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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi analisar os fatores explicativos do nível de evidenciação voluntária 
de informações sobre capital humano das empresas listadas na BM&FBovespa, durante o 
período de 2005-2009. Partindo do pressuposto de ineficiência de mercado, pela existência de 
assimetria informacional entre gestores e acionistas, a Teoria da Agência assinala que a 
evidenciação de informações poderia implicar na redução dos custos de agência. Por outro 
lado a Teoria do Custo dos Proprietários indica que evidenciar informações poderia gerar 
custos dos proprietários. Portanto qual destas teorias poderia explicar melhor as motivações 
da gestão das empresas para evidenciar informações sobre o capital humano. Trata-se de um 
estudo explicativo, com abordagem de evidencias qualitativas e quantitativas. A amostra foi 
composta por 29 empresas durante o período de 2005-2009. O documento analisado foi o 
relatório anual. Sua coleta deu-se por meio de download nos websites das empresas. O nível 
de evidenciação voluntária de informações sobre capital humano foi obtido mediante análise 
de conteúdo dos relatórios anuais, utilizando-se um índice, composto de 30 indicadores, do 
modelo de Macagnan (2005). A técnica estatística utilizada foi a regressão linear múltipla 
com dados em painel. Os resultados indicam que não se podem rejeitar as hipóteses tamanho, 
endividamento, crescimento e tempo de registro na CVM como fatores explicativos do nível 
de evidenciação voluntária de informações sobre capital humano, no nível de significância de 
5%. 
 
Palavras-chave: Assimetria informacional. Evidenciação voluntária. Capital humano. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 Este estudo objetivou analisar os fatores explicativos do nível de evidenciação 
voluntária de informações sobre capital humano das empresas listadas na BM&FBovespa, 
durante o período de 2005-2009. Partindo do pressuposto de ineficiência de mercado, pela 
existência de assimetria informacional entre gestores e acionistas, e sob a ótica das Teorias da 
Agência e do Custo dos Proprietários, evidenciar voluntariamente informações poderia gerar 
redução ou aumento dos custos das empresas. Assim estudou-se a associação entre o nível de 
evidenciação voluntária de informações sobre capital humano e determinadas características 
das empresas, características estas que, de acordo com a revisão de literatura empírica, 
poderiam ser os fatores explicativos da extensão de evidenciação. 
 Para tanto foram analisadas as informações sobre recursos intangíveis das empresas, 
mais especificamente os categorizados como capital humano, pois se entende que os recursos 
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intangíveis são atualmente os principais responsáveis pela vantagem competitiva das 
empresas. 
 Nas próximas seções apresentam-se a revisão da literatura e formulação das hipóteses; 
procedimentos metodológicos; análise dos resultados; contraste das hipóteses; considerações 
finais e por fim as referências utilizadas. 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES 
 Este estudo parte do reconhecimento da existência da assimetria informacional numa 
relação contratual, aonde o nível de informação de cada agente é diferente (AKERLOF, 1970; 
SPENCE, 1973; STIGLITZ, 2000). Essa assimetria informacional pode gerar consequências 
desfavoráveis para as empresas, como, por exemplo: prejuízos na resposta do mercado às 
variações de qualidade e preços (STIGLITZ, 2000); valorização ineficiente das ações; elevado 
custo de capital; benefícios excessivos para que tem acesso privilegiado à informação (LEV, 
2001, 2005). 
 Portanto, considerando essa problemática, a evidenciação de informações surge como 
uma saída para reduzir a assimetria de informações entre gestores e acionistas. Alguns estudos 
empíricos indicam que a redução da assimetria de informações poderia trazer benefícios para 
as empresas como: redução da volatilidade do preço das ações (HEALY; PALEPU, 2001); 
redução do custo do capital próprio (FRANCIS; NANDA; OLSSON, 2008); redução do custo 
do capital de terceiros (LIMA, 2009). 
 A evidenciação contábil divide-se basicamente em dois tipos: obrigatória e voluntária 
(ALMEIDA, 2009). A primeira é ditada pela legislação e/ou pelos padrões contábeis. A 
segunda ocorre pela motivação dos gestores em evidenciar ou não informações sobre a 
empresa. Dado que as empresas possuem diferentes níveis de evidenciação de informações 
voluntárias, de que forma se poderia descobrir quais fatores explicariam as motivações dos 
gestores para evidenciar mais informações do que outros? Os estudos de Chow, Wong-Boren 
(1987), Raffounier (1995), Gray, Meek e Roberts (1995), Meek, Gray e Roberts (1995), 
Williams (2001) e Macagnan (2005) indicam que determinadas características das empresas, 
como por exemplo: tamanho, listagem em bolsa de valores, endividamento, podem influenciar 
a motivação dos gestores. Eles estudaram a associação entre as características das empresas e 
seu nível de evidenciação de informações com o objetivo de encontrar os fatores explicativos 
desta evidenciação. Portanto, para compreender as motivações dos gestores para evidenciar 
informações, optou-se por analisar a evidenciação voluntária. 
 “Os pesquisadores de contabilidade têm investigado a associação entre as 
características corporativas e a evidenciação nos relatórios anuais desde 1961” (AHMED; 
COURTIS, 1999, p. 35). A associação entre as características das empresas e o volume de 
evidenciação dá pistas sobre as motivações dos gestores para evidenciar informações 
voluntárias. 
 A Teoria da Agência estuda a relação contratual entre gestores e acionistas, na qual em 
uma parte do contrato encontra-se o principal, que representa o dono do capital, e na outra 
parte o agente, que representa os interesses do principal e toma decisões por ele (ROSS, 1973; 
JENSEN; MECKLING, 1976). Portanto a separação entre a propriedade e o controle da 
gestão, ou nas palavras de Fama e Jensen (1983) a separação entre a especialização da decisão 
e o suporte ao risco, levam aos problemas de agência, dados os conflitos de interesses entre as 
partes. Supondo que existam conflitos de interesses, os gestores poderiam ter um incentivo 
para expropriar os acionistas e estes, numa tentativa de evitar a expropriação, poderia buscar 
mecanismos para monitorar e controlar o comportamento dos gestores, incentivando-os a 
agirem de acordo com os seus interesses. 
 A evidenciação de informações, que é uma forma de transferir o conhecimento da 
realidade da empresa aos acionistas, poderia reduzir a necessidade de monitorar e controlar o 
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comportamento dos gestores, o que consequentemente reduziria os custos de agência. 
Portanto, se de acordo com a Teoria da Agência, quanto maior a evidenciação de informações, 
maiores serão os benefícios de redução dos custos de agência, por que as empresas não 
evidenciam o máximo de informações com o objetivo de obter o maior benefício possível?  

