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RESUMO 
O presente estudo investiga a influência da concentração acionária das empresas listadas na 
BOVESPA na qualidade do lucro divulgado nas demonstrações financeiras. A hipótese 
central desta pesquisa é de que empresas com controle disperso apresentam lucro de maior 
qualidade. Para examinar esta relação foram utilizadas três métricas como proxies da 
qualidade do lucro: a persistência lucro, qualidade dos accruals e a oportunidade assimétrica 
(conservadorismo) e reconhecimento oportuno de perda (oportunidade). Os resultados 
encontrados evidenciam uma relação estatisticamente significante entre a qualidade do lucro e 
a concentração acionária das empresas, indicando que à medida que a estrutura de 
propriedade se torna mais dispersa, o lucro contábil se apresenta mais consistente como 
indicador de desempenho futuro, assim a concentração acionária pode figurar como variável 
que auxilia no processo de tomada de decisão indicando certo nível de confiabilidade das 
informações contábeis divulgadas. Este tópico é relevante no Brasil, considerando-se que as 
empresas com controle acionário disperso têm crescido no mercado de capitais brasileiro a 
partir de 2007. 
 
Palavras-chave: Qualidade Lucro; Persistência; Conservadorismo; Concentração Acionária; 
Qualidade Accruals. 
 
Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo investigar se existem evidências de que a 
qualidade do lucro divulgado nas demonstrações financeiras das empresas listadas na Bolsa 
de Valores de São Paulo – BOVESPA seja influenciada pela estrutura acionária destas. Para 
entendimento da qualidade do lucro, tomou-se por base a definição de Dechow, Ge e Schrand 
(2010, p. 344), ”Higher quality earnings provide more information about the features of a 
firm’s financial performance that are relevant to a specific decision made by a specific 
decision-maker“.1 

Segundo Dechow e Schrand (2004) o lucro de alta qualidade implicará em três 
situações: primeiro refletirá o desempenho operacional da empresa; segundo, deverá ser um 
                                                           
1
 Tradução Livre: Maior qualidade do lucro fornece mais informação sobre as características de um desempenho 

financeiro da empresa que são relevantes para uma tomada de decisão específica feita por um gestor específico. 
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bom indicador da performance futura da empresa e terceiro, de forma acurada, indicará o 
valor intrínseco da empresa. Sendo assim, o lucro apresentado nos relatórios financeiros 
precisa assegurar confiabilidade suficiente para que os tomadores de decisão possam utilizá-lo 
para projeções futuras. 

Dada a importância do lucro, justifica-se que exista uma preocupação com a sua 
qualidade e com os critérios utilizados para sua formação e principalmente com sua 
consistência, levando muitos pesquisadores ao desenvolvimento de estudos empíricos para 
testar a qualidade dos lucros divulgados pelas empresas (COSTA; LOPES; COSTA, 2006). 

Assim, a percepção do lucro como uma medida do desempenho financeiro da empresa, 
implica na análise do nível de influência dos gestores no resultado apresentado nas 
demonstrações contábeis, o que pode caracterizar conflitos de interesse entre os gestores e os 
investidores, o que leva a necessidade de se estabelecer mecanismos de controle que regulem 
esta relação (DAMI; ROGERS; RIBEIRO, 2007). Silveira, Barros e Famá (2008) afirmam 
que estrutura acionária é um dos princípios que podem ser usados para disciplinar os gestores, 
configurando como um mecanismo de governança corporativa.  

Nesse contexto espera-se que a estrutura acionária, como mecanismo de equilíbrio dos 
interesses entre gestores e acionistas, atue de forma a proporcionar a divulgação de 
informação confiável através das demonstrações financeiras. Entre outras palavras, é esperado 
que o lucro apresentado nos demonstrativos contábeis atenda seu papel de fonte de 
informação confiável para tomada de decisão. 

Para medida de qualidade do lucro, utilizamos como proxies a persistência do lucro 
(SLOAN, 1996), a qualidade dos accruals (FRANCIS et al., 2005) e a oportunidade 
assimétrica e reconhecimento oportuno de perdas (BASU, 1997). Os resultados encontrados 
evidenciam relação entre a qualidade do lucro e a concentração acionária, Indicando que, à 
medida que a estrutura de propriedade se torna mais dispersa, melhora a persistência do lucro, 
indicando também uma menor presença de conservadorismo contábil. Em relação à 
magnitude dos accruals discricionários, não foi encontrada relação significante 
estatisticamente com a estrutura de propriedade. 

Conforme documenta La Porta et al. (1998, p. 1152) bons padrões contábeis e medidas 
de proteção ao investidor são associados com a baixa concentração de propriedade, indicando 
que a concentração é de fato uma resposta a fraca proteção ao investidor. Nesse contexto, a 
importância desta pesquisa reside na contribuição à literatura existente com foco na qualidade 
da informação divulgada nas demonstrações financeiras, buscando inserir a estrutura acionária 
da empresa como variável capaz de fornecer informação adicional em relação ao lucro 
operacional, podendo auxiliar no processo decisório.  

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Estrutura Acionária 
Demsetz e Lehn (1985) argumentam que a concentração acionária pode ser 

determinada por características das empresas ou dos setores em que atuam como: tamanho, 
risco e regulação. Uma linha de pesquisa desenvolvida por La Porta et al., (1998), que 
estudaram a variação da estrutura acionária das empresas em diversos países, sugere que as 
diferenças nas bases legais e sua aplicação eficaz provocam diferenças na estrutura de 
propriedade. Estes autores identificaram que países com sistema legal common Law 
proporcionam maior proteção aos investidores do que os países com sistema baseado em code 
Law. 

