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RESUMO 

De acordo com a Teoria da Sinalização, os sinais emitidos pela empresa reduzem a assimetria 

informacional, elevando-se a qualidade da informação e, como consequência, gerando o 

reconhecimento, pelos stakeholders, de um nível mais alto de reputação corporativa. Nesse 

contexto, o presente estudo tem por objetivo investigar se a qualidade da informação contábil 

afeta a reputação corporativa nas companhias de capital aberto listadas na BM&FBovespa. De 

natureza quantitativa e descritiva, o estudo utilizou dados secundários oriundos das 
Demonstrações Financeiras Padronizadas de 238 empresas – Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do Exercício –, disponíveis no website da BM&FBovespa e na 

base de dados Economatica®. Utilizou-se como proxy para reputação a participação em 

algum dos cinco rankings de reputação, sendo quatro deles publicados por revistas 

especializadas, como Exame (dois), IstoÉ Dinheiro e Você S/A, e um patrocinado pela 

Fundação Dom Cabral. Para análise dos dados, utilizou-se como técnica estatística a 

Regressão Logística. Os resultados sugerem que a qualidade da informação, mensurada pelo 

conservadorismo, a partir do modelo de Ball e Shivakumar (2005), não contribui para 

identificar a probabilidade de a empresa possuir reputação corporativa. À luz da Teoria da 

Sinalização, conclui-se que a qualidade da informação, levando-se em conta o atributo 

conservadorismo, não pode ser considerada um sinal que possibilite aos investidores construir 

a reputação da empresa. 

 

Palavras-chave: Qualidade da informação; Reputação corporativa; Assimetria informacional; 

Conservadorismo; Teoria da Sinalização. 
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Área Temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos. 

1 INTRODUÇÃO 
A informação contábil constitui uma das peças mais importantes para o mercado 

financeiro, sendo considerada um recurso essencial para a empresa, pois é a partir dela que os 

investidores tomam suas decisões de investimento (Adzor & Igbawase, 2014). Para que as 

informações traduzam a realidade da firma, levando os stakeholders e shareholders a tomar 

decisões de forma eficaz, torna-se imprescindível que elas possuam qualidade, pois é esse 

atributo que influencia as decisões de investimento (Dechow, Ge, & Schrand, 2010).  

A qualidade da informação contábil tem sido discutida sob diversos aspectos, porém 

sempre com o foco voltado para demonstrar os atributos necessários para que ela consiga 

atingir os objetivos informacionais da contabilidade, e, assim, subsidiar as decisões dos 

usuários (Santiago, Cavalcante, & Paulo, 2015). 

O viés disso é a existência de diferenças de qualidade da informação contábil entre as 

empresas, bem como de investidores que detêm melhores níveis de informação em relação 

aos demais, o que lhes possibilita melhores condições de alocar seus recursos eficientemente 

(Holthausen & Watts, 2001).  

Nesse contexto, e segundo Dechow et al. (2010), a qualidade da informação contábil é 

caracterizada pela sua multidimensionalidade, compreendendo atributos como persistência, 

conservadorismo, gerenciamento de resultados, qualidade dos accruals, transparência, nível 

de disclosure e valor de mercado da firma. Não obstante, fatores sociais, econômicos, 

políticos e comportamentais levam as diversas partes interessadas a acessar a mesma 

informação de modos diferentes, em termos de quantidade e/ou qualidade, já que sempre 

existem a assimetria informacional e a seleção adversa (Paulo, Cavalcante, & Melo, 2012), 

refletindo na reputação da firma (Dechow et al., 2010). 

Vale destacar que, de acordo com a Teoria da Sinalização, a reputação corporativa 

pode ser considerada um ativo valioso, assim percebido pelos stakeholders através dos 

diferentes sinais emitidos pela empresa (Barnett, Jermier, & Lafferty, 2006; Bergh, Ketchen, 

Boyd, & Bergh, 2010; Spence, 1973; Toms, 2002; Walker, 2010). Dessa forma, e levando-se 

em conta os sinais emitidos pela empresa, a assimetria de informação reduz-se ao se elevar a 

qualidade da informação, gerando, como consequência, o reconhecimento, pelos stakeholders, 

de um nível mais alto de reputação corporativa (Klann & Beuren, 2011). 

Assim, percebe-se que a reputação corporativa é fundamental para se cultivar 

relacionamentos com os stakeholders (Helm, 2011). Dessa maneira, ela constitui uma 

estratégia com o propósito de propiciar vantagem competitiva, tendo em vista o caráter 

dinâmico do mercado (Luca, Góis, Costa, & Maia, 2015), bem como possibilita que a 

empresa obtenha desempenho financeiro superior (Roberts & Dowling, 2002).  

Nesse contexto, pode-se dizer, ainda, que a reputação corporativa se desenvolve a 

partir das informações sobre as atividades e suas realizações, as quais são divulgadas nos 

ambientes interno e externo, levando à ocorrência de interações da organização com seus 

stakeholders (Feldman, Bahamonde, & Velasquez, 2014); e que proporciona a obtenção de 

confiabilidade e credibilidade na sociedade, porquanto auxilia na realização dos seus 

objetivos e metas (Baur & Schmitz, 2011; Mahon & Wartick, 2003). 