Uma explicação para essa pergunta surge nos pressupostos da Teoria do Custo dos 
Proprietários (VERRECCHIA, 1983; DYE, 1986; WAGENHOFER, 1990; MACAGNAN, 
2005, 2007). Segundo ela quanto maior a evidenciação de informações da empresa, maiores 
seriam seus custos (WAGENHOFER, 1990). Caso não houvessem as empresas teriam 
motivos para evidenciar ao máximo. Esse custo pode ser de três tipos: custo de preparar e 
disseminar a informação (VERRECCHIA, 1983; ELLIOT; JACOBSON, 1994); custo 
relacionado à avaliação das ações pelos acionistas (VERRECCHIA, 1983, 1990); custo do 
aumento da competitividade decorrente de ações da concorrência (WAGENHOFER, 1990). 
 Entende-se que a evidenciação de informações sobre recursos intangíveis, mais 
especificamente sobre o capital humano, possui uma relevância estratégica para as empresas. 
Normalmente esses recursos não são registrados pela contabilidade, devido principalmente as 
dificuldades de seu reconhecimento e mensuração. Na atual economia do conhecimento, os 
ativos tangíveis são facilmente obtidos no mercado. Portanto o diferencial competitivo das 
empresas encontra-se na criação e manutenção de seus recursos intangíveis. O aumento da 
importância dada as informações sobre os recursos intangíveis decorre dos seus benefícios 
como: “aumento de produtividade, aumento de margens, e, o mais importante, produtos e 
processos inovadores, que são os únicos meios que as companhias podem usar para escapar da 
intensiva pressão competitiva” (LEV, 2004, p. 116). 
 No subcapítulo a seguir é apresentada a formulação das hipóteses de pesquisa. 
 
