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RESUMO  
Este estudo, de natureza descritiva com abordagem quantitativa do problema, tem como o 
objetivo investigar a influência das características da composição do conselho de 
administração, definidas como tamanho e independência do conselho de administração, e 
separação entre os cargos de presidente do conselho e diretor executivo-CEO sobre a 
informatividade dos lucros contábeis nas empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa.As 
evidências foram obtidas a partir de uma amostra de dados de empresas brasileiras não 
financeiras para os anos de 2010 e 2011 em um conjunto de dados agregados (abordagem 
POLS). Considerou-se como informatividade a intensidade da relação entre o lucro contábil e 
o retorno das ações condicionada às características do conselho de administração, mensurada 
pelo coeficiente angular da reta estimada entre essas duas variáveis.  Os resultados 
encontrados permitem a aceitação da hipótese de que a separação entre os cargos de 
presidente do conselho de administração e diretor executivo-CEO aumenta a informatividade 
dos lucros, indicando que no ambiente brasileiro a informatividade é maior para as empresas 
que possuem pessoas distintas ocupando os dois cargos. Com relação ao tamanho e a 
independência do conselho do conselho de administração os resultados não confirmaram a sua 
influência sobre a informatividade dos lucros contábeis.  
 
Palavras-chave: Informatividade; conselhos de administração; mercado acionário brasileiro. 
 
Área temática: Mercados financeiro, de crédito e de capitais. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Estudos de Governança Corporativa tem recebido crescente atenção acadêmica e 
empresarial nos últimos anos, e dentre eles os que abordam a composição dos conselhos de 
administração. As discussões sobre as composições dos conselhos de administração 
relacionam-se, não só, mas especialmente, ao tamanho do conselho, participação do diretor 
executivo-CEO da empresa no conselho de administração e o percentual de independência 
deste conselho (ADAMS; HERMALIN; WEISBACH, 2008; ANDERSON; MANSI; 
REEBC, 2004). 

Bratton e McCahery (1999) afirmam que quando há acionistas controladores 
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detentores da maioria do poder de voto e mercados secundários menos líquidos, apresenta-se 
como alternativa aos acionistas minoritários a utilização de mecanismos de controle interno 
da administração, como é o caso do conselho de administração.  

Os conselhos de administração são o ápice comum dos sistemas de decisão e de 
controle das organizações (FAMA; JENSEN, 1983). Os conselhos têm o poder de contratar, 
despedir e compensar os executivos de nível superior da decisão, e de ratificar e monitorar as 
decisões importantes. O exercício desse direito de controle de decisão realizado por um grupo 
(o conselho) ajuda a garantir a separação da gestão de decisão e de controle.  

Para Gillan (2006) o trabalho dos conselheiros desenvolvido internamente no conselho 
de administração reflete em sua reputação no mercado de trabalho e um desempenho sólido 
de um membro do conselho tem o potencial de lhe proporcionar melhores oportunidades 
individuais, tais como assento em outros conselhos em empresas de maior porte ou de mais 
prestígio no mercado. Considerando que os conselheiros competem no mercado de trabalho 
de conselheiros, eles têm incentivos para estabelecer e manter uma reputação de serem peritos 
profissionais que efetivamente monitoram gestores e que cuidam melhor dos interesses dos 
acionistas (FAMA; JENSEN, 1983). 

A governança e a contabilidade de uma empresa segundo Costa (2005) estão direta e 
intrinsecamente ligadas, uma impactando na outra. Nas atividades das organizações modernas 
pode-se verificar a existência de conflito de agência e assimetria informacional, e não 
podemos ambicionar uma pesquisa séria das organizações modernas sem considerá-los, sendo 
que a contabilidade é candidata natural para a redução da assimetria informacional (LOPES, 
2008).  

Lopes e Martins (2005) quando abordam a assimetria informacional e a divergência de 
interesses que geram os conflitos de agência, afirmam que esses conflitos podem ser 
reduzidos por meio de informações contábeis que promovam maior transparência dos 
acontecimentos ocorridos dentro da empresa. Dentro deste contexto a contabilidade é vista 
como um dos mecanismos de controle da Governança Corporativa da empresa.  

Apresentada como uma propriedade da informação contábil a informatividade é 
identificada como a relação entre a informação contábil e os preços das ações, sendo 
usualmente representada pela associação entre o retorno dos preços das ações e o lucro 
contábil. Assim sendo, quanto maior a relação entre o retorno das ações e o lucro contábil, 
maior será a informatividade do lucro divulgado pela contabilidade (SARLO NETO, 2009).  

No Brasil ainda são escassas as evidências empíricas sobre a informatividade dos 
lucros contábeis condicionada às características da composição do conselho de administração.  

Destarte, a questão de pesquisa norteadora deste estudo é: Qual é a relação entre 
características do conselho de administração e a informatividade dos lucros contábeis das 
empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa? Em consonância com o problema de 
pesquisa proposto o objetivo deste estudo é o de investigar a influência das características da 
composição do conselho de administração sobre a informatividade dos lucros contábeis nas 
empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. 

A importância deste estudo deve-se ao fato de abranger um tema com escassas 
evidências na literatura nacional. Segundo Lopes e Walker (2008) o Brasil é um país típico de 
direito code law, em desenvolvimento,  onde as demonstrações financeiras não são preparadas 
para informar os investidores, mas sim para atender ao fisco e outras necessidades 
regulatórias,  portanto, a investigação, sobre a interação das características dos conselhos de 
administração com a informação contábil, torna-se oportuna a fim de proporcionar evidências 
empíricas em tal ambiente. Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa sejam úteis a 
conselheiros, investidores, credores e acadêmicos.  

O presente artigo está dividido em cinco seções específicas, além desta introdução, a 
seção 2 é composta pelo referencial teórico e desenvolvimento de hipóteses, na seção 3 é 
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apresentada a metodologia do estudo, a seção 4 é constituída pela análise e discussão dos 
resultados e na seção 5 são apresentadas as considerações finais do estudo. 
  