Com base no exposto, o presente estudo se depara com o seguinte problema de 

pesquisa: Qual a relação entre a qualidade da informação e a reputação corporativa nas 

companhias listadas na BM&FBovespa? Diante dessa questão norteadora, e com base em 

estudos anteriores, como os de Almeida (2010), Chang, Chung e Lin (2010), Dechow et al. 

(2010), Luchs, Stuebs e Sun (2009) e Paulo et al. (2012), apresenta-se a hipótese desta 

pesquisa: A qualidade da informação afeta a reputação corporativa nas companhias listadas na 

BM&FBovespa. Destarte, o estudo tem como objetivo geral investigar se a qualidade da 



 
 

 

informação contábil afeta a reputação corporativa nas companhias de capital aberto listadas na 

BM&FBovespa.  

Esta pesquisa justifica-se por ampliar a escassa literatura que analisa as temáticas 

qualidade da informação contábil e reputação corporativa de forma conjunta, expandindo a 

discussão sobre os atributos da qualidade da informação e dos fatores constitutivos da 

reputação corporativa, levando-se em conta que as informações de qualidade podem gerar 

uma boa reputação (Luchs et al., 2009), considerada um diferencial competitivo (Cardoso, De 

Luca, & Gallon, 2014; Roberts & Dowling, 2002; Thomaz & Brito, 2010). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A partir dos avanços ocorridos nos estudos em economia no século XX, passou-se a 

considerar a existência de problemas de informação, na medida em que os diferentes agentes 

não detêm o mesmo conteúdo informacional (Lopes & Martins, 2005). Com isso, em um 

mercado caracterizado por informações assimétricas, observa-se que os gerentes detêm mais 

informações sobre a empresa do que os acionistas, já que estes geralmente acessam apenas 

informações públicas (que nem sempre indicam a real situação da empresa), e aqueles estão 

inseridos no contexto operacional da companhia, pressupondo-se um acesso mais fácil a 

informações (Belo & Brasil, 2006; Moreiras, Tambosi, & Garcia, 2012). 

Diante desse contexto de assimetria informacional, destaca-se o papel da 

contabilidade, que, segundo Lopes e Martins (2005), atua como o principal instrumento de 

informação autêntica para todos os envolvidos com a empresa (Coelho, 2007). Almeida 

(2010) afirma que os stakeholders precisam de diferentes recursos, dentre os quais o 

informacional, oriundo da contabilidade, sendo que esta cumpre padrões de elaboração desse 

recurso como meio de atender a um grande número de interessados. 

O uso da contabilidade pelos gestores e pelos demais stakeholders dá-se por meio de 

relatórios e de demonstrações contábeis, os quais informam aos fornecedores de recursos o 

resultado de seus investimentos (Coelho, 2007), de modo que, dentre outros empregos, “a 

informação contábil pode ser usada para a avaliação da qualidade dos ativos, para a avaliação 

da performance de agentes investidos pelos acionistas, para controle do comportamento dos 

gestores após a concessão de créditos” (Lopes & Martins, 2005, p. 76). 

Segundo Beyer, Cohen, Lyz e Walther (2010), no contexto da firma, a informação 

contábil atua no sentido de auxiliar na avaliação dos retornos potenciais das oportunidades de 

investimento e de possibilitar ao fornecedor de capital o acompanhamento da utilização dos 

recursos disponíveis, os quais são importantes componentes no mercado de capitais. 

Uma medida comumente utilizada para mensurar a performance, bonificar gestores, 

avaliar empresas e distribuir dividendos é o lucro (Lopes & Martins, 2005). De acordo com 

Dechow et al. (2010), para se entender a definição de qualidade do lucro, deve-se levar em 

conta três características, a saber: (i) a qualidade do lucro é condicionada à relevância das 

informações na decisão; (ii) a qualidade do lucro depende se este é informativo sobre o 

desempenho financeiro da empresa; e (iii) a qualidade do lucro é determinada em conjunto, 

pela relevância do desempenho e pela capacidade do sistema contábil para medir o 

desempenho. Destaca-se que para esta pesquisa, a qualidade do lucro é utilizada como 

sinônimo de qualidade da informação. 

Assim como outras medidas na contabilidade, a apuração do lucro detém certa 

subjetividade, isto é, existem aspectos discricionários aos gestores, os chamados accruals 

(Almeida, Souza, & Rodrigues, 2009; Lopes & Martins, 2005). Os accruals podem ser 

entendidos como os ajustes decorrentes do regime de competência, ou seja, referem-se à 

diferença entre o lucro contábil e o fluxo de caixa (Colauto & Beuren, 2006; Lopes & 

Martins, 2005; Takamatsu, 2011). Lopes e Martins (2005) afirmam, ainda, que o conteúdo 



 
 

 

informativo da contabilidade se encontra nos accruals, pois é por meio de sua gestão que os 

administradores reportam o mercado sobre a situação da empresa, reduzindo, assim, a 

assimetria informacional. 

Considerando-se o objetivo da contabilidade – fornecer informações úteis a seus 

diversos usuários –, observa-se que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas e 

apresentadas de modo a atender às diversas necessidades de seus usuários, sem, no entanto, o 

propósito de atender a finalidades específicas (Comitê de Pronunciamentos Contábeis [CPC], 

2011). Segundo Dechow et al. (2010), a informação contábil é relevante para o mercado de 

capitais, haja vista que influencia as decisões de investimento dos stakeholders. Dessa forma, 

a qualidade constitui um dos atributos da informação contábil, sendo imprescindível para o 

usuário, quando ele se depara com as inúmeras possibilidades de investimento (Santiago et 

al., 2015).  