2.1 Formulação das Hipóteses 
 O tamanho da empresa é a característica mais estudada pelos estudos revisados como 
um dos fatores explicativo do nível de evidenciação de informações em geral. Grandes 
empresas possuem maior número de contratos entre gestores e acionistas, em relação a 
empresas pequenas, portanto maior é a problemática da relação de agência. O maior nível de 
evidenciação poderia reduzir os custos de agência, minimizando a assimetria informacional 
entre gestores e acionistas. 
 Outra razão que motivaria a evidenciação voluntária na grande empresa é que em 
razão dos seus sistemas de informações mais completos, haveria menores custos de obtenção 
e publicação das informações, em relação à pequena empresa. “Nas empresas pequenas o 
custo de evidenciar informações voluntárias pode ser relativamente alto comparando com 
grandes empresas, em ambos os termos de coleta e custo dos proprietários” (WATSON; 
SHRIVES; MARSTON, 2002, p. 297). Uma empresa menor é mais vulnerável a perda de 
vantagem competitiva, em relação a uma empresa maior. Assim formula-se a seguinte 
hipótese: 
 
H1: Existe uma relação positiva entre o tamanho e o nível de evidenciação de informações 
sobre capital humano. 

 
Quanto mais endividada uma empresa, mais informações ela necessita evidenciar ao 

mercado, numa tentativa de reduzir a assimetria informacional entre gestores e acionistas. A 
evidenciação atua como uma justificativa dos motivos da dívida. Se o mercado enxergar 
negativamente a informação do endividamento, a evidenciação poderia compensar os efeitos 
negativos desta informação. Empresas mais endividadas são significativamente mais 
propensas a evidenciar mais informações voluntárias (BRAMMER; PAVELIN, 2006). 
Portanto formula-se a seguinte hipótese: 
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H2: Existe uma relação positiva entre endividamento e o nível de evidenciação de 
informações sobre capital humano. 
  

Quando a empresa não atinge a rentabilidade esperada, existe a possibilidade dos 
gestores evidenciarem mais informações para justificar aos acionistas as razões da baixa 
rentabilidade (WAGENHOFER, 1990). Essa evidenciação além de servir de justificativa ao 
baixo desempenho pode sinalizar atitudes futuras que serão tomadas para reverter a situação. 
Portanto a evidenciação de informações sobre capital humano poderia servir para tranquilizar 
os acionistas. Assim formula-se a seguinte hipótese: 

 
H3: Existe uma relação negativa entre a rentabilidade e o nível de evidenciação de 
informações sobre capital humano. 
 
 Um indicador de liquidez permite conhecer a capacidade da empresa de cumprir com 
suas obrigações financeiras no curto prazo. Wallace, Naser e Mora (1994) encontraram 
evidencias de que gestores de empresas com baixa liquidez são motivados a aumentar a 
evidenciação de informações numa tentativa de mostrar a seus acionistas que estão cientes da 
sua menor capacidade de honrar as obrigações financeira no curto prazo. Portanto formula-se 
a seguinte hipótese: 
 
H4: Existe uma relação negativa entre a liquidez e o nível de evidenciação de informações 
sobre capital humano. 
 
 Quando a empresa paga dividendos aos acionistas, ela esta demonstrando que é 
rentável e está priorizando os interesses dos acionistas. “A política de dividendos pode ser 
usada para reduzir os custos de agência porque o pagamento regular de dividendos ajuda a 
manter a estrutura da empresa constante, afastando a transferência de riqueza dos 
proprietários para os credores” (INCHAUSTI, 1997, p. 56). Assim, se os acionistas entendem 
que o não pagamento de dividendos é uma notícia negativa, evidenciar informações sobre 
capital humano poderia compensar o efeito negativo da informação do não pagamento de 
dividendos. Assim formula-se a seguinte hipótese: 
 
H5: Existe uma relação negativa entre o pagamento de dividendos por ação e o nível de 
evidenciação de informações sobre capital humano. 
 
 Com o crescimento da empresa, aumenta o número de contratos entre gestores e 
acionistas. Portanto evidenciar mais informações poderia reduzir a problemática da assimetria 
informacional. Entretanto os custos de evidenciar informações sobre capital humano das 
empresas em crescimento poderiam possibilitar uma perda de vantagem competitiva pela 
reação de um concorrente, fato que poderia explicar porque as empresas com maior 
crescimento evidenciam menos informações. Portanto formula-se a seguinte hipótese: 
 
H6: Existe uma relação negativa entre o crescimento da empresa e o nível de evidenciação de 
informações sobre capital humano. 
 
