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RESUMO 

Fundamentado no modelo analítico proposto por Verrecchia (2001) de que o nível de 

disclosure possui correlação positiva com o desempenho da firma, assim o presente estudo 

tem como objetivo verificar, por meio de regressão linear múltipla com dados em painel, se o 

nível de disclosure, identificado a partir da métrica desenvolvida por Lopes e Alencar (2010), 

exerce influencia sobre o desempenho da firma. Para atingir tal objetivo da pesquisa, foi 

identificado o nível de disclosure de 19 empresas, pertencentes ao setor da indústria de 

construção civil, listadas na BM&FBOVESPA, no período de 2008 a 2012. Como proxy para 

o desempenho da firma, variável dependente do modelo, utilizou-se o Q de Tobin, variável 

bastante utilizada como proxy para valor de mercado. Também foram incluídas na análise, 

variáveis de controle, de modo a garantir robustez da análise. Tais variáveis foram: tamanho 

da firma (representada pelo logaritmo natural da receita operacional liquida); nível de 

endividamento; crescimento da firma (representada pelo percentual de variação da receita 

operacional liquida entre o período T e T-1); e o ROE, indicador contábil de rentabilidade 

sobre o patrimônio líquido. Os resultados evidenciaram haver uma relação positiva e 

significativa entre o nível de disclosure e o desempenho das empresas, implicando em não 

rejeitar a hipótese da pesquisa de que existe uma relação significativamente positiva entre o 

valor de mercado e o nível de disclosure das companhias abertas da indústria de construção 

civil.  
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1 INTRODUÇÃO 

A apresentação de informações voluntárias por parte das empresas tem sido objeto de 

estudos para explicar o crescimento da evidenciação nos últimos anos. E uma das possíveis 

justificativas advém do crescimento do mercado acionário brasileiro e o desempenho da 

economia nacional, que representa uma oportunidade para as empresas captarem no mercado. 

Diante da busca por fontes de recursos, as empresas se vêem obrigadas a adotar uma postura 

de maior transparência em relação ao seu modo de governança corporativa (KLAN; 

BEUREN, 2011). 

Neste cenário, a Contabilidade por meio da divulgação de informações, exerce papel 

extremamente importante, uma vez que se trata da principal forma de disclosure das 

informações corporativas, fornecendo aos investidores e acionistas informações relevantes, 

que auxiliam na redução da assimetria informacional e no monitoramento eficaz da gestão 

(BRAVO; ABAD; TROMBETTA, 2008). 

Neste cenário verifica-se que a assimetria informacional e o conflito de interesse entre 

os diversos players da companhia criam demanda para o disclosure, que consiste no canal de 

transmissão de informações da empresa para o mercado (BOTOSAN; PLUMLEE, 2002). 

Deste modo, apresentar maior disclosure significa divulgar mais informações por meio 

de relatórios contábeis de alta qualidade, resultando em maior confiança do investidor 

(VERRECCHIA, 2001). 

Por considerar a evidenciação, um mecanismo de redução da assimetria informacional, 

as empresas com melhor nível de divulgação, tendem a apresentar melhores expectativas aos 

investidores em função da transparência, e as leis do mercado tendem a valorar melhor seus 

ativos (BUSHMAN; SMITH, 2001).  

Dessa forma, o disclosure pode afetar as decisões de investimento da empresa ao 

revelar suas informações ao mercado, pois influencia crenças e avaliações dos investidores, 

que por sua vez orienta os investimentos da empresa. Conseqüentemente, as decisões de 

investimento da empresa afetam o preço das ações (GAO, 2010). 

Neste sentido, cabe destacar a hipótese empiricamente testável do modelo analítico 

proposto por Verrecchia (2001), de que o nível de disclosure tem correlação positiva com o 

desempenho da empresa. Ou seja, evidências empíricas apontam que empresas que 

evidenciam melhor disclosure, possuem ações mais líquidas e/ou são mais bem avaliadas pelo 

mercado (LEUZ; VERRECCHIA, 2000). 

A idéia é que baseando-se nas informações apresentadas pelos gestores, os 

investidores poderão fazer inferências sobre o desempenho e perspectivas futuras da 

companhia, e tomar decisões de investimento mais acertadas (LANZANA, 2004). 

Como benefício, a divulgação constitui-se numa ferramenta importante para que a 

empresa se diferencie das demais na forma de apresentar seu desempenho, suas estratégias e 

diferenciais competitivos (BUSHMAN; SMITH, 2003).  

