quadro 3 – Variáveis independentes utilizadas na pesquisa. 

Tamanho da 

empresa (TAM) 
Logaritmo Natural do Ativo Totalit 

Influência 

negativa 

(Susilawati, 

2008) 

Risco Beta 

(BETA) 

O Risco Beta foi obtido diretamente do banco de dados 

da Economática®. 

Influência 

Negativa 

(Ross et al., 

2008) 

Ganhos 

Persistentes (GP) 

Inclinação da regressão das diferenças entre os ganhos 

atuais e ganhos anteriores: 

Xit = α + βXit−1 + ε1 

Xit: Lucro da empresa i no ano t 

Xit-1: Lucro da empresa i no ano t-1 

β = GP 

 

Influência  

Positiva 

(Jaswadi, 2004) 

(Chandrarin, 

2003) 

Oportunidade de 

Crescimento 

(OC) 

Market to book ratiot =
Equity market value

Equity book value
 

 

 
OC = Market to book ratiot − Market to book ratio(t−1)

Market to book ratio(t−1)

 

 

 

Influência 

Positiva 

Jaswadi (2004) 

Estrutura de 

Capital (EC) 

LEV =
TLit

TAit

 

TLit = Total do Passivo 

TAit  = Ativo Total 

Influência 

negativa 

(Ross et 

al.,2008) 

Independência 

do Conselho de 

Administração 

(ICA) 

Percentual de conselheiros independentes em relação ao 

número total de conselheiros no conselho de 

administração da companhia i no ano t; 

Influência 

positiva 

(Peng, 2008) 

Qualidade da 

auditoria (QA) 

Sendo: 

1 = Big four e, 

0 = Não Big four. 

 

Influência 

Positiva 
(Hapsari e 

Surabaya, 2013) 

Fonte: Adaptado de Hapsari e Surabaya (2013). 

 

Para execução do objetivo da pesquisa, procedeu-se a análise de quais fatores são 

significativos para explicar o comportamento da variável dependente (ERC). Optou-se pela 

utilização do método de regressão de dados em painel, o qual consiste em analisar uma série 

temporal para cada membro do corte transversal do conjunto de dados, além de eliminar os 

efeitos de variáveis omitidas, pelo estudo de variações na variável dependente ao longo do 

tempo (WOOLDRIDGE, 2012). Para tal, a análise foi realizada por meio do software estatístico 

STATA e o modelo aplicado foi o seguinte: 

 
ERCit = β0 + β1TAMit + β2BETAit + β3GPit + β4OCit + β5ECit  + β6ICAit + β7QAit +  ɛ  

ERC: Coeficiente de Resposta de Ganhos da empresa eu período t 

TAM: tamanho da empresa i no período t 

BETA: risco Beta da empresa i no período t 

GP: persistência dos lucros da empresa i no período t 

OC: crescimento dos lucros da empresa i no período t 

EC: estrutura de capital da empresa i no período t 

ICA: percentual de membros independentes no conselho de administração da empresa i no 

período t 

QA: qualidade da auditoria (se auditada por big four) da empresa i no período t 

ɛ: Erro 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção apresenta-se a descrição e análise dos resultados da pesquisa. Inicialmente 

foi aplicada a análise descritiva. Em seguida, a análise de correlação de Pearson e, por fim, 

aplicou-se a regressão de dados em painel. A Tabela 1 apresenta a análise descritiva das 

variáveis utilizadas na pesquisa. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