 Os investidores aplicam seus recursos nas ações das empresas quanto seu retorno 
esperado for suficientemente elevado para compensar o risco do ativo (ROSS; 
WESTERFIELD; JAFFE, 2008). Assim para as empresas que possuem maior volatilidade no 
valor de suas ações, ou seja, maior risco, evidenciar informações sobre capital humano 
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poderia permitir uma avaliação mais ajustada dos seus ativos, o que consequentemente 
reduziria a volatilidade das ações. Assim formula-se a seguinte hipótese: 
 
H7: Existe uma relação positiva entre a volatilidade das ações e o nível de evidenciação de 
informações sobre capital humano. 
 

Quando a propriedade acionária é demasiadamente difusa e fragmentada, o acionista 
não possui o controle efetivo da administração (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2008). 
Portanto quando uma empresa apresenta um alto percentual de capital flutuante, significa que 
suas ações estão dispersas no mercado, em poder de muitas pessoais. Assim o controle torna-
se menos concentrado, o que gera um maior número de contratos entre gestores e acionistas. 
Para as empresas com maior parcela de capital flutuante, a evidenciação de informações sobre 
capital humano poderia reduzir os curtos de agência, reduzindo a problemática da assimetria 
de informação. Assim formula-se a seguinte hipótese: 

 
H8: Existe uma relação positiva entre o capital flutuante e o nível de evidenciação de 
informações sobre capital humano. 
 
 A diferença entre o valor de mercado da empresa e o seu valor contábil pode ser 
explicado como a expectativa dos acionistas por potenciais benefícios futuros da empresa. 
Numa tentativa de manter essa avaliação favorável para a empresa, os gestores poderiam 
evidenciar mais informações sobre capital humano, para justificar que essa diferença de 
precificação decorre da não contabilização do capital humano. Portanto formula-se a seguinte 
hipótese: 
 
H9: Existe uma relação positiva entre o preço da ação dividido pelo seu valor contábil e o 
nível de evidenciação de informações sobre capital humano. 
 
 Quanto mais eficiente for uma organização na utilização de seus ativos e na obtenção 
de receitas, maior seria a motivação do gestor para evidenciar informações sobre capital 
humano, com o objetivo de legitimar seu comportamento na gestão e justificar sua 
remuneração. Assim formula-se a seguinte hipótese: 
 
H10: Existe uma relação positiva entre a eficiência e o nível de evidenciação de informações 
sobre capital humano. 
 
 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a Autarquia Federal responsável pela 
permissão das empresas, por meio de registro, da emissão pública de valores mobiliários. A 
partir deste registro as empresas ficam obrigadas a apresentar periodicamente à CVM 
determinadas informações, as quais permitem que os investidores possam avaliar melhor as 
ações das empresas. Portanto a CVM estipula um nível mínimo de evidenciação, entretanto as 
empresas emissoras de valores mobiliários há mais tempo, que possuem maior maturidade e 
solidez no mercado de capitais, poderiam evidenciar mais informações em relação às 
empresas emissoras mais recentes, com o objetivo de obter os benefícios da redução dos 
custos de agência. Segundo Einhorn e Ziv (2008, p. 567) “pela evidenciação voluntária de 
informações privadas as empresas firmam um compromisso implícito de fornecer uma 
evidenciação equivalente no futuro”. Assim formula-se a seguinte hipótese: 
 
H11: Existe uma relação positiva entre o tempo de registro na CVM e o nível de evidenciação 
de informações sobre capital humano.  
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 A tabela 1 a seguir mostra as onze hipóteses formuladas por este estudo e sua relação 
esperada com o nível de evidenciação voluntária de informações sobre capital humano das 
empresas da amostra. 
 
Tabela 1 – Hipóteses Formuladas e Relação Esperada 

Ordem Hipóteses Relação Esperada 
1 Tamanho + 
2 Endividamento + 
3 Rentabilidade - 
4 Liquidez - 
5 Dividendos por Ação - 
6 Crescimento - 
7 Volatilidade da Ação + 
8 Capital Flutuante + 
9 Preço de Mercado da Ação dividido pelo seu Valor Contábil + 
10 Eficiência + 
11 Tempo de Registro na CVM + 

  
A seguir são detalhados os procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1 População/Amostra, Período de Análise e Fonte de Dados 
 Foi selecionada uma amostra não probabilística em uma população de 531 empresas 
listadas na BM&FBovespa. Os critérios para seleção foram os seguintes: estar listada na 
BM&FBovespa durante o período de 2005-2009; disponibilizar para download em seus 
website os relatórios anuais de 2005-2009; não ter sido incorporada por outra empresa durante 
o período 2005-2009. 