Diante da importância assumida pelo disclosure junto ao mercado de capitais, vale 

ressaltar algumas evidências empíricas de que empresas com melhor disclosure apresentaram 

menor custo de capital próprio (BOTOSAN, 1997; BOTOSAN; PLUMLEE, 2002; HAIL, 

2002; NAKAMURA ET AL., 2006; LAMBERT; LEUZ; VERRECCHIA, 2007; LOPES; 

ALENCAR, 2010), menor custo de capital de terceiros (SENGUPTA, 1998; MAZUMDAR; 

SENGUPTA, 2005; SHARFMAN; FERNANDO, 2008; LIMA, 2009) e também aumento na 

liquidez das ações da empresa (WELKER, 1995; HEALY; HUNTTON; PALEPU, 1999; 
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LEUZ; VERRECCHIA, 2000; MATOUSSI; KARAA; MAGHRAOUI, 2004; KANG; 

PANG, 2005; NETO; RICCIO, 2008). 

Neste contexto, destaca-se o setor da construção civil, objeto de estudo, que além de 

experimentar mudanças substanciais desde a promulgação da Lei nº 11.638/07, que alterou 

normas e práticas contábeis, no sentido de impactar na qualidade da informação a ser 

divulgada, avaliada e comparada, vivencia atualmente um momento específico.  

Primeiro, devido aos eventos esportivos mundiais que serão realizados no Brasil, 

como a Copa do Mundo da FIFA 2014 e as Olimpíadas de 2016, onde verifica-se que o 

Governo Federal tem canalizado investimentos em projetos de construção de estádios e 

montagem de estrutura para sediar os jogos esportivos internacionais. Em segundo lugar, o 

mercado em que as empresas de construção civil atuam exerce grande influência na economia 

do país, pois, de acordo com os dados do IBGE, este setor apresentou-se como destaque do 

crescimento do PIB brasileiro no ano de 2011 com uma evolução de 3,6%. 

Diante do exposto, levantou-se o seguinte questionamento: Existe relação positiva 

entre nível de disclosure e valor de mercado das companhias abertas da indústria de 

construção?  

Baseando-se no problema de pesquisa formulou-se a seguinte hipótese para o estudo: 

H1: existe relação significativamente positiva entre o nível de disclosure e o valor de 

mercado das companhias abertas da indústria de construção civil. 

Para a condução deste estudo, tem se como justificativa para reforçar a importância e 

viabilidade do mesmo, o fato da importância da divulgação da informação, pois, constatando-

se que um maior nível de divulgação de informações (disclosure) pode influenciar o valor de 

mercado das companhias, pode vir a contribuir com organismos reguladores no sentido de 

aprimorarem as regras e a legislação societária em si, de forma que aumentem cada vez mais a 

transparência e a garantia de divulgação de informações aos acionistas.  

Assim, este estudo está organizado em cinco seções. Na seção dois, é desenvolvida a 

fundamentação teórica, abordando o Conflito de Agência; Disclosure e Teoria da Divulgação. 

A seção três descreve os procedimentos metodológicos; a unidade de análise e coleta de 

dados; e a definição teórica das variáveis e modelos econométricos a serem utilizados. Por 

fim, na seção 4, analisam-se os resultados e, na seção 5, são apresentadas as conclusões. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Conflito de Agência 

Com o desenvolvimento dos mercados de capitais, principalmente a partir do início do 

século XX, parte significativa do financiamento necessário para o crescimento das empresas 

privadas foi fornecido, proporcionando um ambiente ideal para o surgimento da grande 

corporação moderna, na qual o papel de gestor da empresa passou a ser exercido não 

necessariamente pelo proprietário (SILVEIRA, 2002). 

Dentro dessa nova realidade, surge a figura do sujeito ativo, o qual a teoria consagra 

com o nome de Principal e como sujeito passivo, o Agente. Em termos simples uma relação 

do tipo Principal-Agente, em que o agente realizará algo pelo principal, recebendo como 

contraprestação uma suposta compensação (MARTINEZ, 1998). 

Entretanto, com a propriedade separada da gestão, criou-se a possibilidade para que 

conflitos de interesse pudessem surgir entre acionistas e administradores e mesmo entre 

administradores de diferentes níveis (LOPES; MARTINS, 2012). 
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Dessa forma, tal conflito se faz inevitável, pois o agente, que deveria agir sempre no 

melhor interesse do principal, razão pela qual foi contratado, passa a atuar tendo em vista o 

seu melhor interesse, ou seja, maximizar sua utilidade pessoal (SILVEIRA, 2002). 