2 REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTES ES 

Esta seção irá apresentar as motivações teóricas para sustentar a elaboração das 
hipóteses inerentes ao estudo, bem como uma breve revisão da literatura acerca do tema. 

 
2.1 Teoria da agência  

Segundo Jensen e Meckling (1976) a separação entre propriedade e gestão na maioria 
das grandes empresas permite que os administradores não assumam o ônus financeiro de suas 
decisões. A separação do controle e da posse da empresa surge como desencadeador da 
relação de agência. Os administradores muitas vezes tomam decisões pensando na 
maximização de seu bem-estar pessoal e não no melhor para os acionistas, resultando na 
expropriação da riqueza dos últimos.  

Para diminuir os danos causados pelo problema de agência dos gestores faz-se 
necessário a presença de mecanismos de equilíbrio entre as partes (agente e principal). Neste 
contexto de equilíbrio entre as partes envolvidas no conflito de agência surgem os custos de 
agência, representados pelos gastos com cumprimento de contratos, monitoramento do agente 
e custos residuais (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Bratton e McCahery (1999) no estudo sobre Governança Corporativa e Teoria da 
Firma, baseado nos contratos incompletos e sistemas nacionais de governança, afirmam que 
quando existe a questão da possibilidade de expropriação de parte do valor da companhia por 
acionistas controladores (conflito de agência de acionista controlador versus minoritário), é 
necessário o controle da atividade dos administradores de forma que dificultem a adoção de 
medidas que beneficiem exclusivamente os controladores e para tanto são necessários 
mecanismos diferenciados de controle. Para o caso em que há acionistas controladores e 
mercados secundários menos líquidos, os autores sugerem como alternativa de proteção aos 
minoritários à utilização de mecanismos de controle interno da administração, como é o caso 
do conselho de administração. 

Em mercados de estrutura de propriedades concentradas, tais como o mercado 
brasileiro, o conflito existente entre acionista e administrador (principal e agente), 
frequentemente é substituído pelo conflito acionista minoritário e controlador. Neste contexto 
o conselho de administração tem papel fundamental na governança corporativa, ele é o 
mecanismo principal para reduzir os custos de agência entre acionistas e gestores e entre os 
acionistas controladores e minoritários (SILVEIRA, 2002). 

Os conflitos entre acionistas controladores e minoritários em geral surgem da 
assimetria informacional. Hendriksen e Van Breda (2009, p.162) definem: “há assimetria 
informacional quando uma das partes de uma transação possui mais informações do que a 
outra”.   

Segundo Akerlof (1970) a questão da assimetria informacional reside no fato de que 
quem vende o produto conhece plenamente e quem compra não tem as mesmas informações. 
Para o autor, na presença da assimetria informacional há tendência de ocorrerem conflitos de 
interesses.  

Para Lopes e Martins (2005) quando há assimetria informacional e a divergência de 
interesses que geram os conflitos de agência, esses conflitos podem ser reduzidos por meio de 
informações contábeis que colaborem com uma maior transparência dos acontecimentos 
ocorridos dentro da empresa.  A contabilidade é vista dentro deste contexto como sendo um 
dos mecanismos de controle da Governança Corporativa da empresa, que tem a função de 
reduzir a assimetria entre as partes.  

Assim tanto conselho de administração quanto a contabilidade são tidos como 
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mecanismos de governança corporativa, porém suas funções são distintas. Enquanto o 
conselho de administração tem a função de monitorar a gestão, decisões de investimento, 
preservando o valor e garantindo o retorno dos investimentos para os acionistas 
(principalmente minoritários), o papel da contabilidade neste contexto é o de produzir 
informações úteis aos seus usuários para as tomadas de decisões, proporcionando a redução 
da assimetria informacional entre os agentes econômicos.  

 
2.2 Conselhos de Administração 

Os conselhos de administração no Brasil tem sua origem na previsão legal. É um 
órgão de caráter deliberativo, integrado por profissionais eleitos pelos próprios acionistas e 
composto por no mínimo 3 (três) membros, conforme previsto no art. 140 da Lei das 
Sociedades Anônimas - Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações.  Na mesma lei, 
em seu art. 142 são apresentadas suas atribuições dentre as quais destacamos: eleger e 
destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições; fixar a orientação geral dos 
negócios da companhia; fiscalizar a gestão dos diretores; manifestar-se sobre o relatório da 
administração e as contas da diretoria; manifestar-se previamente sobre atos ou contratos. 

A lei prevê um mínimo de 3 (três) membros nos conselhos, enquanto o Código de 
Boas Práticas de Governança Corporativa do  IBGC  (IBCG, 2009) recomenda que o conselho 
seja composto entre cinco (5) e onze (11) membros. Na prática percebe-se que estes números 
tem sido diversos (ver TRAPP, 2009; TEIXEIRA, 2010).   

Uma questão que tem sido levantada em relação aos conselhos de administração é por 
que motivos eles existem.  Hermalin e Weisbach (2003) ao abordarem esta questão afirmam 
que os conselhos não podem ser simplesmente um produto de regulação, pois ao longo da 
história e em todo o planeta conselhos de administração existem em uma variedade de 
organizações com e sem fins lucrativos, antecedendo até mesmo regulamentos.  

Hermalin e Weisbach (2003) ainda afirmam que se conselhos existissem simplesmente 
para satisfazer os requisitos regulamentares, eles representariam custos de peso morto para as 
empresas, e que lobby posterior possivelmente teria eliminado sua obrigatoriedade pelo 
menos em algum lugar do mundo ou as configurações dos conselhos seriam de acordo com o 
número e características dispostas nos regulamentos, no entanto na prática são observadas 
composições diversas. 