Das 531 empresas, 58 foram excluídas da amostra por seu website não ter sido 
encontrado, ou por estar em estágio de construção, ou por conter problemas técnicos que 
impossibilitavam o download de seu conteúdo. Outras 440 empresas foram excluídas por não 
disponibilizarem, em seu website, para download, os relatórios anuais dos cinco anos visados 
pelo estudo. Restaram 33 empresas, entretanto foram excluídas mais quatro: duas por não 
estarem listadas na BM&FBovespa desde 2005 e duas por terem sido incorporadas por outras 
empresas durante o período de análise. A amostra final ficou composta por 29 empresas. 
Aparentemente parece ser uma amostra pequena, mas como foi utilizada a técnica de dados 
em painel, no período de 2005-2009 (5 anos), o número de relatórios anuais analisados foi de 
145.  
 Para este estudo utilizou-se dois tipos de fontes de obtenção de dados: (i) a fonte de 
dados primários foi o relatório anual das empresas. A escolha do relatório anual como fonte 
de dados primário é justificado pela tendência da maior parte dos estudos revisados sobre os 
fatores explicativos do nível de evidenciação de informações. O nível de informações sobre a 
realidade da empresa divulgada nos relatórios anuais serviria melhor aos que se interessam em 
avaliar a empresa. “A amplitude de informações contidas nos relatórios anuais podem ser o 
principal determinante da qualidade do processo de tomada de decisão de investimentos 
particulares, e da alocação de recursos em geral” (KAHL; BELKAOUI, 1981, p. 189); (ii) a 
fonte de dados secundários foram as informações disponíveis no website da BM&FBovespa e 
no banco de dados Economática. 
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3.2 Variável a Explicar: O nível de evidenciação voluntária de informações sobre capital 
humano 

Para mensurar o nível de evidenciação de informações sobre recursos intangíveis das 
empresas, os relatórios anuais foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, 
que de acordo com Bardin (2009, p. 44), é 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/revelação (variáveis inferidas) destas mensagens. 

  
O nível de evidenciação foi mensurado por meio de um índice, neste caso o índice de 

evidenciação de informações sobre capital humano, construído por Macagnan (2005). Este 
índice é um conjunto de 30 indicadores que melhor representam a informação sobre capital 
humano. Mais especificamente, abrange informações sobre recursos intangíveis relacionados 
com as competências e habilidades técnicas dos empregados da empresa (MACAGNAN, 
2005). 

A operacionalização ocorreu da seguinte forma: atribuiu-se um ponto quando o 
indicador foi evidenciado e zero quando não ocorreu sua evidenciação. Assim o nível de 
evidenciação é um resultado da soma da pontuação de cada indicador (KHANA; PALEPU; 
SRINIVASAN, 2004). Em relação a ponderação, este estudo considerou que todos os 
indicadores são equivalentes, não atribuindo pesos diferentes. 

 
3.3 Variáveis Explicativas: Fatores que explicam o nível de evidenciação voluntária de 
informações sobre capital humano 
  Os fatores explicativos do nível de evidenciação são as características das empresas, 
que possuem correlação com o aumento ou a redução do nível de evidenciação. Considerando 
a revisão de literatura foram formuladas 11 hipóteses e definidas as variáveis que representam 
cada hipótese.  
 Para testar quais hipóteses são significativamente explicativas do nível de 
evidenciação voluntária de informações sobre capital humano foi utilizada a técnica de 
regressão linear múltipla com dados em painel. O quadro 1 a seguir mostra as hipóteses, 
variáveis representativas das hipóteses, fórmulas para se obter as variáveis e as unidade 
utilizadas. 
 
Quadro 1 – Hipóteses, variáveis, fórmulas e unidades utilizadas 

Hipóteses Variáveis Fórmulas Unidades 
Total do Ativo Valor Total do Ativo Bilhões de Reais 

Tamanho 
Total das Vendas Valor Total das Vendas Brutas Bilhões de Reais 

Endividamento Endividamento 
[(Passivo Total – Patrimônio Líquido) / Total do 

Ativo]  x 100 
Percentual 

Retorno sobre o 
Ativo (ROA) 