ERC10 -0,982 1,611 0,003 0,646 

ERC11 -1,454 2,401 0,030 0,924 

ERC12 -2,037 2,471 -0,009 1,157 

ERC13 -2,451 2,303 -0,025 1,226 

BETA10 -1,887 1,328 -0,282 0,770 

BETA11 -1,345 1,828 -0,108 0,692 

BETA12 -1,811 2,833 0,044 1,040 

BETA13 -1,410 4,455 0,346 1,320 

EC10 0,232 20,817 1,377 3,887 

EC11 0,172 24,032 1,540 4,502 

EC12 0,252 27,499 1,667 5,168 

EC13 0,304 31,471 1,846 5,926 

GP10 -1,177 3,113 0,206 0,742 

GP11 -1,861 1,801 -0,059 0,675 

GP12 -3,326 2,883 -0,131 1,076 

GP13 -3,249 3,592 -0,016 1,374 

ICA10 0 0,600 0,151 0,203 

ICA11 0 0,615 0,144 0,207 

ICA12 0 0,600 0,197 0,237 

ICA13 0 0,571 0,125 0,208 

OC10 -7,870 0,940 -0,289 1,999 

OC11 0,023 0,141 0,086 0,019 

OC12 0,058 0,186 0,100 0,026 

OC13 0,064 0,200 0,103 0,030 

QA10 0 1 0,741 0,447 

QA11 0 1 0,741 0,447 

QA12 0 1 0,741 0,447 

QA13 0 1 0,740 0,447 

TAM10 9,727  16,453 13,668 1,416 

TAM11 9,672 16,626 13,760 1,488 

TAM12 9,662 16,780 13,821 1,524 

TAM13 9,692 16,984 13,876 1,535 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Coeficiente de Resposta e Ganhos (ERC) mede o retorno de mercado anormal contra 

inesperados relatos de componentes de ganho. Verifica-se na Tabela 1 que o e ERC teve seu 

maior valor médio em 2011 (0,030), enquanto o desvio padrão variou de no mínimo (0,646) em 

2010 para no máximo 1,226 em 2013. 

Referente à variável Risco Beta (BETA), em 2012 e 2013 se apresentou positiva, sendo 

que atingiu sua maior média em 2013, com o valor de 0,346, quando também atingiu seu maior 

desvio padrão (1,320). A variável Estrutura de Capital (EC) apresentou alavancagem, ou seja, 

passivos maiores que os ativos, nos quatro anos, chegando a um valor de (1,846) em 2013. 

Em relação aos Ganhos persistentes (GP), o ano de 2010 se apresentou como o melhor 

na capacidade das organizações manterem seus ganhos, diferentemente dos outros anos, que 

apresentaram médias negativas. A variável Independência do Conselho da Administração 

(ICA) mostra que a composição dos conselhos de administração das empresas estudadas 
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apresentou média menor em 2013, a maior média havia sido em 2012. Também é possível se 

observar a existência de empresas sem conselheiros independentes nos quatro anos analisados. 

Na questão da determinante Oportunidade de Crescimento (OC), os anos de 2012 e 2013 

apresentaram valores médios maiores, denotando maiores oportunidades de crescimento nestes 

anos. Quanto aos desvios padrão, esta variável possuiu os menores desvios padrão em relação 

às outras variáveis, entre 2011 e 2013. Quanto à Qualidade da Auditoria (QA), verificou-se que 

há empresas que não são auditadas por firmas big four nos quatro anos analisados, porém, 

registrou-se em média 74% das empresas auditadas por big four. 

Finalmente, a variável Tamanho (TAM) apresentou média maior em 2013 (13,876), o 

que demonstrou que o Ativo Total das empresas aumentou ao longo dos quatro anos avaliados, 

sendo ainda que o desvio padrão desse determinante variou entre (1,416) e (1,535). 
Antes de efetuar a análise de regressão de dados em painel, aplicou-se o teste Correlação 

de Pearson, conforme a Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Correlação de Pearson entre as variáveis.  

 ERC TAM ICA EC OC GP BETA QA 

ERC Correlação  
1 

   
    

Sig,          

TAM Correlação  
0,430** 1 

  
    

Sig,  0,000        

ICA Correlação  
0,029 0,394** 1 

 
    