O conselho de administração é uma solução de mercado que ajuda a melhorar os 
problemas de agência que afligem qualquer grande organização. Quaisquer que sejam suas 
virtudes ou problemas, os conselhos de administração são parte da solução do mercado para 
os problemas de contrato dentro da maioria das organizações (HERMALIN; WEISBACH, 
2003). 

Segundo Vafeas (2000) a primeira função do conselho de administração é a de gestão 
da decisão, tais como a definição de estratégias no longo prazo, investimentos e finanças. A 
segunda função é a de controle de decisão, tais como a contratação, demissão e plano de 
remuneração de gestores de nível superior, acompanhamento das decisões de alocação de 
capital e o monitoramento da qualidade do relatório de informação que é comunicado ao 
público. 

Além da função de controle sobre executivos, o conselho de administração pode servir 
de órgão consultivo para o processo de tomada de decisões com a função de ligar a 
organização ao ambiente externo através do board interlocking e assim ter acesso direto a 
recursos econômicos tais como empréstimos subsidiados, informações de negócios e acesso a 
mercados protegidos (SILVA et al. 2008).  

Os conselhos de administração são responsáveis por monitorar, avaliar e disciplinar a 
gestão da empresa e uma das mais importantes responsabilidades do conselho de 
administração do ponto de vista do credor é a supervisão dos relatórios financeiros 
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(ANDERSON; MANSI; REEBC, 2004).  Estes autores encontram evidências que indicam 
que o monitoramento dos ativos por conselheiros independentes impacta substancialmente o 
custo de financiamento da dívida.  

Adams, Hermalin e Weisbach (2008) discutem a literatura sobre conselhos de 
administração e o papel deste desempenhado dentro dos sistemas de governança corporativa, 
apontando para as dificuldades de se estudar conselhos de administração. Porém, mesmo com 
essas dificuldades, os autores afirmam que compreender o papel dos conselhos de 
administração é fundamental para nossa compreensão do comportamento das empresas e com 
respeito da definição de políticas para regular as atividades corporativas.  

O conselho de administração deve desempenhar um monitoramento ativo a fim de 
torná-lo mais eficiente, considerando que os conselhos são responsáveis pela preservação do 
valor da empresa (TIROLE, 2001). 

Para Fama (1980), Fama e Jensen (1983)  e Gillan (2006) os incentivos para que os 
conselheiros desempenhem seus papéis dentro dos conselhos de administração é o fato de que 
eles desejam construir e manter reputações como monitores especializados, devido as 
possibilidades de ocuparem assentos em conselhos de outras empresas, ou até mesmo serem 
convidados a ocupar assentos em empresas maiores ou de maior prestígio.    

 
2.3 Informatividade dos lucros contábeis 

A relação entre a informação contábil e o mercado de capitais vem sendo abordada 
pela literatura internacional desde o estudo seminal de Ball e Bronw (1968) que investigou se 
o lucro contábil era informativo para o mercado de capitais. Estes autores comprovaram a 
existência de conteúdo informativo das informações contábeis.  

Para Lopes e Martins (2005) a contabilidade do ponto de vista informacional deve 
apresentar valores que possam ser úteis aos usuários das informações. Watts e Zimmermann 
(1986) afirmam que se o lucro contábil está associado aos fluxos de caixa, então o lucro da 
contabilidade para o período atual pode fornecer a informação nos fluxos de caixa atuais e em 
fluxos de caixa futuros previstos, sendo, portanto, uma fonte útil de informações para tomada 
de decisões. 

O conceito da abordagem da informação (information approach) considera a 
contabilidade como um meio de transmissão de informação. Sob essa abordagem, as variáveis 
contábeis tais como patrimônio líquido e lucro contábil possuem conteúdo informacional. A 
capacidade informativa corresponde ao potencial de uma variável contábil em transmitir 
informações que possam influenciar as expectativas dos usuários da contabilidade como 
observado por Lopes (2002). 

A capacidade informacional dos lucros contábeis, denominada informatividade, tem 
como base a utilização dos lucros contábeis pelos investidores como informação útil para 
ajustar as suas expectativas; portanto se o lucro contábil contiver novas informações 
(surpresas), provocará ajustes nas expectativas dos investidores e, consequentemente, nos 
preços das ações e nos valores de mercado dessas empresas, caso contrário não gerará 
impacto sobre os retornos das ações (SARLO NETO, 2009). 

A informatividade é usualmente representada em uma equação na qual o retorno das 
ações é definido como uma variável explicada pela variável lucro contábil conforme o modelo 
utilizado por Easton e Harris (1991), Francis e Schipper (1999) e Bushman et al. (2004). 
 
2.4 Informatividade dos lucros contábeis e características do conselho de administração 

Evidências relacionadas à informatividade dos lucros condicionada às características 
da composição do conselho de administração no Brasil ainda são escassas. Na literatura 
internacional podem ser citados os trabalhos de: Vafeas (2000), Firth, Fung e Rui (2006), 
Ahmed, Hossain e Adams (2006), Dimitropoulos e Asteriou (2010) e Abdoli e Royaee 
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(2012), todos abordando a informatividade dos lucros e a composição do conselho de 
administração.  

O estudo de Vafeas (2000), utilizando dados de empresas nos Estados Unidos 
referentes ao período de 1990-1994, examinou se a informatividade dos lucros varia com a 
fração de conselheiros independentes que atuam no conselho e com o tamanho do conselho 
representado pelo número de conselheiros. Os resultados sugerem que os lucros das empresas 
com os menores conselhos são percebidos como sendo mais informativo pelos participantes 
do mercado, porém não foram encontradas evidências de que maior participação nos 
conselhos de conselheiros independentes aumentaria a informatividade dos lucros.   

Dados do mercado chinês no período de 1998-2000 foi objeto de estudo Firth, Fung e 
Rui (2006), que encontraram resultados empíricos de que as empresas que têm mais 
conselheiros independentes e que separam as funções de presidente do conselho e diretor 
executivo-CEO têm maior informatividade dos lucros. Os autores afirmam que estes 
resultados estão em consonância com a literatura ocidental e evidenciam a melhora no sistema 
de governança corporativa. 