Assim, países que apresentam fraca proteção aos investidores desenvolvem 
mecanismos substitutos para ajudar nesta proteção, tais como, dividendos obrigatórios e 
exigências de reserva legal (LA PORTA et al., 1998). Nesse contexto La Porta et al. (1998) 
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afirmam que uma das respostas adaptadas para fraca proteção dos investidores é a 
concentração acionária, buscando a minimização da probabilidade de expropriação dos 
acionistas por parte dos gestores.  

Para Shleifer e Vishny (1997), a presença de acionistas controladores reduz a 
possibilidade dos administradores possuírem o controle efetivo da empresa em decorrência do 
reduzido poder individual dos acionistas por conta da pequena parcela da propriedade. No 
entanto, segundo Demsetz e Lehn (1985), é possível que empresas dentro de um mesmo país 
apresentem níveis de concentração acionária diferentes dadas as características intrínsecas 
destas ou do seu setor de atuação. 

Cabe ressaltar que, diferentemente de como sugere a tradicional literatura sobre 
governança corporativa, onde os conflitos permeiam a relação entre gestores e acionistas, no 
Brasil estes conflitos são entre acionistas controladores e acionistas minoritários (LOPES; 
WALKER, 2008, p. 10), o que, segundo os pesquisadores, é uma consequência da estrutura 
acionária concentrada, além do fraco ambiente institucional no Brasil (ANDERSON, 1999). 

 
2.2. Qualidade Do Lucro 

Segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), existem três características relevantes a serem 
observadas em relação a qualidade do lucro. Primeiro, a qualidade do lucro só existe no 
contexto de um modelo específico de decisão; segundo, a qualidade do lucro só existe se esse 
é informativo em relação ao desempenho da empresa; terceiro, a qualidade do lucro é 
conjuntamente determinada pela relevância do desempenho financeiro fundamental para 
decisão e pela capacidade do sistema contábil de mensurá-lo. Portanto, como observado por 
Dechow, Ge e Schrand (2010), a qualidade do lucro depende do desempenho financeiro da 
empresa e do sistema contábil que o avalia. 

A preocupação com os critérios utilizados para a formação do lucro perpassa pela 
discricionaridade da alta gestão da empresa no tocante à parte gerenciável dos accruals 
(discricionários). Nesse sentido a estrutura acionária figura como mecanismo disciplinar na 
relação entre o acionista e o gestor (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2008). 

 
2.3. Propriedades Do Lucro 
 

2.4. Oportunidade Assimétrica (Conservadorismo) e Reconhecimento Oportuno de 
Perda (Oportunidade) 

Conforme argumentam Ball, Kothari e Robin (2000), a oportunidade é definida como 
a medida com que o resultado econômico corrente é incorporado pelo lucro contábil corrente 
e o conservadorismo como a medida que o lucro contábil corrente incorpora assimetricamente 
as “más” e as “boas” notícias. Como documenta Watts (2003), o conservadorismo se refere 
aos efeitos cumulativos financeiros representados no balanço patrimonial e na receita ou 
lucros acumulados desde o início da operação da empresa. Basu (1997) argumenta que o 
conservadorismo traduz como o resultado reflete no lucro contábil as “más notícias” mais 
rapidamente que as “boas notícias”. 

Para Costa, Lopes e Costa (2006, p.13) a “utilização excessiva do conservadorismo 
pode levar à divulgação de informação com falsos sinais para seus usuários”. Penman e Zhang 
(2002) diagnosticaram empiricamente baixa qualidade do lucro que resulta da variação em 
investimentos com conservadorismo contábil, argumentando que o conservadorismo contábil 
levanta dúvidas quando a qualidade da informação contábil e do lucro. Isso porque, com 
crescimento no investimento, os lucros são reduzidos criando reservas ocultas. Estas reservas 
podem ser reduzidas, gerando lucro, advindos da redução de investimentos ou reduzindo sua 
taxa de crescimento. 

Por outro lado, Watts (2003a) evidencia que o conservadorismo contábil está 
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relacionado com as relações contratuais entre a empresa e os credores, na intenção da garantia 
do cumprimento das obrigações contratuais. Assim, o conservadorismo pode ser considerado 
como mecanismo eficiente na determinação dos parâmetros dos contratos (PAULO; 
ANTUNES; FORMIGONI, 2006), uma vez que contribui para redução do comportamento 
oportunístico dos gestores (WATTS, 2003a). 

 
2.5. Qualidade dos Accruals 

Para Dechow e Dichev (2002), os accruals são ajustes temporários que altera o fluxo 
de caixa no período. Argumentando que os accruals são ajustes nos fluxos de caixa que, 
como maior benefício, torna o lucro uma medida capaz de refletir o desempenho futuro da 
empresa de forma mais acurada que o fluxo de caixa. 

Como documentam Dechow e Dichev (2002), algumas pesquisas apresentam o papel 
benéfico dos accruals, que tornam o lucro uma melhor medida de desempenho que o fluxo de 
caixa adjacente, enquanto outra corrente de pesquisa investiga a manipulação dos accruals 
com o objetivo de alcançar o gerenciamento do resultado. 

Nesse sentido, Healy (1985) documenta que os accruals podem ser decompostos em 
componentes discricionários (normal accruals) e não-discricionários (abnormal accruals), 
sendo que os accruals não-discricionários pressupõem os ajustes no fluxo de caixa que são 
obrigatórios pelas normas contábeis, e os accruals discricionários, por sua vez, pressupõem os 
ajustes no fluxo de caixa advindos de escolhas gerenciais. Em outras palavras, os accruals 
discricionários configuram a parte gerenciável. 