Nesse sentido, a utilidade da contabilidade como fornecedora de informações para 

seus diversos usuários depende da qualidade do sinal informativo emitido (Coelho, 2007), 

pois, para que a contabilidade possa auxiliar o processo informacional, é necessário que esteja 

sintonizada com a realidade econômica, sob pena de não ter utilidade para os agentes (Lopes 

& Martins, 2005). Assim, verifica-se que a informação contábil de qualidade é aquela que seja 

útil aos usuários e represente a realidade econômica da empresa. Biddle e Hilary (2006) 

ratificam a ideia ao constatar que a qualidade das informações contábeis ajuda a melhorar a 

eficiência dos investimentos, pois os investidores com alto nível de informação detêm 

melhores condições de alocar os recursos eficientemente (Holthausen &Watts, 2001). 

Ainda não há na literatura um consenso acerca da definição e mensuração da 

qualidade das informações contábeis, mas diferentes modelos que capturam distintas visões, 

como: persistência dos lucros, gerenciamento de resultados, conservadorismo, relevância, 

tempestividade e oportunidade (Almeida, 2010; Dechow et al., 2010; Lima, Carvalho, Paulo, 

& Girão, 2015; Moura, Franz, & Cunha, 2015; Paulo, Martins, & Girão, 2014; Seidler, 2015).  

Para os fins desta pesquisa, utilizou-se o conservadorismo como medida para mensurar 

a qualidade da informação. O conservadorismo pode ser definido como o diferencial exigido 

para comprovar lucros e reconhecer perdas com a finalidade de manter a cautela em relação às 

expectativas futuras da empresa (Santiago et al., 2015). Barth, Landsman e Lang (2008) 

expõem que o conservadorismo ajuda a elevar o conteúdo informacional das demonstrações 

contábeis. Dessa forma, um aumento no conservadorismo acarreta um aumento na qualidade 

da informação contábil, o que pode garantir a proteção do investidor diante da necessidade de 

tomar uma decisão, já que, ao não se evidenciar falsas expectativas, o risco é minimizado. 

Segundo Antunes e Mendonça (2008), o conceito de conservadorismo está relacionado 

com a prudência, ou seja, consiste no fato de se tentar protelar as boas notícias e antecipar as 

más. Esse é o conceito considerado neste estudo, pois é através das informações divulgadas 

para os stakeholders que as empresas consolidam seus relacionamentos, criando-se, a partir de 

então, o elo denominado reputação (Fombrum & Shanley, 1990). 

Moura et al. (2015) ratificam que a divulgação de informações de qualidade ajuda a 

reduzir o grau de incerteza e a assimetria informacional, e ainda melhora a eficiência. Szüster, 

Szüster e Szüster (2005) mencionam que as demonstrações contábeis devem, 

obrigatoriamente, evidenciar e apresentar aos stakeholders informações dotadas de qualidade 

e credibilidade, com o propósito de ampliar a capacidade informativa e se manter fidedignas 

quanto aos atos rotineiros praticados pela empresa. 

Assim, à luz da Teoria da Sinalização, a qualidade da informação contábil pode ser 

percebida como um sinal emitido para o mercado sobre a eficiência da empresa. Segundo 

Spence (1973), os sinais são mecanismos sujeitos a discricionariedade capazes de alterar as 

crenças e transmitir informações. Dito isso, percebe-se que a Teoria da Sinalização ajuda a 



 
 

 

reduzir os conflitos provenientes da assimetria de informação entre empresa e stakeholders, 

considerando a qualidade das informações (sinais) divulgadas. 

Nesse sentido, a emissão de informações de qualidade está relacionada com uma 

melhor percepção da empresa pelo mercado (stakeholders). Assim, pode-se dizer que a 

empresa com mais qualidade do lucro está relacionada a uma maior reputação corporativa 

(Luchs et al., 2009).  

Apesar de ser tema estudado por diversas áreas do conhecimento, como economia, 

estratégia, marketing, teoria das organizações, contabilidade e sociologia (Fombrun & Riel, 

1997), a reputação corporativa ainda não apresenta consenso sobre um conceito que seja 

universal (Chun, 2005). Destaca-se que o conceito de reputação corporativa tem sido foco de 

interesse na literatura desde a década de 1950 (Berens & Riel, 2004). Todavia, Caixeta, 

Lopes, Bernardes, Cardoso e Carvalho (2011) e Chun (2005) esclarecem que os estudos sobre 

a reputação organizacional são relativamente recentes, e ainda incipientes. Corroborando essa 

visão, Barnett et al. (2006) e Rossoni e Guarido (2015) informam que houve uma 

intensificação dos estudos a partir do início deste século, evidenciando a crescente 

importância do tema. 

Segundo a literatura, a reputação corporativa resulta de interações e experiências 

acumuladas pelas partes interessadas com a empresa ao longo do tempo; ou seja, é uma 

avaliação baseada em experiências diretas do envolvido com a empresa e qualquer outra 

forma de comunicação e simbolismo que fornece informações sobre as suas ações (Chun, 

2005; Gotsi & Wilson, 2001). 