(Lucro Líquido / Total do Ativo) x 100 Percentual 
Rentabilidade 

Crescimento do 
ROA 

[(ROAt / ROAt-1) -1] x 100 Percentual 

Liquidez 
Capital Circulante 

Líquido 
Ativo Circulante – Passivo Circulante Bilhões de Reais 

Dividendos por 
Ação 

Dividendos por 
Ação 

Dividendos por Ação Ordinária Reais 

Crescimento do 
Ativo 

[(Total do Ativot / Total do Ativot-1 ) -1] x 100 Percentual 
Crescimento 

Crescimento das 
Vendas 

[(Vendast / Vendast-1) -1] x 100 Percentual 
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Volatilidade da 
Ação 

Volatilidade da 
Ação 

(Volatilidade da Ação Ordinária) x 100 Percentual 

Capital 
Flutuante 

Capital Flutuante % Capital Flutuante Percentual 

Preço da Ação 
dividido pelo 

seu Valor 
Contábil 

Preço da Ação 
dividido pelo seu 
Valor Contábil 

 (Cotação da Ação* / Valor Contábil da Ação) x 
100 

Percentual 

Eficiência Giro do Ativo (Vendas / Total do Ativo) * 100 Percentual 
Tempo de 
Registro na 

CVM 

Tempo de 
Registro na CVM 

2009 – Ano de Registro na CVM Anos 

* Última cotação de fechamento no ano a que se refere.  
 
3.4 Técnica Estatística Utilizada 
 A maioria dos estudos revisados utilizaram a técnica de regressão linear múltipla para 
analisar os fatores explicativos do nível de evidenciação de informações. Para esse mesmo 
fim, e por meio desta técnica, elaborou-se o modelo de estimação a seguir: 
 
NE = ß0 + ß1Totit + ß2Venit + ß3Endit + ß4Roait + ß5C_Roait + ß6CCLit + ß7Divit +ß8C_Atiit 

+ ß9C_Venit + ß10Volit + ß11C_Fluit + ß12PA_VCit + ß13Temit + itε  

 
Sendo: 
NE = Nível de evidenciação de Capital Humano 
ß0 = Coeficiente linear 
ß1 a ß13 = Coeficientes angulares 
Tot = Total do Ativo 
Ven = Vendas. 
End = Endividamento 
Roa = Retorno sobre o Ativo 
C_Roa = Crescimento do ROA 
CCL = Capital Circulante Líquido 
Div = Dividendos por Ação 
C_Ati = Crescimento do Ativo 
C_Ven = Crescimento das Vendas 
Vol = Volatilidade da Ação 
C_Flu = Capital Flutuante 
PA_VC = Preço da Ação dividido pelo seu Valor Contábil 
Tem = Tempo de Registro na CVM 
ε  = erro 
i = empresas, de 1 a 29 
t = anos, de 1 a 5 
 
 A seguir são analisados os resultados encontrados pelo estudo. 
  
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos fatores explicativos do nível de evidenciação voluntária de informações 
sobre capital humano, mediante a técnica de regressão linear múltipla com dados em painel, 
foi precedida por três análises em particular: (i) análise descritiva do nível de evidenciação; 
(ii) análise de correlação entre as variáveis explicativas; e (iii) análise de efeito fixo ou 
aleatório para dados em painel. A seguir se apresentam estas três análises. 

A análise descritiva do nível de evidenciação das empresas da amostra indicou que o 
setor indústria básica é o mais representativo da amostra, com um percentual de participação 
de 44,8%. Ele é 29,9% mais representativo que o setor de comércio, serviços e transportes e 
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116,4% mais representativo que o setor de manufatura. Em relação aos setores comércio, 
serviços e transportes e manufatura, o primeiro é 66,7% mais representativo que o segundo. 

A análise de correlação entre as variáveis explicativas objetivou selecionar apenas 
variáveis que não fossem altamente correlacionadas. Para tanto foram incluídas apenas as 
variáveis com correlação inferior a 0,59. Portanto, entre as 14 hipóteses testadas não há 
correlação significativa, que pudesse prejudicar a consistência dos resultados obtidos.  

A análise de efeito fixo ou aleatório para dados em painel identificou qual efeito seria 
o mais adequado para o modelo. Por meio do teste de Hausman (WOOLDRIDGE, 2010), 
identificou-se que uma ou mais variáveis utilizadas esta(ão) correlacionada(s) com o efeito 
não observado. Por esse motivo a regressão foi executada com efeito fixo. A seguir descreve-
se a análise dos resultados do modelo. 