Para Dechow e Schrand (2004) a qualidade do lucro pode variar entre empresas como 
uma função dos accruals mesmo que não exista manipulação intencional do resultado, uma 
vez que a determinação do lucro exige estimativas e julgamentos, ao contrário do fluxo de 
caixa, tomando como pressuposto que algumas empresas exigem mais previsões que outras. 

Os erros de estimativas e suas consequentes correções reduzem o papel benéfico dos 
accruals. Portanto, a qualidade dos accruals e do lucro é reduzida na magnitude dos erros de 
estimativas (DECHOW; DICHEV, 2002). 

 
2.6. Persistência do Lucro 

Definindo de forma similar a Lipe (1990), a “persistência” do lucro é o grau em que 
mudanças inesperadas no lucro do período corrente, afeta o lucro de período futuro. Dechow, 
Ge e Schrand (2010) afirma que as pesquisas em persistência do lucro como proxy de medida 
da qualidade deste, é motivada pelo pressuposto de que maior persistência e sustentabilidade 
do lucro é assumida como melhor indicador de fluxos de caixa futuro e por isso uma 
informação mais útil para modelos de valuation. 

As empresas que apresentam lucros mais persistentes têm maior valorização no 
mercado de ações, logo um aumento nas estimativas de persistência do lucro trará maior 
retorno no mercado (DECHOW; GE; SCHRAND, 2010). 

Conforme documenta Dechow, Ge e Schrand (2010), os accruals como componente 
do lucro são os determinantes de persistência mais estudados na literatura. Os resultados 
encontrados por Sloan (1996) indicam o desempenho do lucro atribuído ao componente 
accrual, exibe menor persistência do que o desempenho atribuído ao componente fluxo de 
caixa do lucro. 

Como documenta Sloan (1996) a menor persistência do componente accruals é dada 
pelo resultado de problemas nas mensurações do sistema contábil ou devido a como os 
accruals refletem o desempenho da empresa ou ainda devido à discrição permitida pelo 
sistema contábil. 

Segundo Dechow e Dichev (2002) os benefícios dos accruals são acompanhados do 
custo de fazer suposições e estimativas em que se pode incorrer em erros. Para Dechow e 
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Dichev (2002) tanto os erros de estimativas como suas subseqüentes correções reduzem os 
benefícios dos accruals. Portanto, a qualidade dos accruals e dos lucros diminuem na 
magnitude de erros de estimação dos accruals. 

De forma a compreender esta relação dos accruals como determinante da persistência, 
afirmam Dechow, Ge e Schrand (2010, p. 354), pesquisadores tem mostrado que os lucros 
produz menor erros de previsões do que o fluxo de caixa em modelos de valuation, que os 
lucros é mais fortemente associado com retorno das ações que o fluxo de caixa, os lucros são 
mais persistentes que o fluxo de caixa e são menos voláteis que seu componente fluxo de 
caixa. Sendo assim os accruals podem fornecer informação útil, apesar do fato de serem 
menos persistentes. 

 
3. METODOLOGIA 
 

3.1. Levantamento Dos Dados 
A amostra da pesquisa compreende as empresas de capital aberto listadas na 

BOVESPA, com os dados coletados na base do software Economatica. Foram selecionados os 
dados referentes às demonstrações no período de 1999 a 2009, período em que está disponível 
consistentemente a informação do percentual de ações pertencentes ao maior acionista e de 
propriedade dos cinco maiores acionistas. 

Seguindo Demsetz e Lehn (1985), nossa medida de concentração ( ) é dada 
pelo percentual de ações de propriedade do maior acionista. Buscando expandir o conceito de 
concentração foi utilizado também o percentual de ações pertencentes aos cinco maiores 
acionistas ( ). Isso porque, os gestores, frequentemente possuem ações que os colocam 
na categoria de acionistas. Por isso, a fração de ações pertencentes ao maior acionista não é 
uma medida confiável do grau de proteção do investidor. No entanto, normalmente pos 
gestores dificilmente possuem ações capazes de torná-los um dos cinco maiores acionistas 
(DEMSETZ; VILLALONGA, 2001, p. 215). 

Assim ambas calculadas como: 

 

3.2. Tratamento Estatístico 
 

3.3. Hipótese de Endogeneidade 
Os modelos econométricos utilizados neste trabalho utilizam como variável 

explicativa da qualidade do lucro a concentração acionária pressupondo que está seja uma 
variável exógena ao modelo. No entanto, há a possibilidade de que a variável seja endógena 
(correlacionada com o termo de erro,  (WOOLDRIDGE, 2006)) em relação ao 

lucro contábil, ou seja, uma determinada estrutura acionária pode ocasionar a divulgação 
lucro de qualidade alta. Entretanto, a evidenciação de lucros de alta qualidade pode atrair 
investidores para empresa e modificar a estrutura de concentração acionária. 

Conforme documenta Silveira (2004), pesquisas anteriores afirmam que o tipo de 
ocorrência como mencionada, decorrem de do fenômeno de causalidade reversa, em que 
consiste tomar a causa pelo efeito e o efeito pela causa.  

Segundo argumenta Wooldridge (2006), se estimarmos o modelo de regressão por 
mínimos quadrados na presença de endogeneidade obteremos estimadores viesados e 
inconsistentes para o parâmetro do modelo. Para solução deste problema, o autor sugere a 
estimação por meio de mínimos quadrados de dois estágios (2SLS – Two Stages Leasts 
Squares), onde no primeiro estágio regredimos a variável endógena em função de suas 
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variáveis instrumentais2 gerando uma matriz de valores ajustados para cada uma das 
regressões e no segundo estágio estimamos o modelo para a variável dependente em função 
dos valores estimados para as variáveis explicativas. 
 