Thomaz e Brito (2010) afirmam que na percepção dos stakeholders, a repetição de 

comportamentos pela organização traduz sua conduta e forma sua reputação, que pode ser boa 

ou ruim, e define o seu comportamento futuro esperado pelos stakeholders. Nesse sentido, 

Berens e Riel (2004) distinguem três categorias dos estudos sobre reputação: (i) expectativas 

sociais, quando relacionam reputação com as expectativas das pessoas sobre o 

comportamento da empresa; (ii) personalidade corporativa, quando identificam a reputação 

como traços de personalidade que a sociedade confere à companhia; e (iii) confiança, quando 

associam reputação à percepção de honestidade e confiança da empresa. 

Pela ótica de Baur e Schmitz (2011) e Mahon e Wartick (2003), a empresa obtém 

reputação ao adquirir confiabilidade e credibilidade, haja vista que a sociedade auxilia na 

realização dos seus objetivos e metas. Deephouse e Carter (2005) explicam que o conceito de 

reputação relaciona-se com a posição relativa da empresa frente às concorrentes; ou seja, a 

reputação é determinada pela comparação entre as companhias que exploram o mesmo ramo 

de atividades. Para os fins deste estudo, considera-se a reputação um conjunto de sinais, 

positivos ou negativos que a empresa emite para o mercado, a partir dos quais os stakeholders 

assimilam e percebem os seus atributos organizacionais (Almeida-Santos, Vargas, Almeida, 

& Lavarda, 2012; Fombrun & Riel, 1997; Roberts & Dowling, 2002).  

Dada a importância da reputação no contexto empresarial, verificaram-se, na literatura 

pesquisada, estudos sobre a relação entre reputação corporativa e diversos fatores capazes de 

influenciá-la, como o desempenho empresarial (Bandeira, Góis, De Luca, & Vasconcelos, 

2015; Caixeta et al., 2011; Cardoso, De Luca, Lima, & Vasconcelos, 2013; Fombrum & 

Shanley, 1990; Roberts & Dowling, 2002), o custo de capital próprio (Calegari & Gonçalves, 

2014), a criação de riqueza (Góis, 2015; De Luca et al., 2015), a concentração acionária 

(Góis, De Luca, & Vasconcelos, 2014), a qualidade da governança corporativa (Lima, 

Domingos, Vasconcelos, & Rebouças, 2015; Rossoni e Guarido , 2015), o disclosure 

(Almeida-Santos et al., 2012; Cardoso et al., 2014; Cruz & Lima, 2010; Michelon, 2011), o 

risco (Delgado-García, Quevedo-Puente, & Díez-Esteban, 2013; Hammond; Slocum, 1996), e 

a qualidade da informação (Chang et al., 2010; Luchs et al., 2009). 



 
 

 

No que tange à reputação corporativa relacionada à qualidade da informação, foco do 

presente ensaio, foram identificados poucos estudos, destacando-se a presença de algumas 

obras de autores estrangeiros. 

Tan (2007) estudou a relação entre reputação corporativa e qualidade do lucro em 

empresas chinesas. Para tanto, utilizou o ranking Global RepTrack Plus 2006 como proxy 

para reputação, enquanto a qualidade do lucro foi mensurada por meio do modelo adaptado de 

Sloan (1996), o qual verifica a persistência da rentabilidade a partir do fluxo de caixa, pois 

considera que a persistência do lucro decresce na magnitude do componente accrual e 

aumenta em termos de componente de fluxo de caixa dos lucros. O autor não encontrou 

evidência de que a empresa com reputação obtivesse também lucros superiores, mas 

identificou uma relação positiva entre a reputação e a qualidade do lucro e o tamanho da 

empresa. 

Luchs et al. (2009) examinaram a mesma relação (reputação corporativa e qualidade 

do lucro) em 223 empresas dos EUA. Como proxy para reputação, os autores adotaram a 

participação no ranking As companhias mais admiradas da América, em 2006. Como critério 

para mensurar a qualidade do lucro, foi utilizado o modelo modificado de Jones (1991). A 

partir desse modelo, são identificados os accruals discricionários, de modo que, em valor 

absoluto, quanto maior for esse indicador mais baixa será a qualidade do lucro. Os autores 

concluíram que há uma relação entre empresa com reputação e mais qualidade do lucro. 

Ainda no contexto dos EUA, Cao, Myers e Omer (2012) examinaram a relação entre 

reputação corporativa e qualidade do relatório financeiro, no período de 1995 a 2009. Para 

tanto, utilizaram também as empresas participantes do ranking As companhias mais 

admiradas da América. Os resultados sugerem que as empresas com alta reputação são 

motivadas a manter uma alta qualidade do relatório, ou seja, são menos propensas a distorcer 

suas demonstrações. Ademais, analisaram ainda os accruals discricionários, como medida 

alternativa da qualidade da informação, encontrando que as empresas de mais reputação 

relatam accruals discricionários menos extremos, em média, e pagam taxas mais elevadas por 

serviços de auditoria. Analisando empresas da Nigéria, Adzor e Igbawase (2014) compararam 

a qualidade do lucro naquelas com reputação com a qualidade do lucro nas demais. Para tanto, 

utilizaram o ranking The top listed West African companies, da revista Forbes, para segregar 

os dois grupos. A qualidade do lucro foi estimada por meio do já mencionado modelo 

modificado de Jones (1991). Os resultados não apontaram diferenças significativas entre os 

dois grupos. 