Sig,  0,765 ,000       

EC Correlação  -0,165 -0,239* -0,119 1     

Sig,  0,087 0,013 0,221      

OC Correlação  0,088 0,265** ,088 0,010 1    

Sig,  0,363 0,006 0,363 0,917     

GP Correlação  0,396** 0,552** 0,343** -0,497** 0,037 1   

Sig,  0,000 0,000 0,000 0,000 0,706    

BETA Correlação  -0,244* 0,054 0,147 0,016 0,168 -0,148 1  

Sig,  0,011 0,580 0,129 0,868 0,082 0,127   

QA Correlação  0,311** 0,566** 0,298** -0,345** 0,239* 0,332** 0,049 1 

Sig,  0,001 0,000 0,002 0,000 0,013 0,000 0,614  

** A correlação é significativa no nível 0,01. * A correlação é significativa no nível 0,05. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que a correlação não sugere, especificamente, uma relação de causa e efeito 

entre as variáveis, e sim de associação. Com isso, todas as variáveis podem ser utilizadas para 

explicar os fatores que influenciam o Coeficiente de Resposta de Ganhos das companhias 

pesquisadas, pois se verificou que mesmo a maior correlação entre a variável Tamanho e 

Qualidade de auditoria deu (0, 566), ou seja, 56,60%, o que não aponta problemas de 

multicolinearidade que possam afetar os resultados do modelo de regressão de dados em painel. 

Conforme os dados da Tabela 2, nota-se também que os valores de “sig”, inferiores a 

0,05, realçam a dependência entre pares de variáveis. Assim, observa-se na Tabela 2 que os 

resultados do teste de correlação (Pearson) permitem predizer que existe associação 

significativa entre a variável (ERC) e as variáveis: Tamanho (0,430**), Ganhos Persistentes 

(0,396**), Risco Beta (-0,244*), e Qualidade de Auditoria (0,311**). 

A fim de aumentar a confiabilidade dos dados e testar a autocorrelação, se procedeu ao 

Teste de Durbin-Watson, o qual resultou em um valor de 1,973, o que sugere que o modelo não 

apresenta problemas de autocorrelação dos resíduos. Para testar a multicolinearidade utilizou-

se o Fator de Inflação da Variância (VIF), que foi calculado para cada variável independente 
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do modelo, apresentando variação de 1,116 a 2,101, valores abaixo de 10, os quais demonstram 

que as variáveis não são multicolineares.  

Ainda, antes da regressão de dados em painel, foram aplicados os testes de LM de 

Breusch-Pagan, Chow e Hausman,que são testes que definem se deve ser utilizado o método 

pooling, efeitos fixos ou efeitos aleatórios.  

Inicialmente foi aplicado o teste de LM de Breusch-Paganpara averiguar se a variância 

dos resíduos que refletem as diferenças individuais é igual (pooling) ou diferente (efeitos 

aleatórios) de zero. Posteriormente, foi aplicado o teste de Chow para verificar se o intercepto 

é igual (pooling) ou diferente (efeitos fixos) para todas as cross-sections. Por fim, foi aplicado 

o teste de Hausman para verificar se os estimadores são similares (efeitos aleatórios) ou 

divergem entre si (efeitos fixos) para cada indivíduo.  

Conforme a Tabela 3, o LM de Breusch-Pagan aponta que a variância dos resíduos que 

refletem as diferenças individuais é diferente de zero.  Em relação ao teste de Chow, o 

coeficiente linear é diferente para todas as cross-sections. Por fim, o teste de Hausman indica 

que o modelo de efeitos aleatórios oferece estimativa dos parâmetros mais consistentes. O teste 

Wald, também apresentado na Tabela 3, aponta que em relação à adequação dos modelos, o 

vetor de regressores apresenta significância estatística em todos os casos.  

Conforme os resultados, o modelo de efeitos aleatórios ofereceu estimativa dos 

parâmetros mais consistentes. Na Tabela 3 apresentam-se os resultados da regressão em dados 

em painel. 
 

Tabela 3 – Resultados do modelo de regressão de dados em painel 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Significância ao nível de 5% 

 

A análise realizada por meio do modelo de efeitos aleatórios indica que o tamanho da 

empresa é significativo (0,014) e apresenta influência positiva em relação ao Coeficiente de 

Resposta de Ganhos. Isto significa que quanto maior o tamanho da empresa, maior o seu ERC. 