3.4. Oportunidade Assimétrica (conservadorismo) e Reconhecimento Oportuno de 

Perda (oportunidade) 
Para estimar os indicadores de conservadorismo, partiu-se do modelo de reversão dos 

componentes transitórios nos lucros proposto por Basu (1997): 

 
Equação 1 

Em que  o lucro contábil líquido por ação da empresa i no período t,  é uma 
variável dummy que assume o valor “1” se o retorno econômico for negativo e “zero” se for 
positivo,  é o retorno econômico da empresa i no período t (o retorno econômico é dado 
pelo  – ) e  é o preço da ação no final do ano anterior. 

Na equação 1, os coeficientes  e  capturam o reconhecimento assimétrico do 
retorno econômico pelo lucro contábil (conservadorismo). Enquanto o coeficiente  captura 
o reconhecimento oportuno do retorno econômico no lucro contábil corrente, em outras 
palavras, reflete a oportunidade do lucro contábil. 

Segundo Basu (1997),  é positivo e significativo, estatisticamente, se as “más 
notícias” são reconhecidas nos lucros antes que as “boas notícias” indicando a presença de 
conservadorismo. A variável Dummy  é utilizada para testar a maior sensibilidade do lucro 
liquido contábil aos retornos negativos que aos positivos. 

Se o retorno econômico negativo for incorporado mais significativamente pelo lucro 
contábil do que o retorno econômico positivo, indica sinal da existência de conservadorismo 
no reconhecimento do retorno econômico pelo lucro contábil,  será maior e mais 
significativo estatisticamente que  (COSTA; LOPES; COSTA, 2006). 

Na equação 1, referente ao modelo de Basu (1997) acrescentou-se a variável 
concentração acionária  em que “k” representa o índice que informa se a 

concentração é medida pelo percentual de ações de propriedade do maior acionista (k=1) ou 
se pelo percentual de ações de pertencentes aos cinco maiores acionistas (k=5). 

A estimação foi realizada por meio do modelo dos mínimos quadrados de dois 
estágios (2SLS – Two Stages Leasts Squares) no intuito de corrigir o problema de 
endogeneidade da variável concentração acionária. Para teste de endogeneidade foi realizado 
o teste de significância dos coeficientes, sendo que os resultados apresentaram evidência da 
existência da endogeneidade ao nível de 1%. 

 

 

                                                           
2
 Segundo Wooldridge (2006) Variável instrumental  de uma variável endógena  é aquela que satisfaça as 

seguintes suposições: 
a – Não correlacionada com o termo de erro, isto é,  e 
b -  é correlacionada com , ou seja,  
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Equação 2 
Como instrumento da variável concentração acionária, foi utilizado o logaritmo da 

receita , como métrica do porte da empresa. Segundo argumenta Himmelberg et al. 
(1999), nas empresas maiores os acionistas podem ter acesso à melhor proteção, motivando 
uma concentração mais dispersa. Entretanto, por outro lado, empresas grandes podem 
apresentar conflitos de agência mais intensos, induzindo a maior concentração. 

Também foi utilizada a variável “ADR” que indica se a empresa tem American 
Depositary Receipts (ADR’s) buscando identificar o impacto da mudança da regulação na 
concentração acionária. Ainda foi incluída a variável dummy ANO com o intuito de capturar 
os efeitos macroeconômicos do período. 

No modelo, apresentado na equação 2, o coeficiente  captura a relação do lucro 
com a concentração acionária da empresa. Os coeficientes e  indicam se existe alguma 
relação estatística significativa entre a variável independente “concentração acionária 
( )” e o retorno econômico. 

A primeira hipótese de pesquisa é encontrada no contexto apresentado acima e 
subdivide-se em função do teste proporcionado pelo modelo: 

H0(i)a: Empresas com controle disperso e/ou somente ações ordinárias, 
apresentam menor nível de conservadorismo do que as que possuem estrutura acionária 
concentrada. 

H0(i)b: Empresas com controle disperso e/ou somente ações ordinárias, 
incorporam o retorno econômico mais significativamente do que as empresas que 
possuem estrutura acionária concentrada. 

 
3.5. Qualidade dos Accruals 

Para estimar a qualidade dos accruals usamos o modelo proposto por Dechow e 
Dichev (2002) modificado por McNichols (2002): 

 
Equação 3 

Onde os resíduos () da regressão refletem a magnitude do accruals não relacionados 
com o fluxo de caixa realizado e o desvio padrão destes resíduos representa uma medida de 
qualidade dos accruals em que maior desvio padrão significa menor qualidade (DECHOW; 
DICHEV, 2002). 

Na equação é o fluxo de caixa da empresa no ano t – 1,  o fluxo de caixa 
da empresa no ano t,  o fluxo de caixa da empresa no ano t + 1, é a variação da 
receita deflacionada pelo total do ativo,  é o investimento em imobilizado deflacionado 
pelo total do ativo e  é o Total de Accruals Correntes, estimado por: 

 
Equação 4 

Seguido de  como a variação em ativo circulante da empresa j entre os anos t - 1 

e t;  a variação em passivos circulante da empresa j entre os anos t - 1 e t;  a 

variação em caixa e equivalentes caixa da empresa j entre os anos t - 1 e t;  a 

variação em dívidas incluídas em passivo circulante da empresa j entre os anos t - 1 e t. 
Para identificação dos melhores estimadores, realizou-se teste com o intuito de 

verificar a existência de endogeneidade, para tanto, foi realizado o teste de significância dos 
coeficientes, sendo que os resultados não evidenciaram a existência da endogeneidade ao 
nível de 1%. 
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Em conformidade com o pensamento de Francis et al. (2005), regredimos os resíduos 
do modelo em função das características do ambiente operacional das empresas de acordo 
com Dechow e Dichev (2002). 