Outros estudos avaliaram a relação entre reputação e qualidade do lucro, entretanto 

sob a perspectiva da reputação dos gestores. Francis, Huang, Rajgopal e Zang (2008) 

verificaram, no mercado ianque, a relação entre a reputação do CEO e a qualidade do lucro, 

em uma amostra de 500 empresas, no período de 1992 a 2001. Os resultados indicaram que os 

CEOs com mais reputação, mensurada pela cobertura da mídia, estão associados com lucros 

de menos qualidade. Desse modo, os autores concluíram que, embora os resultados 

contrastem com a visão eficiente (CEOs de renome tomam ações que resultem em ganhos de 

alta qualidade), eles podem ser explicados por outras teorias, como a hipótese de que as 

empresas com baixa qualidade dos lucros demandam CEOs de renome. 

Utilizando-se empresas do mercado estadunidense, Chang et al. (2010) investigaram a 

natureza do gerenciamento de resultados em torno da Oferta Pública Inicial (Initial Public 

Offering – IPO), destacando o papel da reputação do subscritor. Os resultados mostraram que 

a IPO de empresas associadas com subscritores de mais prestígio tem propensão a fazer 

gerenciamento de resultados substancialmente menos agressivo. 

Destaca-se como diferencial desta pesquisa a análise de empresas do cenário 

brasileiro, participantes, portanto, de um mercado de capitais inserido em uma economia 



 
 

 

emergente. Ademais, este estudo se diferencia, ainda, dos demais, por analisar o efeito da 

qualidade da informação, sob a égide do conservadorismo, na reputação corporativa, 

assumindo que a Teoria da Sinalização colabora para a sua formação. 

 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi delineada como descritiva (Sampieri, Collado, & Lúcio, 2013), 

porquanto descreve a relação entre reputação corporativa e qualidade da informação, 

utilizando a tipologia documental. Quanto à abordagem, é quantitativa, na medida em que 

utiliza métodos e técnicas estatísticos no tratamento dos dados, possibilitando que as 

evidências sejam organizadas, caracterizadas e interpretadas (Martins & Theóphilo, 2007). 

A população da pesquisa compreende as 331 empresas listadas na BM&FBovespa em 

1º de novembro de 2015. Desse universo, foram excluídas as 89 do setor “Financeiro e 

outros”, devido à estrutura diferenciada das suas demonstrações contábeis, e quatro 

consideradas outliers, assim identificadas por assinalar score ≥ 3, quando padronizada a 

variável, conforme Corrar, Paulo & Dias (2007). A amostra do estudo ficou, portanto, 

definida em 238 companhias.  

Foram utilizados dados secundários oriundos das Demonstrações Financeiras 

Padronizadas – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – disponíveis 

no website da BM&FBovespa e na base de dados Economatica
®
. Destaca-se que, para o 

alcance dos objetivos, adotou-se a defasagem temporal para a variável reputação coportativa, 

em que a qualidade do lucro de um exercício (2012) relaciona-se com a criação de reputação 

corporativa do exercício posterior (2013). A defasagem temporal corresponde, portanto, ao 

lapso entre a emissão das informações e a percepção desses sinais pelo mercado (Jacobson & 

Aaker, 1993), levando-se em conta que os impactos da reputação são observados em períodos 

subsequentes (Roberts & Dowling, 2002). 

Para se alcançar o objetivo geral da pesquisa – investigar se a qualidade da informação 

contábil afeta a reputação corporativa –, usou-se a Regressão Logística, utilizada quando a 

variável dependente é dicotômica, buscando-se verificar se esta é explicada em função de 

valores conhecidos de outras variáveis, estimando-se a probabilidade de ocorrência de 

determinado evento com base nas variáveis explicativas (Corrar et al., 2007). Desse modo, o 

estudo adota o modelo representado na Equação 1. 

                                                              
(Equação 1) 

Em que: 

REP é a reputação corporativa, descrita adiante; 

Conservadorismo é a variável que representa a qualidade da informação contábil, 

mensurada conforme a Equação 2; 

QTobin é a variável que representa o desempenho, mensurada pela divisão do 

somatório do valor de mercado das ações com o valor contábil das dívidas pelo valor do 

Ativo; 

END é o endividamento, mensurado pela razão entre Passivo e Ativo; e 

TAM é o tamanho, aproximado pelo logaritmo do Ativo. 

Utilizou-se como proxy da variável reputação (REP) a participação da empresa em 

algum dos seguintes rankings: As melhores empresas para você trabalhar, da revista Você 

S/A (2013); As empresas com melhor reputação no Brasil, da revista Exame (2013); As 

marcas mais valiosas do Brasil, da revista IstoÉ Dinheiro (2013); As multinacionais 

brasileiras com maior presença lá fora, da Fundação Dom Cabral (2013); e As empresas mais 

responsáveis e com melhor governança corporativa, da revista Exame (2013), critério similar 



 
 

 

ao utilizado por Góis, De Luca, Vasconcelos e Lima (2015), Roberts e Dowling (2002) e 

Sánchez e Sotorrío (2007), que também utilizaram a participação em múltiplos rankings como 

proxy para mensurar a reputação corporativa. Assim, a amostra foi dividida em dois grupos: 

(i) Grupo I – 63 empresas detentoras de reputação corporativa; e (ii) Grupo II – 175 empresas 

que não detêm reputação, pois não participam de nenhum dos rankings mencionados. 