O modelo analisou os fatores explicativos do nível de evidenciação voluntária de 
informações sobre capital humano. A tabela 1 apresenta os estatísticos da regressão. Como 
resultado não se podem rejeitar seis variáveis como explicativas do nível de evidenciação 
voluntária de informações sobre capital humano, no nível de significância de 5%. 
 
Tabela 1 – Resultados  
Variável Dependente: NE 
Método: Dados em Painel por Mínimos Quadrados Ordinários            Efeito: Fixo 
Amostra: 29 Empresas                Período: 2005 – 2009                Total de Observações: 145 
Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade 
Ati -0,047931 0,008005 -5,987543 0,0000 
Ven 0,218208 0,050288 4,339136 0,0000 
End 0,245744 0,099985 2,457819 0,0155 
C_Ati -0,096876 0,022859 -4,238010 0,0000 
C_Ven -0,091520 0,044878 -2,039315 0,0438 
Tem 1,413947 0,445203 3,175961 0,0019 
Constante 5,321690 12,28038 0,433349 0,6656 
R-quadrado 0,742591 Estatística F 9,333385 
R-quadrado ajustado 0,663028 Prob(Estatística F) 0,000000 
Prob(Teste de White) 0,996147 Durbin-Watson 1,893186 

 
 Portanto, quanto maior as variáveis vendas, endividamento e tempo de registro na 
CVM, maior seria o nível de evidenciação voluntária de informações sobre capital humano. 
No entanto, quanto maior as variáveis total do ativo, crescimento do ativo e crescimento das 
vendas, menor seria o nível de evidenciação voluntária de informações sobre capital humano. 
 A seguir apresenta-se o contraste das hipóteses com as teorias revisadas. 
 
5 CONTRASTE DAS HIPÓTESES 
 A hipótese tamanho, representada pela variável total do ativo, não pode ser rejeitada 
como explicativa do nível de evidenciação de informações sobre capital humano, no nível de 
significância de 5%. Entretanto apresentou uma relação negativa com a evidenciação, 
contrariando todos os estudos revisados que não rejeitaram a hipótese tamanho. 
 A hipótese tamanho, representada pela variável vendas, não pode ser rejeitada como 
explicativa do nível de evidenciação de informações sobre capital humano, no nível de 
significância de 5%. Apresentou uma relação positiva com a evidenciação, ratificando os 
resultados encontrados por Cooke (1989, 1996), Wallace, Naser e Mora (1994), Meek, Gray e 
Roberts (1995), Raffournier (1995), Inchausti (1997), Bozzolan, Favotto e Ricceri (2003), 
Prencipe (2004) e Macagnan (2007). 
 O resultado da hipótese tamanho, representada pela variável vendas, pode ser 
explicado pela Teoria da Agência, uma vez que quanto maior a empresa, maior o número de 
contratos e, consequentemente, maior a assimetria informacional entre gestores e acionistas. 



10 
 

Nesta situação poderia haver maior demanda para a evidenciação de informações na busca da 
redução dos custos de agência. 
 A hipótese endividamento não pode ser rejeitada como um dos fatores explicativos do 
nível de evidenciação de informações sobre capital humano, com um nível de significância de 
5%, apresentando uma relação positiva com a evidenciação das informações. Esse resultado 
ratifica os estudos de Malone, Frie e Jones (1993), Hossain, Perera e Rahman (1995), 
Mitchell, Chia e Loh (1995), Cooke (1996), Richardson e Welker (2001), Williams (2001), 
Bujaki e McConomy (2002), Camfferman e Cooke (2002), Ferguson, Lam e Lee (2002), 
Prencipe (2004), Barako, Hancock e Izan (2006), Macagnan (2007). 
 O resultado da hipótese endividamento poderia ser explicado pela Teoria da Agência, 
pois a gestão evidenciaria mais informações com o intuito de reduzir a assimetria 
informacional. Ou seja, o maior nível de evidenciação poderia justificar o alto endividamento 
da empresa, pois esse endividamento poderia ser decorrente de investimentos em capital 
humano. 
 A hipótese crescimento, representada pela variável crescimento do total do ativo e 
crescimento das vendas, não pode ser rejeitada como um dos fatores explicativos do nível de 
evidenciação de informações sobre capital humano, com um nível de significância de 5%, e 
apresentando uma relação negativa com o nível de evidenciação. Este resultado ratifica os 
estudos de Bronson, Caccelo e Raghunandan (2006). Quanto maior o crescimento da empresa, 
menor o nível de evidenciação de informações sobre capital humano. Esse resultado sustenta 
a Teoria do Custo dos Proprietários, uma vez que evidenciar mais informações poderia 
aumentar a possibilidade da empresa sofrer uma perda de vantagem competitiva. 
 A hipótese tempo de registro na CVM, que não foi contrastada por nenhum estudo 
revisado, não pode ser rejeitada como um dos fatores explicativos do nível de evidenciação de 
informações sobre capital humano. No nível de significância de 5%, apresentando uma 
relação positiva com a evidenciação de informações. Este resultado fornece evidencias para 
sustentar a Teoria da Agência, pois os gestores de empresas registradas há mais tempo na 
CVM poderia divulgar mais informações para o mercado numa tentativa de melhorar a 
avaliação das ações. 