 
Equação 5 

Onde: é o tamanho da empresa i no período t, dimensionado pelo logaritmo 

valor total do ativo,  é o desvio padrão dos fluxos de caixa operacional da empresa j 

no período t, o desvio padrão das vendas da empresa j no período t,  

o log do ciclo operacional da empresa j no período t e  o número de anos em que 

a empresa j apresenta o Lucro Liquido antes dos itens extraordinários menor que zero 
(FRANCIS et al., 2005). 

A variável “ADR” indica se a empresa tem American Depositary Receipts (ADR’s) 
buscando identificar o impacto da mudança da regulação na concentração acionária. 

Seguindo Francis et al. (2005), para calcular o  como proxy de qualidade dos 

accruals, foi utilizada uma janela de cinco resíduos anuais, uma vez que é o maior período 
disponível para a estimação. Desvios padrão grandes dos resíduos indica accruals de baixa 
qualidade e conseqüentemente, lucros de baixa qualidade. Nesse contexto, temos a segunda 
hipótese de pesquisa: 

H0(ii): Empresas com controle disperso e/ou somente ações ordinárias, apresentam 
menor magnitude do desvio padrão dos accruals discricionários, indicando maior 
qualidade do lucro. 

 
3.6. Persistência do Lucro 

Partindo do modelo sugerido por Sloan (1996) e Dechow, Ge e Schrand (2010), 
equação 6, e sua formulação decompondo o lucro em seus componentes fluxo de caixa 
operacional e accruals, equação 7, adicionamos a variável explicativa da pesquisa, a 
concentração acionária. 

 
Equação 6 

 
Equação 7 

Nas equações apresentadas, o “Lucro” é definido como lucro operacional 
dimensionado pelo total de ativos (SLOAN, 1996, p. 297). Sendo assim, conforme o autor, o 

 na equação 6, mede a persistência da taxa de retorno dos ativos. Na equação 7,  < , 
implica que menor persistência na performance do lucro é atribuída ao componente accrual 
total. 

Como primeiro passo, estimamos a persistência do lucro futuro em relação ao lucro 
atual segundo o modelo abaixo: 

 
Equação 8 

Sendo  o lucro no ano t+1;  o Lucro no ano t; a variável concentração 
acionária é controlada por  em que “k” representa o índice que informa se a 

concentração é medida pelo percentual de ações de propriedade do maior acionista (k=1) ou 
se pelo percentual de ações de pertencentes aos cinco maiores acionistas (k=5). 

Na equação 8 o coeficiente  captura a relação do lucro com a concentração acionária 
da empresa, ou seja, quanto da variação do lucro passa pela concentração acionária. O 
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coeficiente  indica se existe alguma relação estatística significativa entre a variável 
independente concentração acionária e o lucro contábil. 

Seguindo a metodologia proposta por Sloan (1996), foi decomposto o lucro em seus 
componentes e adicionada a variável concentração acionária. 

 
Equação 9 

Para determinação dos valores da variável accruals totais, seguiu-se Sloan (1996), que 
afirma que os Accruals totais podem ser calculados usando informações do balanço 
patrimonial e da demonstração de resultado do exercício. 

 
Equação 3 

Sendo, ∆CA a variação em ativo circulante; ∆Cash a variação em caixa e equivalentes 
caixa; ∆CL a variação em passivos circulante; ∆STD a variação em dívidas incluídas em 
passivo circulante; ∆TP a variação em imposto de renda a pagar e Dep a despesas com 
depreciação e amortização. 

Para os anos de 1999 a 2007, o fluxo de caixa é calculado pela diferença do lucro 
pelos accruals, conforme comentam Dechow et al. (1995), os anos de 2008 e 2009 o fluxo de 
caixa é obtido na base da Economatica, uma vez que para este período esta informação é 
disponibilizada. 

Para estimação da persistência do lucro é utilizado o modelo de painel dinâmico, do 
qual pode originar alguns problemas de estimação. No presente trabalho temos a presença da 
variável dependente defasada como variável explicativa, originando problemas de 
autocorrelação. Além de o agrupamento em painel, ter uma dimensão tempo curta (small-T) e 
uma maior dimensão de número de empresas (larger-N). 

Arellando e Bond (1991) desenvolveram estimadores que resolvem painel para small-
T e larger-N, que consiste na utilização do método de momentos generalizados (GMM), 
permitindo a correção do viés da estimação com a variável defasada, bem como aceita 
variável que não é estritamente exógena, ou seja, aceita certo grau de endogeneidade, 
corrigindo-o. 

Conforme documenta Dechow, Ge e Schrand (2010), o lucro com maior persistência 
fornecerá maior avaliação patrimonial e, por conseqüência, o aumento na estimativa de 
persistência, fornecerá retornos positivos no mercado de capitais. 

Portanto, tomando a característica da definição de qualidade do lucro de Dechow, Ge e 
Schrand (2010), em que qualidade do lucro só existe se esse é informativo em relação ao 
desempenho da empresa, tem-se a base para a terceira hipótese: 

H0(iii): Empresas com controle disperso e/ou somente ações ordinárias, 
apresentam maior persistência do desempenho do lucro futuro em relação ao lucro 
corrente. 