A variável conservadorismo, que representa a qualidade da informação, foi mensurada 

a partir do modelo de Ball e Shivakumar (2005), assim como dos estudos de Barth et al. 

(2008), Moura et al. (2015), Paulo, Antunes e Formigoni (2008), Paulo, Cavalcante e Paulo 

(2013), Paulo et al. (2014) e Seidler (2015), e de acordo com a Equação 2. 

                                                     (Equação 2) 

Em que: 

ΔNIit = variação no lucro líquido da empresa i do ano t-1 para o ano t; 

ΔNIit-1 = variação no lucro líquido da empresa i do ano t-2 para o ano t-1; 

DΔNIit-1 = variável dummy para indicar se existe variação negativa no lucro líquido da 

empresa i do ano t-1 para o ano t, assumindo valor 1 se ΔNIit < 0, e 0 nos demais casos; 

εit = erro da regressão. 

Nesse modelo (Equação 2), o adiamento do reconhecimento de ganhos econômicos 

para quando ocorrer o aumento do fluxo de caixa, faz com que os ganhos sejam reconhecidos 

como um componente persistente do lucro contábil, que tende a não ser revertido, implicando 

ß2 = 0. Quando os ganhos econômicos são reconhecidos oportunamente, passam a ser vistos 

como um aumento no componente transitório do lucro, e tendem a ser revertidos em períodos 

seguintes, implicando ß2 < 0. De maneira similar, o reconhecimento oportuno das perdas 

econômicas é tido como diminuições transitórias do resultado, implicando, portanto, ß2 + ß3 < 

0. Assim, a hipótese de que as perdas econômicas são reconhecidas de uma forma mais 

oportuna do que os ganhos, implica ß3 < 0 (Ball & Shivakumar, 2005). 

A partir desse modelo de Ball e Shivakumar (2005), o conservadorismo é avaliado 

pela ocorrência de reversão dos resultados contábeis, o que possibilita identificar os 

componentes transitórios dos ganhos ou perdas. Com isso, observa-se que a menor frequência 

de reconhecimento de perda oportuna está associada à menor demanda por qualidade do 

relatório financeiro (Ball & Shivakumar, 2005). Dessa forma, os resultados mais 

conservadores são vistos como sendo de mais qualidade (Barth et al., 2008; Dechow et al., 

2010; Seidler, 2015). 

Frente ao exposto, verifica-se que a análise da qualidade da informação (ou 

conservadorismo) deu-se por meio do coeficiente ß3, da Equação 2, estimado para cada 

empresa da amostra. 

Considerando-se que o estudo enfoca a relação entre reputação e qualidade da 

informação, ressalta-se que os demais elementos inseridos no modelo proposto pela Equação 

1 – desempenho (QTOBIN), endividamento (END) e tamanho (TAM) – são variáveis de 

controle. A escolha dessas variáveis fundamentou-se na revisão de literatura (Cao et al., 2012; 

Cardoso et al., 2013; De Luca, Cardoso, Lima, & Vasconcelos, 2015; De Luca et al., 2015; 

Luchs et al., 2009; Paulo et al., 2013), esperando-se, assim, um relacionamento positivo entre 

o desempenho, o tamanho e a reputação, de modo que as empresas com melhor desempenho e 

maior porte tenham mais probabilidade de deter reputação corporativa. Já para a variável 

endividamento, espera-se que ocorra o inverso. 

O tratamento dos dados recebeu o auxílio do aplicativo Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 22. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 



 
 

 

Primeiramente, foi realizada a análise descritiva dos dados, a fim de se verificar sua 

distribuição. A Tabela 1 apresenta os valores correspondentes à estatística descritiva das 

variáveis do estudo. 

  



 
 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis do estudo 

Variável Mínimo Máximo Média Mediana 
Desvio-

padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Reputação corporativa 0,000 1,000 0,265 0,000 0,442 1,670 

Conservadorismo -1,408 0,387 -0,010 0,000 0,104 -10,888 

Q de Tobin 0,344 9,469 1,517 1,170 1,146 0,756 

Endividamento 0,005 8,886 0,725 0,593 0,763 1,053 

Tamanho 9,673 20,440 14,595 14,704 1,761 0,121 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Observa-se que os dados referentes às cinco variáveis apresentaram alta 

heterogeneidade, à exceção do tamanho, evidenciando-se, assim, uma grande variabilidade na 

amostra. A medida do conservadorismo, atributo da qualidade da informação contábil aqui 

analisada, registrou o maior coeficiente de variação, sugerindo que, ao evidenciar seus 

resultados, as empresas adotam diferentes posições quanto ao nível de conservadorismo. 

Quanto ao tamanho, variável com mais dispersão, observa-se que, em média, a maioria 

das empresas é tida como de grande porte. Destaca-se, ainda, que, apesar de a medida de 

qualidade da informação (conservadorismo) ter uma grande variabilidade, os dados mostram-

se pouco dispersos (desvio-padrão de 10,4%). 

Em seguida, foi aplicado o Teste de Diferenças entre Médias não paramétrico U de 

Mann-Whitney, a fim de se verificar se há indícios de que a qualidade da informação 

diferencia-se quanto à reputação. Os resultados apontaram que as empresas com reputação 

corporativa são mais conservadoras e, consequentemente, têm informações de mais qualidade, 

apresentam maior desempenho e são maiores, aos níveis de significância de 10%, 1% e 1%, 

respectivamente, divergindo, assim, dos achados de Adzor e Igbawase (2014), que não 

encontraram diferenças significativas entre os grupos, embora tenham utilizado os accruals 

discricionários para medir a qualidade da informação contábil. 