Utilizando dados do período de 1991-1997 de empresas neozelandesas, Ahmed, 
Hossain e Adams (2006) constataram que a informatividade dos lucros é negativamente 
relacionada com o tamanho do conselho de administração. Nesse estudo não foi possível 
estabelecer relação com o percentual de conselheiros independetes.  

Dimitropoulos e Asteriou (2010) estudaram o mercado de capitais grego no período de 
2000-2004, analisando a qualidade informacional dos lucros contábeis e a estrutura do 
conselho de administração. O estudo encontrou uma relação positiva entre a informatividade 
dos lucros contábeis e a fração de conselheiros independentes que servem no conselho. Porém 
não encontraram relação com o tamanho do conselho. Adicionalmente, seus resultados 
indicam que empresas que possuem maior proporção de membros independentes no conselho 
mostraram-se mais conservadores ao relatar más notícias.  

O efeito da independência do conselho de administração sobre a informatividade dos 
lucros contábeis foi investigado por Abdoli e Royaee (2012). A amostra foi composta de 
empresas listadas na Bolsa de Teerão referente ao período de 2005 a 2010. Os resultados 
indicaram uma maior informatividade dos lucros nas empresas com maior percentual de 
conselheiros independendes e nas quais o presidente do conselho é também diretor executivo.  

 
2.5 Formulação das hipóteses de estudo 

A seguir com base na teoria e evidências obtidas em estudos anteriores, serão 
delineadas as hipóteses deste estudo. 

  
2.5.1  Hipótese 1: tamanho do conselho. 

Lipton e Lorsch (1992) afirmam que uma razão para a falta de diálago significativo 
nos conselhos de administracao esta centrada no tamanho deste. Para estes autores quando um 
conselho tem mais de dez membros, torna-se difícil para todos expressarem suas opiniões e 
ideias no limitado tempo disponivel das reuniões, e que isto faz com que os conselheiros não 
expressem suas opiniões com frequência e livremente. 

Uma característica fundamental para a eficiência de um conselho de administração 
está relacionada com o número de membros que o compõem (JENSEN, 1993). O autor sugere 
que a medida que o número de conselheiros aumenta, sua eficiencia diminiu, devido ao 
surgimento de conflitos internos.  

A ideia de que grandes conselhos podem ser menos eficazes do que pequenos 
conselhos (LIPTON; LORSCH, 1992; JENSEN, 1993) deriva do fato de que quando os  
conselhos se tornam muito grandes surgem internamente problemas de agência (como free-
riding)  e o conselho torna-se mais um símbolo e passa a integrar menos o processo de gestão 
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da empresa.   
Wu (2000) analisou a evolução do tamanho do conselho durante o período 1991-95, e 

encontrou evidências de que o tamanho do conselho diminuiu em média. O autor conclui que 
participantes do mercado parecem pensar que pequenos conselhos fazem um melhor trabalho 
de acompanhamento da gestão do que fazem grandes conselhos. 

Conselhos de administração com menor número de conselheiros tem maior 
probabilidade de eficiência no processo de monitoramento dos gestores (YERMACK, 1996). 

A partir destas informações iniciais acerca do número de membros que devem compor 
o conselho de administração, nossa primeira hipótese de estudo é:   

Hipótese 1: A informatividade dos lucros contábeis divulgados é negativamente 
relacionada com a tamanho do conselho. 
 
2.5.2 Hipótese 2: independência do conselho. 

Conselhos de administração dominados por conselheiros independentes são mais 
eficazes no exercício de sua função de controle por sofrerem menor influência da 
administração (FAMA; JENSEN, 1983). Segundo estes autores o incentivo para que 
conselheiros independentes sejam monitores mais eficazes é o interesse em manter a  sua 
credibilidade como bom conselheiro. 

Para Weisbach  (1988) os conselhos independentes são mais eficazes porque são 
menos suscetíveis à influência indevida dos gerentes e que a probabilidade de que um CEO 
com desempenho ruim seja substituído aumenta com a elevação do percentual de 
independentes com assento no Conselho.  

Beasley (1996) examina o monitoramento de conselheiros independentes sobre a 
qualidade dos relatórios financeiros, condicionando a escolha de sua amostra a casos de 
fraude na declaração financeira, e constatou que a probabilidade de fraude da situação 
financeira é inversamente proporcional ao número de conselheiros independentes que servem 
no conselho. 

Segundo Lipton e Lorsch (1992) os conselheiros indepentendes tem um papel de 
monitorar a gestão empresarial continuamente e não apenas em momentos de crises, tendo 
assim maior controle sobre as ações da administração.  

No Brasil onde a estrutura acionária é concentrada e os conflitos mais relevantes 
observados são entre acionistas majoritários (controlador) e minoritários, a independência do 
conselho está ligada ao fato  desse sofrer maior ou menor influência do controlador 
(VALADARES; LEAL,2000). 

Para Lopes e Walker (2008) conselhos mais independentes são mais eficazes e 
auxiliam na mitigação de manipulações dado que os gerentes possuem fortes incentivos para 
divulgar informações de forma seletiva.  

A segunda hipótese de estudo assim é definida:  
Hipótese 2: A informatividade dos lucros contábeis divulgados é positivamente 

relacionada com o percentual de independência do conselho. 
 

2.5.3 Hipótese 3: separação presidente do conselho e diretor executivo-CEO.  
 Jensen (1993) afirma que quando o CEO também ocupa o cargo de presidente do 
conselho, sistemas de controle interno como o próprio conselho de administração  podem não 
cumprir eficazmente as suas funções principais de controle. 
 Agentes de decisão individuais podem ser envolvidos na gestão de algumas decisões e 
no controle das outras, mas a separação significa que um agente individual não exerce a 
gestão exclusiva e direito de controle sobre a mesma decisão (FAMA; JENSEN, 1983). 