 
4. TRATAMENTO DOS DADOS 
 

4.1. Oportunidade Assimétrica e Reconhecimento Oportuno de Perda (Teste da 
Hipótese H0(i)) 

A tabela 1 apresenta os resultados estimados na regressão do modelo de Basu (1997) 
modificado com a inserção da variável explicativa do estudo, a concentração acionária. 
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TABELA 1: REGRESSÃO PARA CONSERVADORISMO E OPORTUNI DADE DO LUCRO  
% de ações de posse do maior 

acionista 
% de ações de posse dos cinco 

maiores acionistas Variáveis 
Sinal 

Esperado 
Coeficiente estatística z Coeficiente estatística z 

 + 1.376*** 3.73 1.386*** 3.71 

 - -0.187** -2.44 -0.194** -2.54 

 + -0.118*** -3.58 -0.124*** -3.67 

 - 0.212*** 3.69 0.218*** 3.75 

 - 0.396*** 4.78   

 + -0.029*** -4.05   

 - 0.055*** 4.30   

 -   0.432*** 4.75 

 +   -0.033*** -4.13 

 -   0.062*** 4.34 

 - -0.819** -1.97 -0.827** -2.18 

 - -0.109*** -8.70 -0.099*** -8.67 

Nº de observações 2.533    

*, **, *** -  Níveis de significância respectivamente 10%, 5% e 1% 
 

Os resultados indicam que o lucro não incorpora o retorno econômico 
significativamente, indicado pelo coeficiente β2 que, apresenta sinal negativo indicando uma 
relação inversa com o lucro contábil, apontando o contrário do que explica Costa, Costa e 
Lopes (2006) sobre a relação direta, em que o retorno negativo reflete lucro negativo e retorno 
positivo reflete lucro positivo. Entretanto, este resultado confirma o resultado encontrado 
pelos autores para o mercado de capitais brasileiro. 

Corroborando com os resultados encontrados por Basu (1997), o coeficiente β3 se 
apresentou estatisticamente significante e com sinal positivo, indicando a presença de 
conservadorismo contábil nas empresas estudadas. Indicando que as “más notícias” são mais 
rapidamente incorporadas pelo resultado, derivando do conservadorismo por políticas 
contábeis que exigem maior rigor na verificação para reconhecimento dos ganhos do que para 
as perdas, o que evidencia o conservadorismo condicional como encontrado por Costa, Costa 
e Lopes (2006). 

No que diz respeito à relação com a concentração acionária, os resultados apontam que 
tanto para a medida de concentração como percentual de ações pertencentes ao maior 
acionista , como para o percentual de ações de propriedade dos cinco maiores 
acionistas  as conclusões são semelhantes. Para as duas medidas os coeficientes 
apresentaram valores estatisticamente significativos a 1%.  

Os resultados apontam que à medida que a estrutura acionária fica mais concentrada, 
maior a indicação de conservadorismo e menor o reconhecimento oportuno do retorno pelo 
lucro contábil. O que segundo a literatura indicaria a possibilidade de fornecer informações 
menos confiáveis ao mercado, no que diz respeito ao lucro como indicador eficaz para 
previsão de lucros futuros (PENMAN; ZHENG, 2002). 

Isso pode decorrer do fato que o conservadorismo atue como mecanismo para atenuar 
os conflitos de agência entre os acionistas minoritários e os acionistas controladores 
(AHMED et al., 2002). Ainda documentado por Gonzaga e Costa (2009) quando os conflitos 
de agência são mais intensos, a demanda por conservadorismo pode aumentar em função da 
necessidade de alinhamento de interesse entre estes grupos de acionistas. 

O aumento do conservadorismo contábil pode estar relacionado ainda com a eficiência 
nas relações contratuais. Segundo documenta Paulo, Antunes e Formigoni (2006), o 
conservadorismo é um mecanismo eficiente na determinação dos parâmetros dos contratos, 
mitigando o comportamento oportunístico dos gestores (WATTS, 2003a). 
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Diante dos resultados encontrados para o mercado de capitais brasileiro, não refutamos 
a hipótese H0(i)a em que afirmamos que empresas com controle disperso e/ou somente ações 
ordinárias, apresentam menor nível de conservadorismo do que as que possuem estrutura 
acionária concentrada. Bem como, refutamos a hipótese H0(i)b de que as empresas com 
controle disperso e/ou somente ações ordinárias, incorporam o retorno econômico mais 
significativamente do que as empresas que possuem estrutura acionária concentrada. 

 
4.2. Qualidade dos Accruals (Teste da Hipótese H0(ii)) 

A tabela 2 fornece os resultados estimados para regressão conforme modelo de 
Dechow e Dichev (2002) alterado por McNichols (2002). Os resultados encontrados seguem 
os encontrados por Dechow e Dichev (2002), baseados no cross-sectional por setor, as 
variações no capital de giro são negativamente relacionadas com o fluxo de caixa corrente e 
positivamente relacionadas com fluxos de caixa do período anterior e do período subsequente. 

  
TABELA 2: REGRESSÃO DO TOTAL DE ACCRUALS  

       
Média 0.023 -0.319 0.076 0.165 -7.708 0.48 

Primeiro 
Quartil 

-0.045 -0.711 -0.055 -0.048 -0.197 0.27 

Mediana 0.114 -0.458 0.087 0.093 -0.010 0.56 
Terceiro 
Quartil 

0.307 -0.172 0.240 0.231 0.185 0.84 

   
Na tabela 3, são apresentados os resultados para a regressão conforme a equação 5 

onde são estimados os coeficientes das características do ambiente operacional da empresa em 
relação ao desvio padrão dos resíduos da regressão da equação 4 proposta por McNichols 
(2002). 