Desse modo, a hipótese H1, que pressupõe uma influência negativa do tamanho em relação ao 

ERC, foi negada. Nesse sentido, a pesquisa se afasta da conclusão de estudos como Atiase 

Variáveis 
ERC 

(Efeitos Fixos) 

ERC 

(Efeitos Aleatórios) 

ERC 

(POLS) 

Constante -1,00 -0,973 -0,256 

Qualidade da auditoria (QA) Omitido 0,970 0,212 

Tamanho da empresa (TAM) 0,005 0,014* 0,010 

Independência do Conselho 

de administração (ICA) 
-0, 929 -0,483 -0,060 

Estrutura de Capital (EC) -0,884 0,864 0,589 

Oportunidades de 

crescimento (OC) 
-0,706 -0,634 0,868 

Ganhos Persistentes 

 (GP) 
0,004 0,002* 0,051 

Risco Beta (BETA) -0,042 -0,027* -0,019 

R² 0,299 0,274 0,308 

Significância Sig, F = 0,0001 Sig, W = 0,000 Sig, F = 0,000 

N° de Observações  108 108 108 

LM de Breusch-Pagan          X 2= 99,96 

  Sig, F= 0,000 

F de Chow X² = 20,92 

 Sig, F = 0,000 

Teste Hausman X2 = 7,74 

 Sig, X2 = 0,258 
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(1985) e Chaney e Jeterb (2005), os quais apontaram para uma relação negativa entre essas 

variáveis. 

Referente à variável Risco Beta, a pesquisa indica que o risco se apresentou significativo 

(-0,027), e que há influência negativa em relação ao ERC. Isso significa que quanto maior o 

risco beta, menor o Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC), o que vem a confirmar a hipótese 

H2. Com isso, a pesquisa corrobora os achados de Collins e Kothari (1989). 

A Hipótese 3, a qual pressupunha que os ganhos persistentes teriam influência positiva 

sobre o ERC, também foi confirmada, pois os resultados denotaram significância da variável 

Ganhos Persistentes (0,002) e influência positiva. Este resultado vai ao encontro aos achados 

da pesquisa de Mulyani et al. (2007), os quais indicaram uma relação positiva entre este 

determinante e o ERC. 

Os resultados apontam que os determinantes: Oportunidade de Crescimento (-0, 634), 

Estrutura de Capital (0, 864) e Independência do Conselho de Administração (-0, 483) não se 

mostraram significantes. Além disso, as variáveis apontam para direções contrárias aos estudos 

anteriores, pois se esperava que a oportunidade de crescimento apresentasse influência positiva, 

como descrito por Mulyani (2007); que a independência do conselho também influenciasse 

positivamente, como relatado por Petra (2005); e a estrutura de capital tivesse uma relação 

negativa com o ERC, conforme Dhaliwal (2007). Ao não encontrar significância nestes três 

determinantes, os achados levam à rejeição das hipóteses 4, 5 e 6. 

Finalmente, verificou-se que a qualidade de auditoria também não se mostrou 

significativa (0,973). Assim, apesar de apontar na direção de estudos anteriores, como de Teo 

e Wong (1993), que haviam encontrado uma relação positiva da (QA) com o Coeficiente de 

Resposta de Ganhos, deve-se rejeitar a hipótese H7, a qual pressupunha que a auditoria realizada 

por uma das big four tem influência positiva sobre o ERC. 

Cabe ressaltar a relação entre os resultados desta pesquisa e o trabalho de Hapsari e 

Surabaya (2013), o qual estudou 132 empresas também do segmento industrial listadas na Bolsa 

da Indonésia; que serviu como base para a replicação desta pesquisa em empresas nacionais.  

Nesta pesquisa quatro possíveis determinantes do ERC não foram significantes para a 

amostra investigada: Oportunidade de crescimento (OC), Estrutura de Capital (EC), 

Independência do Conselho da Administração (ICA) e Qualidade da Auditoria (QA). Já no 

estudo de Hapsari e Surabaya (2013), dentre essas quatro variáveis, apenas a variável (QA) se 

mostrou sem significância. Em relação as outras três variáveis, esses autores detectaram uma 

influência positiva da (OC) e negativa para os determinantes EC e ICA sobre o ERC. 