Lipton e Lorshc (1992) destacam o poder que a figura do diretor executivo-CEO 
possui, especialmente nas salas de reunião dos conselhos de administração norte-americanos, 
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e que quando este ocupa também o cargo de presidente do conselho provoca uma dificuldade, 
relacionada com a influência e estima do diretor executivo-CEO em relação aos demais 
membros do conselho, que pode tornar difícil para os últimos a realização da sua função de 
monitoramento. 

Gul e Leung (2004) afirmam que a dualidade diretor executivo-CEO e presidente do 
conselho pode reduzir a independência do conselho, bem como sua capacidade de controlar 
eficazmente os gestores incluindo menos divulgação de informações oportunas e relevantes 
para as partes interessadas externas. 

Assim a terceira hipótese de estudo é definida como:  
Hipótese 3: A informatividade dos lucros contábeis é maior nas empresas em que há 

separação entre os cargos de diretor executivo-CEO e presidente do conselho de 
administração. 

No quadro 1 a seguir são resumidas as hipóteses de estudo e a expectativa do sinal dos 
coeficientes a serem encontrados nas análises econométricas. 

Quadro 1: Hipóteses do Estudo 
Hipóteses Sinal esperado  

H1: a informatividade dos lucros diminui com o aumento do tamanho do conselho  - 
H2: a informatividade dos lucros aumenta com maior participação de conselheiros 
independentes no conselho 

+ 

H3: a informatividade dos lucros é maior com a separação dos cargos de diretor 
executivo - CEO e presidente do conselho de administração. 

+ 

 No quadro 2 são definidas as características da composição dos conselhos de 
administração de acordo com trabalhos anteriores. Cada uma das características será utilizada 
neste estudo para a verificação de uma das hipóteses. 

Quadro 02 – Definição das características do conselho de administração. 
Característica  Hipótese Representação  Referência  

Tamanho do 
conselho 

H1 
Número de membros do conselho 

de administração 

Jensen (1993); Yermack (1996); Vafeas 
(2000); Hermalin e Weisbach (2003); 

Firth, Fung e Rui (2006), Ahmed, 
Hossain e Adams (2006). 

Independência 
do conselho 

H2 
Relação entre conselheiros 
independentes e total de 

conselheiros da empresa (%) 

Jensen (1993); Vafeas (2000); Hermalin 
e Weisbach (2003); Silva e Morais 
(2004); Ahmed, Hossain e Adams 

(2006).  
Dualidade 

presidente do 
conselho e 

diretor 
executivo–CEO 

H3 

Variável dummy, assume valor 1 
quando são separados os cargos 

de presidente do conselho de 
administração e diretor executivo 

– CEO e zero caso contrário 

Jensen (1993); Vafeas (2000); Firth, 
Fung e Rui (2006). 

 
3 METODOLOGIA 
3.1 Delineamento metodológico 

Quanto ao objetivo o estudo é classificado como descritivo, pois tem como principal 
objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno estabelecendo 
relações entre as variáveis (GIL, 2010). Segundo Martins (2002) quando se busca relação 
entre as variáveis de um modelo existente fazendo as devidas modificações para ser utilizado 
em uma pesquisa, este estudo também se configura como empírico-analítico.  
 Classifica-se ainda como ex-post-facto, pois “o experimento é efetivado depois dos 
fatos; o pesquisador não possui controle sobre suas variáveis” (SILVA, 2003, p.62). Quanto à 
abordagem do problema é classificada como quantitativa conforme Gil (2010).  

Em relação aos procedimentos, as fontes de dados da pesquisa possuem origem 
bibliográfica e documental (MARTINS; THEÓPHILO, 2007) e a coleta de dados é realizada 
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a partir de dados secundários.  
 
3.2 Modelo Econométrico 
  O modelo básico utilizado por Easton e Harris (1991), Francis e Schipper (1999) e 
Bushman et al. (2004), é um modelo onde a informatividade é usualmente representada em 
uma equação na qual o retorno das ações é definido como uma variável explicada pela 
variável lucro contábil.  A partir deste modelo básico foram realizadas adequações, com base 
nos modelos propostos por Vafeas (2000) e Firth, Fung e Rui, (2006), para que pudessem ser 
testadas as hipóteses de estudo. O modelo econométrico utilizado é apresentado a seguir: 

 
RAi,t = β0 + β1LCi,t +β2 LCi,t * ECi,t +      δjLCi,t * VC j

i,t + ξi,t   (Equação 01) 
Onde:  
RAi,t = medida do retorno da ação da empresa i, no período t (retorno anormal); 
LCi,t = lucro contábil da empresa i, no período t; 
ECi,t = variáveis independentes das características da estrutura do conselho de administração da  empresa i no 
período t; TCA (tamanho do conselho), IND. (independência do conselho) ou DCEO (separação do cargo de 
presidente do conselho de administração e diretor executivo - CEO); 
VCi,t  = variáveis de controle j de um total de k variáveis de controle, sendo MTB (market-to-book), e NEG 
(dummy para prejuízos);   
ξi,t = termo de erro da empresa i no período t.  

 Este modelo parte do pressuposto de que a mensuração da informatividade é 
condicionada à influência da estrutura do conselho. Esta informatividade condicionada é 
mensurada por intermédio da aplicação de uma variável multiplicativa sobre a informação 
contábil (LCit *  ECit). Essa abordagem é utilizada por Warfield, Wild e Wild (1995), Vafeas 
(2000), Fan e Wong (2002).  

 As análises deste estudo recaem sobre o termo de interação da variável lucro contábil 
como a estrutura do conselho (LCit * ECit ). O parâmetro β2 representa o grau de relação entre 
o retorno da ação (RAit) e a informação contábil (LCit) – a informatividade, controlada pela 
variável de estrutura do conselho (ECit). Se β2 for positivo e significativo indica que as 
variáveis de estrutura do conselho proporcionam aumento de informatividade caso seja 
negativo indica redução da informatividade.  