 
TABELA 3: REGRESSÃO DO DESVIO PADRÃO DOS RESÍDUOS 

% de ações de posse do maior 
acionista 

% de ações de posse dos cinco 
maiores acionistas 

Variáveis 
Sinal 

Esperado 
Coeficiente estatística t Coeficiente estatística t 

 - -0.00591** -2,39 -0.00597** -2,41 

 + 0.01029*** 6,41 0.01025*** 6,38 

 
+ 0.03381** 2,57 0.03389** 2,57 

 
+ 0.00016 -0,07 0.00022 -0,06 

 + 0.00713*** 3,40 0.00716*** 3,41 

 
+ -0.00172 -0,16 -0.00167 -0,15 

 
- -0.00103 -0,67   

 
- 

 
 

 -0.00130 -0,77 

 
 0.25 0.25 

Nº de observações 2.033  

*, **, *** -  Níveis de significância respectivamente 10%, 5% e 1% 
 
Foram encontrados os sinais esperados em todas as variáveis como nos resultados de 

Francis et al., (2005), todas as variáveis são positivamente relacionadas com o desvio padrão 
dos resíduos, exceto  que se mostrou negativamente relacionado. 

Observou-se que a variável concentração acionária não é estatisticamente significativa 
para o modelo, tanto para a concentração medida pelo percentual de ações de propriedade do 
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maior acionista, como para a concentração pelo percentual de ações de propriedade dos cinco 
maiores acionistas. 

Os resultados encontrados não indicam relação da magnitude do desvio padrão dos 
accruals discricionários com a concentração acionária e a variável ADR que busca identificar 
a mudança do ambiente institucional de regulação. Isso pode ter relação com a pequena janela 
de tempo no qual foi calculado o desvio padrão da variável independente e das variáveis 
explicativas, ou ainda, a pequena participação das empresas de concentração dispersa na 
amostra. 

Diante dos resultados encontrados, refuta-se a hipótese H0(ii) de que empresas com 
controle disperso e/ou somente ações ordinárias, apresentam menor magnitude dos accruals 
discricionários, indicando maior qualidade do lucro, uma vez que não foi encontrada relação 
estatística significativa. 

 
4.3. Lucros Persistentes (Teste da Hipótese H0(iii)) 

Os testes empíricos para a persistência do lucro são apresentados na tabela 4 onde são 
fornecidos os resultados da regressão da equação 8 que investiga o desempenho do lucro 
futuro no lucro presente da empresa. Consistente com os resultados encontrados por 
Sloan(1996), nossa amostra apresentou relação positiva entre o lucro de período futuro e o 
lucro do período corrente com o coeficiente igual a 0.154 e 0.151, para as duas medidas de 
concentração acionária respectivamente. Ambas significativas ao nível de 5%, indicando 
assim, persistência e sustentabilidade do lucro, não sendo o seu desempenho meramente 
transitório, o que evidencia que este lucro é um bom indicador para modelos de valuation. 
 

TABELA 4: RELAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DO LUCRO  
 Método de estimadores Arellano-Bond 

% de ações de posse do maior 
acionista 

% de ações de posse dos cinco 
maiores acionistas Variáveis Sinal Esperado 

Coeficiente t-statistic Coeficiente t-statistic 

  -0.053** -2.37 -0.053** -2.26 

 + 0.154** 2.35 0.151** 2.26 

 - -0.012** -2.46   

 -   -0.013** -2.33 

 - -0.145*** -7.74   

 -   -0.158*** -7.28 
Nº de Observações 2.950    

*, **, *** -  Níveis de significância respectivamente 10%, 5% e 1% 
 
Os resultados dos estimadores para variável concentração acionária apresentaram os 

sinais esperados e uma relação negativa em relação aos lucros futuros, indicando que quanto 
maior a concentração acionária menor a persistência e sustentabilidade dos lucros futuros. 

Para ampliar a percepção desta relação, a tabela 5 apresenta os resultados estimados 
para a regressão 9 aplicando a decomposição do lucro conforme sugerido por Sloan (1996). 
No mesmo sentido dos resultados de Sloan (1996), nossa amostra mostrou que o desempenho 
do lucro é mais persistente em relação ao componente ao componente fluxo de caixa 
operacional para o mercado de capitais brasileiro. 

A concentração acionária se apresentou significativa estatisticamente ao nível de 
significância de 5% para a concentração medida pelo percentual de ações de propriedade do 
maior acionista e ao nível de 1% para concentração medida pelo percentual de ações de 
propriedade dos cinco maiores acionistas. 
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TABELA 5: RELAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DO LUCRO DECOMPOS TO 

 Método Arellano-Bond 
% de ações de posse do maior 

acionista 
% de ações de posse dos cinco 

maiores acionistas Variáveis Sinal Esperado 
Coeficiente t-statistic Coeficiente t-statistic 

 

 -0.037*** -3.77 -0.058*** -5.97 

 

+ 0.179*** 6.96 0.166*** 6.71 

 

+ 0.299*** 15.86 0.242*** 12.43 

 

- -0.005** -2.38   

 

-   -0.013*** -4,83 

 

- 0.000*** 3.77   

 

- 
-0.080*** 

 
-16.03   

 

-   -0.014 -1.11 

 

-   -0.075*** -13.31 

Nº de Observações 2.950    
*, **, *** -  Níveis de significância respectivamente 10%, 5% e 1% 
 

Os resultados encontrados indicam, como no modelo anterior, uma relação 
significativa e negativa em relação ao desempenho do lucro futuro, reforçando a evidência de 
que maior concentração acionária, menor a persistência do lucro. 