As hipóteses rentabilidade, liquidez, capital flutuante e preço de mercado dividido 
pelo seu valor contábil foram rejeitadas como fatores explicativos do nível de evidenciação de 
informações sobre capital humano. Portanto não foi encontrada nenhuma relação significativa 
entre as variáveis representativas destas hipóteses e o nível de evidenciação voluntária de 
informações sobre capital humano. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi analisar os fatores explicativos do nível de evidenciação 
voluntária de informações sobre capital humano das empresas listadas na BM&FBovespa, 
durante o período de 2005-2009. Diante da problemática da assimetria informacional, a 
evidenciação de informações sobre capital humano seria uma forma de reduzir o diferente 
nível de informação entre gestores e acionistas. O estudo amparou-se no reconhecimento de 
que as empresas possuem diferentes níveis de evidenciação de informações, portanto 
procurou explicar quais seriam as motivações da gestão para evidenciar voluntariamente mais 
ou menos informações. 

Para analisar os resultados obtidos, foram utilizados os pressupostos de duas teorias: A 
Teoria da Agência, que indica que evidenciar informações pode reduzir os custos de agência; 
e a Teoria do Custos dos Proprietários, a qual assinala que evidenciar informações pode gerar 
custos dos proprietários. Dada a importância estratégica das informações sobre recursos 
intangíveis, a análise da evidenciação incidiu nas informações sobre capital humano. 
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Os principais resultados do estudo indicam que não se pode rejeitar as hipóteses: 
tamanho, endividamento, crescimento e tempo de registro na CVM, no nível de significância 
de 5%, como fatores explicativos do nível de evidenciação de informações sobre capital 
humano. Entretanto as hipóteses: rentabilidade, liquidez, dividendos por ação, capital 
flutuante, preço de mercado dividido pelo seu valor contábil, volatilidade da ação e eficiência 
foram rejeitadas como fatores explicativos do nível de evidenciação de informações sobre 
capital humano. 

Uma contribuição importante deste estudo foi a formulação e a não rejeição, como 
explicativa do nível de evidenciação de informações sobre capital humano, da hipótese tempo 
de registro na CVM. Uma vez que nenhum estudo revisado havia testado esta hipótese. 

Em relação às Teorias revisadas, infere-se que nenhuma das duas poderia explicar 
completamente as motivações da gestão para evidenciar informações voluntárias sobre capital 
humano. Contudo, em relação ao modelo utilizado neste estudo, pode se concluir que: 

• As hipóteses: tamanho (vendas), endividamento e tempo de registro na CVM 
encontram explicação nos pressupostos da Teoria da Agência. A relação positiva 
indica que a motivação dos gestores para evidenciar informações voluntárias encontra-
se nos benefícios da redução da assimetria informacional entre os gestores e os 
acionistas. 

• As hipóteses: tamanho (total do ativo) e crescimento (total do ativo e vendas) 
encontram explicação nos pressupostos da Teoria do Custo dos Proprietários, pois os 
custos de perda da vantagem competitiva na evidenciação de informações sobre 
capital humano superariam os benefícios da redução da assimetria informacional. 
O estudo limitou-se a analisar apenas a existência ou a ausência da informação 

voluntária sobre capital humano nos relatórios anuais. Portanto não fez parte do escopo desta 
pesquisa a avaliação destes recursos, assim como não abrangeu os passivos intangíveis. Como 
sugestão para estudos futuros, recomenda-se a replicação deste estudo numa amostra de 
empresas de outro país, com a finalidade de realizar uma análise comparativa dos resultados 
encontrados, o que permitiria aprimorar a compreensão dos fatores explicativos do nível de 
evidenciação voluntária de informações sobre capital humano. 
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