 São inseridas no modelo variáveis de controle com a intenção de isolar os efeitos delas 
sobre a relação entre a variável dependente retorno e a variável independente lucro contábil. A 
definição das variáveis de controle consideram evidências empíricas obtidas nos estudos de 
informatividade de Sarlo Neto (2009) e Sarlo Neto, Bassi, Almeida (2011) que utilizaram 
dados de empresas brasileiras e que constataram significância estatística dessas variáveis.    
  Com a intenção de eliminar eventos macroeconômicos que possam influenciar a 
relação retornos-lucros foram inseridas dummies para cada ano de estudo e setores. 
 O modelo foi estimado utilizando técnica de regressão múltipla, caracterizados por um 
modelo de estudo pooled ordinary least squares - POLS, também conhecido como Mínimo 
Quadrado Ordinário Empilhado conforme Fávero et al. (2009). Os modelos estatísticos foram 
estimados utilizando o Software Stata® versão 10.0.  
 
3.3 Definição das Variáveis 

A variável dependente é o retorno das ações, sendo medida adotando o valor do 
retorno anormal (RAi,t) da empresa i no período t, sendo t definido como a data da divulgação 
da demonstração financeira da empresa. Foi considerada a data da publicação da 
demonstração com registro de envio de arquivo à CVM antes das 16h55min e o dia posterior 
para os demais casos, tendo em vista o horário de fechamento da Bolsa de Valores de São 
Paulo ocorrer às 17 horas. O retorno anormal representa o excesso de retorno da empresa em 
relação ao mercado em determinado período de tempo, sendo assim definido:  

RAi,t = Ri,t – RIBOVESPAt 
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Ri,t é o retorno da ação da empresa i no período t, representado por Ri,t = ((Preço da 
açãoi,t – Preço da açãoi,t-1) /  Preço da açãoi,t-1) e o RIBOVESPAt  é o retorno do mercado no 
período t, representado por: RIBOVESPAt  = ((Ibovespat – Ibovespat-1)/ Ibovespat-1). 

A variável Lucro Contábil (LCi,t) é definida como sendo lucro líquido da empresa i no 
período t ajustado pelo valor de mercado defasado. O valor de mercado utilizado será o do 
último dia de pregão do ano (30 de dezembro):  

LCi,t  =  LLi, t  

               VMi, t-1 

As variáveis referentes às características do conselho de administração serão coletadas 
a partir do formulário de referência, sendo que o formulário a ser utilizado é o válido na data 
de divulgação das demonstrações financeiras das empresas.     

A variável TCAi,t é definida como sendo o número de membros compõem o conselho 
da administração da empresa i no período t, conforme divulgado em formulário de referência.  

TCAi,t  =  número total de conselheiros que integram o conselho de administração    
A variável INDi,t é definida como sendo o percentual de conselheiros independentes 

que compõem o conselho da administração da empresa i no período t, conforme divulgado em 
formulário de referência. 

IND i,t  =  nº conselheiros independentesi,t  
           nº total de conselheirosi,t 

A variável DCEOi,t é uma variável dummy, que assume valor 1 quando o diretor 
executivo - CEO não ocupa cadeira de presidente do conselho de administração  e 0 nos 
demais casos. 

 A variável MTBi,t é uma proxy para oportunidade de crescimento e é definida como 
sendo o valor de mercado dos ativos dividido pelo valor contábil do patrimônio líquido da 
empresa i no período t.   

MTB i,t  = VM i,t 

                 PLi,t 
A variável NEGi,t é uma variável dummy que assume valor 1 (um) quando a empresa i 

anunciou prejuízo no período e 0 (zero) caso contrário.  
 

3.4  Seleção da Amostra e coleta de dados 
 A amostra do estudo compreende empresas ativas listadas na BM&FBovespa, para as 
quais tenham dados disponíveis no período de 2010 e 2011 e que apresentam índice de 
liquidez superior a 0,001. A utilização dos dados deste período tem como finalidade a 
obtenção de evidências empíricas no período mais recente.   
 Por ser um estudo que envolve como variável independente o lucro contábil, as 
instituições financeiras e fundos não fazem parte do escopo deste estudo tendo em vista suas 
particularidades na apuração dos resultados e toda a sua estrutura contábil não ser análoga às 
demais empresas conforme Moreira, Colauto e Amaral (2010).   
 Os dados foram coletados através do software Economática® e diretamente nos 
formulários de referência disponíveis nos sítios da BM&FBovespa e/ou Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).  
 Após a conclusão da coleta de dados foram analisadas as variáveis e adotados medidas 
corretivas em relação à presença de casos atípicos. De acordo com Hair et al. (2009, p. 77) 
“observações atípicas são observações com uma combinação única de características 
identificáveis como sendo notavelmente diferentes”.  Para Fávero et al. (2009 p.56) “É 
importante ressaltar que o tratamento de outliers é desejado quando o pesquisador tem por 
interesse investigar o comportamento da variável em questão sem a influência de observações 
com valores discrepantes”. As medidas corretivas adotadas foram:  

• Seguindo procedimento análogo ao adotado por Francis, Schipper e Vincent (1995) a 
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variável lucro contábil (LCi,t) teve  excluídas as observações com valores inferiores  a 
-1,5 e superiores a 1,5. Após esta exclusão a variável foi padronizada, e foram 
constados valores acima de 3 e -3 desvios padrão, estas observações foram excluídas; 

• A variável de controle market-to-book foi winsorizada no limite inferior de 2% e 
superior de 98%.  