Uma vez concluída a análise descritiva, e antes de apresentar a análise de regressão, 

passou-se à análise de correlação entre as variáveis consideradas no estudo. Para tanto, 

realizaram-se testes de normalidade para as variáveis, evidenciando-se que algumas não 

seguem uma distribuição normal, procedendo-se, então, à análise por meio do coeficiente de 

Correlação de Spearman. A Tabela 2 mostra os coeficientes referentes à correlação das 

variáveis pesquisadas. 

Tabela 2 – Matriz de Correlação 

Variável Reputação Conservadorismo Q de Tobin Endividamento Tamanho 

Reputação 1,000     

Conservadorismo -0,124(*) 1,000       

Q de Tobin 0,215(***) -0,073 1,000   

Endividamento -0,104 0,057 0,113(*) 1,000  

Tamanho 0,438(***) -0,184(***) -0,133(**) -0,024 1,000 

(*), (**) e (***) indicam significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Por meio da análise de correlação, percebe-se a existência de uma correlação negativa 

significativa, ao nível de significância de 10%, entre o conservadorismo e a reputação 

corporativa, sugerindo que as empresas com reputação são mais conservadoras; logo, emitem 

informações de mais qualidade. Conforme explicado anteriormente, a medida utilizada para 

mensurar a qualidade da informação tem como base o modelo de Ball e Shivakumar (2005) – 

Equação 2 –, segundo o qual, quanto menor for o indicador, mais conservadores serão os 

resultados da empresa, o que resulta em informações de mais qualidade. 



 
 

 

Verifica-se, também, que o tamanho está correlacionado com a reputação e o 

conservadorismo, de modo que as empresas maiores tendem a possuir mais reputação e ser 

mais conservadoras na apuração de seus resultados. 

A Tabela 2 mostra, ainda, que os níveis de correlação entre as variáveis independentes 

não prejudicam a análise estatística por meio da Regressão logística, haja vista que tais 

correlações são consideradas fracas. 

Uma vez realizada a análise de correlação, é importante verificar se essas relações 

exercem influência, ou, mais precisamente, se a qualidade da informação (ou 

conservadorismo) exerce influência sobre a reputação corporativa, ou seja, se a qualidade 

informacional possibilita discriminar a reputação. 

Para viabilizar o cumprimento do objetivo geral, ou seja, investigar se a qualidade da 

informação contábil afeta a reputação corporativa, aplicou-se, então, a Regressão Logística. 

Destarte, a Tabela 3 apresenta os resultados do modelo estatístico, que usa a reputação 

corporativa como variável dependente. 

Tabela 3 – Resultados da Regressão Logística 

Variável Expectativa B Wald Sig. Exp(B) 

Conservadorismo - 1,258 0,327 0,568 3,519 

Desempenho + 1,256 24,629 0,000 3,510 

Endividamento - -1,359 4,558 0,033 0,257 

Tamanho + 1,127 39,397 0,000 3,085 

Constante 
 

-19,106 42,225 0,000 0,000 

R quadrado Nagelkerke 0,4815 

Qui-quadrado 95,2776(*) 

Número de  

Observações 
238 

 (*) indica significância 10%. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Inicialmente, observa-se que o modelo estatístico apresentou significância de 1% 

quanto ao teste Qui-quadrado, sugerindo que os coeficientes em conjunto são significativos 

para o modelo; assim, uma ou algumas das variáveis independentes influenciam a variável 

dependente. Constata-se, ainda, que a medida de pseudo R² de Nagelkerke, que verifica o 

ajustamento do modelo, apresenta um poder de explicação do modelo correspondente a 

48,15%. 

Ademais, o resultado do teste de Hosmer e Lemeshow (χ
2
 = 10,843; p-value = 0,211), 

que verifica a hipótese de que não há diferenças significativas entre os resultados preditos e os 

observados (Corrar et al., 2007), indica que o modelo pode ser utilizado para estimar a 

probabilidade de a empresa ter reputação com base nas variáveis independentes. 

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 3, pode-se inferir que a qualidade 

da informação, mensurada pelo conservadorismo, não possui significância; desse modo, não 

contribui para identificar a probabilidade de a empresa ter reputação. Tais resultados 

divergem das conclusões de Cao et al. (2012), Luchs et al. (2009) e Tan (2007), ressaltando-

se que cada um desses estudos apresenta suas particularidades, em relação tanto à amostra 

quanto aos métodos de mensuração da qualidade da informação. 

A partir da Tabela 3, encontrou-se uma relação positiva e significativa entre o 

desempenho e o tamanho nas empresas da amostra que participam de algum dos cinco 

rankings reputacionais selecionados na pesquisa, depreendendo-se, portanto, que as empresas 

maiores e com melhor desempenho tendem a ser detentoras de reputação. Além disso, 

verifica-se ainda uma relação significativa decrescente com o endividamento, sugerindo que 



 
 

 

as empresas mais endividadas tendem a ter menos reputação. Tais achados corroboram os 

estudos de Cardoso et al. (2013), De Luca et al. (2015) e Roberts e Dowling (2002). 