Quando analisada a relação da concentração acionária com os accruals na persistência 
do lucro, não foi possível encontrar resultado relevante, com a concentração acionária pelos 
cinco maiores acionistas não se apresentou significativa. A concentração pelo maior acionista, 
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apesar de significativo, o valor é muito ínfimo, não apresentando relevância. Este resultado 
corrobora com o que foi encontrado no modelo de regressão do desvio padrão dos accruals 
discricionários com as variáveis do ambiente operacional da empresa apresentados 
anteriormente. 

A relação da concentração acionária com o componente do lucro, fluxo de caixa 
operacional, apresentou-se significativa para as duas medidas de concentração ao nível de 1%, 
indicando quanto mais dispersa a concentração maior a persistência do lucro em relação ao 
fluxo de caixa. 

Nesse contexto, conclui-se que os resultados encontrados não refutam a hipótese H0(iii) 

de que empresas com controle disperso e/ou somente ações ordinárias apresentam lucros com 
o desempenho da persistência em relação ao lucro corrente para empresas no mercado de 
capitais brasileiro. 

 
5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, procurou-se analisar a existência de relação estatística significativa 
entre a estrutura de propriedade (concentração acionária) e a qualidade do lucro contábil 
divulgado nas demonstrações financeiras das empresas participantes do mercado de capitais 
brasileiro. 

Considerou-se Nesse contexto o conceito de qualidade de lucro que leva consideração 
a qualidade em observância a três aspectos: Primeiro, a qualidade do lucro só existe no 
contexto de um modelo específico de decisão. Segundo, a qualidade do lucro só existe se esse 
é informativo em relação ao desempenho da empresa e terceiro, a qualidade do lucro é 
conjuntamente determinada pela relevância do desempenho financeiro fundamental para 
decisão e pela capacidade do sistema contábil de mensurá-lo. 

Os resultados indicaram que existe um crescimento de conservadorismo à medida que 
a estrutura de propriedade torna-se mais concentrada. A literatura exposta anteriormente 
evidencia a importância do entendimento do conservadorismo contábil nos relatórios 
financeiros, pois este influencia na análise financeira e econômica das empresas. 

Os resultados encontrados pode ser decorrência da demanda por mecanismo de 
segurança por parte dos acionistas minoritários. Ainda, os acionistas controladores podem 
demandar maior eficiência nas relações contratuais, onde o conservadorismo pode atuar de 
forma a reduzir o comportamento oportunístico sobre as informações contábeis tomadas por 
base para os contratos. 

No contexto desse estudo, considerando as razões para o aumento conservadorismo 
com o aumento da concentração acionária, conforme enfatiza grande parte da literatura a 
respeito do assunto, a prática de conservadorismo, pode levar informações viesadas ao 
mercado. Entre outras palavras, a informação fornecida pelo lucro é de baixa qualidade. 

Nos resultados estimados da qualidade dos accruals, onde a proxy de qualidade é o 
desvio padrão dos resíduos da regressão do total de accruals correntes em relação aos fluxos 
de caixa da operação passados, presentes e futuros e na mudança da receita de vendas e 
investimento no imobilizado. Não foi encontrada evidência de relação significativa da 
magnitude do desvio padrão dos resíduos com a concentração acionária. Indicando a não 
existência de relação da concentração acionária com a qualidade dos accruals discricionários 
para a amostra do mercado de capital brasileiro utilizado, não se podendo inferir sobre a 
qualidade do lucro contábil. 

Quanto à medida de persistência, foi evidenciada relação estatística significativa para 
concentração acionária indicando que à medida que a estrutura de propriedade se torna mais 
concentrada, menor é a persistência do lucro e consequentemente sua sustentabilidade, 
evidenciado assim que o lucro nestas condições não reflete informação de alta confiabilidade 
para processos de valuation. 
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Quando analisada a decomposição do lucro corrente em seus componentes fluxo de 
caixa operacional e accruals, a concentração acionária se apresentou significativa 
estatisticamente e negativa, bem como sua relação com o fluxo de caixa operacional. Os 
resultados indicam que a persistência do lucro é maior no componente fluxo de caixa e 
evidenciando, da mesma forma que no modelo sem a de composição do lucro que à medida 
que a estrutura de propriedade se torna mais concentrada, menor é a persistência do lucro. 

Conforme pesquisas anteriores o entendimento da persistência é importante em seus 
aspectos econômicos, pois evidencia o nível de sustentabilidade dos lucros da empresa e 
consequentemente pode impactar fortemente nos retornos para o mercado de ações. 

Os resultados encontrados podem ter sofrido influência da pequena participação das 
empresas com concentração dispersa na amostra em estudo, o que figura como uma limitação 
da pesquisa. Ainda como limitações da pesquisa, pode-se destacar o período curto para análise 
do desvio padrão dos resíduos da regressão dos accruals. 

Este trabalho tem como objetivo de contribuir com a literatura acadêmica em 
qualidade da informação contábil, introduzindo aos estudos da qualidade do lucro a variável 
concentração acionária, buscando indicativos da evidência de que a variável estrutura de 
propriedade possa ser informativa nos processos de valuation. 

Futuras pesquisas poderiam avaliar a influencia da concentração acionária no 
gerenciamento de resultado medido pela qualidade dos accruals utilizando um período maior 
de tempo. Ainda poderia ser analisada a influencia da concentração acionária na qualidade 
dos lucros por meio de outras métricas de qualidade já estudada na literatura. 
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