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 Após a aplicação das medidas corretivas para os casos atípicos conforme descrito na 
metodologia a amostra final é composta por 347 observações, sendo 173 observações relativas 
ao ano de 2010 e 174 relativas ao ano de 2011, provenientes de 19 setores da economia 
conforme a classificação da Economática®. Na tabela 1 são apresentadas as estatísticas 
descritivas das variáveis de estudo. 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas. 
Variável  Nº de obs. Média Desvio padrão Mínimo  Máximo  

RA 347 0,10321 0,41337 -1,00664 3,45954 
LC 347 0,05392 0,08965 -0,30195 0,31449 

LC*TCA 347 0,44193 0,44193 -2,11368 3,35021 
LC*IND 347 0,01055 0,02709 -0,12941 0,15724 

LC*DCEO 347 0,03879 0,07852 -0,29751 0,30039 
LC*MTB 347 0,14738 0,23241 -0,93862 1,30475 
LC*NEG 347 -0,01488 0,04593 -0,30195 0 

TCA 347 7,48991 2,5448 1 16 
IND 347 0,20144 0,20609 0 0,83333 

 Pode-se observar o tamanho do conselho de administração varia de 1 a 16 membros, 
ou seja, existem empresas com conselhos de administração com número de membros inferior 
ao exigido pela legislação e do recomendado pelo IBGC, bem como com número de membros 
superiores as recomendações de boas práticas de governança. Observa-se que a média de 
independência do conselho é de 20,14%. Foram constatadas 138 empresas não possuem 
nenhum membro independente em seu conselho de administração.  
 Outras características dos dados, não reportadas em tabela, são que 18,7% (65) das 
observações que compõem a amostra apresentam prejuízo (variável dummy NEG = 1) e 263 
(75,8%) das observações separam os cargos de presidente do conselho de administração do 
cargo de diretor executivo – CEO (variável dummy DCEO = 1).     

Na tabela 2 são reportados os coeficientes de correlação de Pearson entre a variável 
dependente retorno anormal e lucro contábil, lucro contábil condicionado as variáveis de 
estrutura do conselho de administração e market-to-book. É possível identificar que todos os 
pares de variáveis possuem correlação positiva e significativa. A correlação positiva das 
variáveis independentes com retorno anormal era esperada, exceto para o par de variáveis RA 
e LC*TCA, o qual se esperava que fosse negativo. 

Tabela 2 – Correlação entre as combinações de variáveis 
Variável  RA LC LC*TCA LC*IND LC*MTB 
LC 0,412* 1,00    
LC*TCA 0,381* 0,915* 1.00   
LC*IND 0,282* 0,610* 0,539* 1,00  
LC*MTB  0,409* 0,342* 0,353* 0,274* 1,00 

Obs.: *, **, *** significante em nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente.  

Na tabela 3, são reportados os resultados dos modelos propostos na metodologia para 
teste das hipóteses de estudo delineadas conforme consta na seção 2.  
 Todos os três modelos apresentaram problemas de heterocedasticidade e utilizou-se 
como medida corretiva a correção de White, que segundo Gujarati (2006, p.337) corrige os 
erros padrão dos coeficientes (que passam a ser chamados de erros padrão robustos), 
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tornando-os consistentes para heterocedasticidade. 
Os resultados expressos na segunda coluna da tabela 3 referem-se ao modelo 1 que 

testa a hipótese de que a informatividade dos lucros diminui com o aumento do tamanho do 
conselho de administração, sendo que o interesse da pesquisa recai sobre o coeficiente de β2. 
A estatística F (8,23) demonstra a significância estatística do modelo ao nível de 1%. O 
coeficiente de β2 (variável LC*TCA) apresentou sinal negativo porém estatisticamente não 
significativo. O sinal do coeficiente foi conforme o esperado, porém a não significância 
estatística não permite a aceitação da hipótese 1. Dimitropoulos e Asteriou (2010), também 
não conseguiram obter significância estatística da variável lucro contábil condicionada ao 
tamanho do conselho de administração, já Vafeas (2000) e Ahmed, Hossain e Adams (2006) 
obtiveram evidências empíricas que comprovaram a hipótese de que o aumento no tamanho 
do conselho reduz a informatividade dos lucros.  

Tabela 3 – Resultados dos modelos 
Modelos utilizados para teste das hipóteses de estudo. Variável Dependente retorno anormal 
RAi,t = β0+β1LCi,t+β2 LCi,t*TCA i,t+β3LCi,t*MTB i,t+β4LCi,t*NEGi,t+∑

2 
δaDA i,t+∑

18
γsDSi,t+ξi,t    (modelo 1 – H1) 

RAi,t = β0+β1LCi,t+β2 LCi,t*IND i,t+β3LCi,t*MTB i,t+β4LCi,t*NEGi,t+∑
2 
δaDA i,t+∑

18
γsDSi,t+ξi,t    (modelo 2 – H2) 

RAi,t =β0+β1LCi,t+β2LCi,t*DCEOi,t+β3LCi,t*MTB i,t+β4LCi,t*NEGi,t+∑
2
δaDA i,t+∑

18
γsDSi,t+ξi,t   (modelo 3 – H3) 

Painel A: Estatísticas das Variáveis  

Variáveis (H1) (H2) (H3) 
Intercepto 0,0376  

(0,25) 
0,0527 
(0,35) 

0,03799 
(0,26) 

LC 2,7584* 
(3,49) 

2,0708* 
(4,05) 

1,6875* 
(3,18) 

LC*TCA -0,0737  
(-1,20) 

- - 

LC*IND - 
0,6420 
(0,61) 

- 

LC*DCEO - 
- 0,7249*** 

(1,67) 
Var. de controle    
LC*MTB 0,43751*    

(3,51) 
0,4191* 
(3,29) 

0,4239* 
(3,49) 

LC*NEG -1,5309**   
 (-2,05) 

-1,4235** 
(-2,19) 

-1,4408** 
(-2,18) 

Dummy Ano Não  Não  Não  
Dummy setor  Sim  Sim Sim  
Painel B: Estatísticas dos Modelos  
R2 Ajust. 35,29% 35,17% 35,73% 
Estat. F 8,23 8,28 8,23 
Prob. F 0,000 0,000 0,000 
Nº Obs.  347 347 347 

Obs.: 1a linha coeficiente, 2a linha estatística t entre parênteses; *, **, *** significante em nível de 1%, 5% e 
10%, respectivamente. Para as variáveis dummy ano e setor sim quer dizer que pelo menos um foi 
estatisticamente significativo e não caso contrário.  