Com base nos resultados obtidos, e à luz da Teoria da Sinalização, identifica-se que, 

para a amostra do estudo, a qualidade da informação, medida pelo conservadorismo de acordo 

com o modelo de Ball e Shivakumar (2005), não pode ser considerada um sinal que dê aos 

investidores a possibilidade de construir a reputação da empresa, rejeitando-se a hipótese de 

que a qualidade da informação afeta a reputação corporativa nas companhias listadas na 

BM&FBovespa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve por objetivo investigar se a qualidade da informação contábil 

afeta a reputação corporativa nas companhias de capital aberto listadas na BM&FBovespa. 

Para tanto, utilizou-se a Regressão Logística, em uma amostra que reuniu 238 empresas 

listadas na BM&FBovespa. Considerou-se como variável dependente a reputação corporativa, 

mensurada pela participação em algum dos cinco rankings analisados, e como variáveis 

independentes a qualidade da informação, representada pelo conservadorismo, calculado a 

partir do modelo de Ball e Shivakumar (2005), e as variáveis de controle Q de Tobin 

(desempenho), endividamento e tamanho. 

Por meio da análise descritiva, observou-se uma heterogeneidade nos dados das 

empresas da amostra, sendo o tamanho a variável mais homogênea. Verificou-se, ainda, que 

as empresas da amostra possuem, em média, um alto nível de conservadorismo, o que implica 

informações de mais qualidade. A partir da análise do coeficiente de correlação, verificaram-

se indícios de que as empresas mais conservadoras, mais rentáveis e maiores estariam 

relacionadas com mais reputação, sugerindo, então, que as relações propostas seriam 

confirmadas. 

Entretanto, por meio da Regressão Logística, observou-se que a qualidade da 

informação, quando mensurada pelo conservadorismo, não influencia a reputação. Dessa 

forma, os resultados encontrados pela regressão não permitem aceitar a hipótese da pesquisa – 

a qualidade da informação afeta a reputação corporativa nas companhias listadas na 

BM&FBovespa.  

Ademais, constatou-se ainda que a reputação é afetada por outras variáveis, como 

desempenho, endividamento e tamanho. Desse modo, conclui-se que as empresas maiores, as 

que utilizam menos recursos de terceiros e as que apresentam melhor desempenho são mais 

bem percebidas pelos investidores como possuidoras de atributos atraentes, possibilitando, 

assim, a criação de reputação. 

Sob os preceitos da Teoria da Sinalização, a qualidade da informação é entendida 

como um sinal emitido para o mercado sobre a eficiência da empresa, podendo reduzir a 

assimetria de informação, e, consequentemente, ter reflexo na constituição da sua reputação 

corporativa (Cao et al., 2012; Klann & Beuren, 2011; Luchs et al., 2009; Tan, 2007). Assim, 

as empresas que evidenciam informações de mais qualidade tendem a ser mais bem vistas 

pelos stakeholders, que, por sua vez, percebem-nas de modo positivo, construindo uma 

melhor reputação corporativa. 

Nada obstante, os resultados auferidos neste estudo contrariam a expectativa de uma 

relação entre a qualidade da informação e a reputação corporativa. Assim, para o grupo de 

companhias abertas listadas na BM&FBovespa, e levando-se em conta o período de análise, 

não se pode afirmar que a qualidade da informação contábil, sob a ótica do conservadorismo, 

afete a reputação corporativa. 

Levando-se em conta que a qualidade da informação não impacta a criação de 

reputação corporativa, uma possível explicação para os resultados encontrados pode ser a 



 
 

 

especificidade da métrica utilizada para a qualidade da informação: o conservadorismo. A 

prática do conservadorismo se respalda na escolha de alternativas que representem um valor 

menor para o Ativo e as receitas e um valor maior para o Passivo e as despesas. Dessa forma, 

os resultados apresentados nos relatórios tendem a ser subestimados, e, por conseguinte, 

considerados enviesados, reduzindo-se sua neutralidade e relevância para o processo 

decisório. Com isso, a qualidade da informação, mensurada a partir do conservadorismo, pode 

não ser considerada um sinal informativo para os investidores, a curto prazo. 

Além de distintas métricas para analisar a qualidade da informação, ressalte-se, ainda, 

que outros fatores, não referidos neste estudo, podem também interferir no efeito da qualidade 

da informação na reputação corporativa. 

Embora os resultados não tenham confirmado a hipótese proposta, as análises aqui 

apresentadas mostram-se relevantes para os cenários acadêmico e de mercado, na medida em 

que abordam a qualidade da informação, sob a égide do conservadorismo, e sua relação com a 

reputação corporativa, distinguindo-se de outros estudos. No âmbito empresarial, os achados 

desta pesquisa apontam para os gestores que, embora a prática do conservadorismo antecipe 

más notícias, indicando cautela em relação às expectativas futuras, esta não é assimilada pelos 

stakeholders como um sinal influente na criação da reputação corporativa. 

Apesar da importância dos achados, não se pode generalizar os resultados aqui 

apresentados. Sugere-se, portanto, para a realização de novas pesquisas, a ampliação da 

amostra, bem como um estudo longitudinal. Recomenda-se, ainda, utilizar testes estatísticos 

mais robustos e considerar outras variáveis para mensuração da qualidade informacional, 

como a persistência, o gerenciamento de resultados e a relevância. Outrossim, pode-se adotar 

uma proxy para reputação corporativa baseada em dados primários. 
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