Em contrapartida, ao comparar as três variáveis que, neste estudo, apresentaram-se com 

influência significante sobre o ERC: Tamanho (TAM), Risco Beta (BETA) e Ganhos 

Persistentes (GP); verifica-se que apenas o Risco Beta demonstrou ser  signficante na amostra 

de empresas da Indonésia, inclusive, tendo influência negativa, de modo similar ao achado deste 

trabalho.  

Neste sentido, conclui-se que houve convergência entre as pesquisas apenas quanto ao 

resultado de duas variáveis determinantes: a qualidade da auditoria, que para ambas não se 

apresentou significante; e o Risco Beta, que se mostrou com influência negativa e significativa 

sobre o Coeficiente de Resultado de Ganhos. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa dedicou-se à análise de sete fatores determinantes em relação ao 

Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC): tamanho, risco, persistência de ganhos, 

oportunidade de crescimento, estrutura de capital, proporção de diretores independentes e 

qualidade da auditoria, os quais, conforme a literatura tem influência sobre o ERC. O objetivo 

deste estudo foi verificar quais determinantes, previamente citados pela literatura, influenciam 
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o Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) das empresas do setor de bens industriais listadas 

na BMF&Bovespa. 

Entre as sete variáveis explicativas, apenas três: Tamanho, Risco Beta e Ganhos 

Persistentes apresentaram influência significativa sobre o ERC. No entanto, tal influência se 

deu de formas diferentes. Os determinantes Tamanho e Ganhos Persistentes apresentaram-se 

com influência positiva sobre o ERC, o que permitiu rejeitar a hipótese 1 e confirmar a hipótese 

3, respectivamente, levantadas no trabalho.  

A outra determinante com influência sobre o ERC, o Risco Beta, mostrou-se 

negativamente relacionada ao ERC. Dessa forma, confirmou-se a Hipótese 2, a qual previa que 

o Risco Beta tinha influência negativa sobre o ERC. Com tal achado, esta variável demonstrou 

comportamento similar ao encontrado, anteriormente, na pesquisa de Hapsari e Surabaya 

(2013). 

As demais variáveis, Oportunidade de Crescimento, Estrutura de Capital, Independência 

do Conselho de Administração e Qualidade da Auditoria não demonstraram ser determinantes 

significantes do Coeficiente de Resultado de Ganhos, para esta amostra estudada, o que levou 

à rejeição das hipóteses 4, 5, 6 e 7 do estudo.  

Cabe ressaltar que a Oportunidade de Crescimento também não havia demonstrado 

significância no estudo de Fitri (2011), bem como a Qualidade da Auditoria não apresentou 

uma relação significante com o ERC no estudo base de Hapsari e Surabaya (2013). 

Apesar de este estudo estar limitado ao setor de bens industriais da BMF&Bovespa, 

conseguiu-se comprovar que há fatores determinantes capazes de influenciar significativamente 

a direção do Coeficiente de Resposta de Ganhos. A escolha de utilizaras sete variáveis 

explicativas e o segmento industrial, tal como Hapsari e Surabaya (2013), contribuiu com a 

possível análise comparativa entre os trabalhos. 

A pesquisa colabora com a expansão e aprofundamento dos estudos sobre o ERC em 

âmbito nacional, afinal, de acordo com Shangguan (2007), o ERC é definido como uma medida 

relevante da extensão a que os preços das ações reagem às surpresas dos resultados, o que 

denota a importância de estudos poderem confirmar quais determinantes influenciam essa 

métrica e de que modo isso ocorre nas empresas nacionais. 

 No entanto, sugere-se a outros investigadores abrangerem variáveis não abordadas nesta 

pesquisa, utilizarem outros segmentos de empresas listados na BMF&Bovespa e em outras 

bolsas de valores, até com viés comparativo entre países do mesmo bloco, o que permitiria 

verificar a confirmação e um melhor entendimento da causa destas relações. 
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