O modelo 2 que testa a hipótese que a informatividade dos lucros aumenta com maior 
participação de conselheiros independentes no conselho de administração, tem os resultados 
reportados na terceira da tabela 3. O modelo apresentou uma estatística F de 8,28 significativa 
ao nível de 1%. O coeficiente de β2 (variável LC*IND) apresentou sinal positivo conforme o 
esperado, porém estatisticamente não significativo, o que não permite a aceitação da hipótese.  

Nos estudos internacionais Vafeas (2000) e Ahmed, Hossain e Adams (2006), assim 
como neste estudo, não obtiveram evidências de que comprovassem haver relação entre a 
informatividade dos lucros e a fração de conselheiros independentes. Firth, Fung, e Rui 
(2006), Dimitropoulos e Asteriou (2010) e Abdoli e Royaee (2012) encontraram evidências de 
que esta relação é positiva.  
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A terceira hipótese de estudo de que a informatividade dos lucros é maior nas 
empresas em que há a separação entre os cargos de presidente do conselho de administração e 
diretor executivo – CEO tem os resultados reportados na última coluna da tabela 3. A 
estatística F do modelo (8,23) comprova a significância do modelo ao nível de 1%. O 
coeficiente de β2 (LC*DCEO) apresenta valor positivo de 0,7249, estatisticamente 
significativo ao nível de 10%. Este resultado confirma a H3 de que a informatividade dos 
lucros é maior para as empresas que possuem os cargos de presidente do conselho de 
administração e diretor executivo-CEO ocupados por pessoas distintas.  

O resultado obtido no modelo 3 corroboram com Firth, Fung, e Rui (2006), e a 
justificativa para este resultado encontra suporte em Jensen (1993) que afirma que a separação 
dos cargos de presidente do conselho e diretor executivo resultam em maior independência do 
conselho de administração, pois a mesma pessoa ao ocupar os dois cargos tende a ter conflitos 
de interesses. Segundo Lopes e Walker (2008) essa independência oriunda da separação dos 
cargos, pode ser percebida pelo mercado como um bom sinal de que a empresa se 
compromete a comportar-se sob regras mínimas de boa conduta.  

A variável lucro contábil apresentou nos modelos propostos coeficiente positivo e 
estatisticamente significativo como esperado e de acordo com estudos internacionais e 
nacionais (VAFEAS 2000; AHMED; HOSSAIN; ADAMS, 2006;  FIRTH; FUNG; RUI, 
2006; SARLO NETO, 2009).  

As variáveis de controle (LC*MTB e LC*NEG), foram estatisticamente significativas 
nos três modelos e apresentaram os sinais esperados (LC*MTB positivo e LC*NEG 
negativo), assim como nos resultados obtidos a partir de dados do mercado brasileiro, 
apresentados nos trabalhos de Sarlo Neto (2009) e Sarlo Neto, Bassi e Almeida (2011). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste estudo foi de investigar a influência das características da composição 
do conselho de administração (tamanho e independência do conselho, separação entre os 
cargos de presidente do conselho de administração e diretor executivo-CEO) sobre a 
informatividade dos lucros contábeis nas empresas listadas na BM&FBovespa. 

As evidências foram obtidas por meio de uma amostra de dados de empresas não 
financeiras com liquidez acima de 0,001 para os anos de 2010 e 2011, integrantes de 19 
setores da economia conforme classificação da Economática®  em um conjunto de dados 
agregados (abordagem POLS).  

As evidências obtidas no mercado brasileiro permitem a aceitação da hipótese 3 
relacionada a separação entre os cargos de presidente do conselho de administracao e diretor 
executivo-CEO, indicando que no ambiente brasileiro a separação entre os cargos tem 
influência positiva, sendo que a informatividade é maior para as empresas que possuem 
pessoas distintas ocupando os cargos.  

Em relação ao tamanho do conselho (representado pelo número de conselheiros 
efeitvos) e independência do conselho (representado pelo percentual de conselheiros 
independentes) não foi possível obter evidências empíricas para a aceitação das hipoteses pois 
não foi observado significância estatística para os coeficientes das variáveis  LC*TCA e 
LC*IND.   

No quadro 3, a seguir, são apresentados um resumo dos resultados conforme as 
hipóteses de estudo formuladas. 

Quadro 3: Resumo dos resultados por hipóteses do estudo 

Hipótese Sinal esperado Sinal obtido 
Estatisticamente 

significativo 
Resultado 

H1 - - Não Não confirmada 
H2 + + Não Não confirmada 
H3 + + Sim  Confirmada 
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Pode-se considerar como limitação desta pesquisa o tamanho da amostra devido às 
características do mercado acionário brasileiro, que além de possuir poucas empresas em 
comparação a outros mercados mais desenvolvidos, ainda possui empresas com baixa 
liquidez. Esta amostra limitada não invalida o processo e/ou as evidências encontradas, mas, 
contudo inviabiliza generalizações acerca dos resultados. 
 Também, a existência de formulários de referência incompletos torna-se uma 
limitação da pesquisa uma vez que provoca a redução da amostra a ser estudada por impedir a 
coleta de dados.   

Por fim, sugere-se que em pesquisas futuras seja investigada a influência de outras 
características dos conselhos de administração, tais como a existência de estruturas de 
conselhos em duas camadas, sobre a informatividade dos lucros contábeis das empresas 
brasileiras.  
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