Embora exista dentro das instituições um contrato em que uma das partes (o principal) 

atribui à outra parte (o agente) a responsabilidade de desempenhar algum serviço em seu 

nome, mesmo assim, não são eliminados por completo os interesses conflitantes 

(HOLTHAUSEN, 1990).  

Dentro deste contexto, a empresa passa a ser vista como um “nexo de contratos” entre 

indivíduos que reconhecem que seu bem estar depende da sobrevivência da empresa, porém, 

ao mesmo tempo, possuem incentivos para realizar ações que reduzem o valor da companhia 

e sua possibilidade de sobrevivência (WATTS; ZIMMERMAN, 1990). 

Pois a suposição de que existe uma relação conflituosa entre os objetivos das partes 

que compõem um conjunto de contratos, passou a ser um dos principais aspectos da Teoria da 

Agência, onde as divergências de interesse entre o principal e o agente ocorrem porque ambos 

possuem diferentes funções de utilidade (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Assim, Iudícibus (2006) afirma que a teoria da agência tem como seu problema mais 

importante a assimetria informacional, ou seja, a diferença no nível informacional de pelo 

menos dois agentes ou entre proprietário e agente, pois um não consegue ter acesso ao modelo 

informacional do outro. 

Devido a um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e comportamentais, os 

diversos agentes econômicos não possuem a mesma informação, em termos de quantidade 

e/ou qualidade, assim, a assimetria da informação surge quando um agente ou grupo de 

agentes presentes no ambiente econômico tem melhores informações sobre o potencial 

econômico do ativo do que outro agente ou grupo de agentes (PAULO; MARTINS, 2007). 

Entretanto, o principal pode incorrer em custos para limitar essas divergências ao 

monitorar as atividades do agente e estabelecer incentivos contratuais adequados. Assim, tem 

se os custos de agência, a soma dos custos incorridos para alinhar os interesses do principal 

com o do agente (GABRIEL, 2011).  

Para Jensen e Meckling (1976) os custos de agência podem ser vistos como sendo os 

custos de monitoramento do esforço do agente, as despesas com incentivos ao alinhamento de 

interesses e a perda residual decorrente, ou seja, custos incorridos em manter o 

comportamento do agente próximo do esperado pelo principal. 

Deste modo, vale ressaltar novamente que um dos principais papéis da Contabilidade, 

está na redução da assimetria informacional, minimizando os conflitos de interesses e, 

conseqüentemente, contribuindo para a adequada alocação dos recursos disponíveis (PAULO, 

2007). 

 

2.2 Disclosure e Teoria da Divulgação 

É consenso que o principal objetivo da contabilidade consiste em permitir aos seus 

usuários avaliar a situação econômico-financeira da companhia, seja num sentido estático ou 

acerca de tendências futuras (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE; SANTOS, 2010).  

Entretanto, devido ao surgimento de uma diversidade de usuários, a consecução deste 

objetivo tem se tornado cada vez mais difícil, uma vez que cada um destes usuários possui 

diferentes características e, por conseqüência, diferentes necessidades informacionais (PIRES; 

SILVEIRA, 2008). 
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Mesmo com esta dificuldade, a divulgação de informações contábeis constitui-se 

numa das formas mais importantes de que os gestores dispõem para comunicar-se com os 

investidores e o mercado em geral. Vista como mecanismo de comunicação, a informação 

contábil desempenha papel fundamental na administração do conflito de interesses e na 

redução da assimetria informacional existente entre gestores e investidores (CUNHA; 

RIBEIRO, 2008). 

Observa-se que a assimetria informacional e o conflito de interesse entre os diversos 

players da companhia criam demanda para o disclosure, que consiste no canal de transmissão 

das informações da empresa para o mercado, assumindo posição de destaque, uma vez que 

auxilia no processo decisório dos usuários (MURCIA, 2009). 

Dessa forma, o disclosure influencia o comportamento dos investidores, ao afetar a 

sua percepção em relação ao risco da companhia, assim como a percepção dos gestores, que 

decidirão o nível de evidenciação tomando por base o custo a ser incorrido para fornecer as 

informações (CRUZ; LIMA, 2010). 

Bushman, Piotroski e Smith (2004) ressaltam que a prática de disclosure com 

transparência corporativa tem se caracterizado pela divulgação de informação mais confiável 

e relevante no tocante ao desempenho operacional e financeiro da empresa. 

Por isso, baseando-se nas informações apresentadas pelos gestores, os investidores 

poderão fazer inferências sobre o desempenho e perspectivas futuras da companhia, tomando 

decisões de investimento (LANZANA, 2004). 

Neste contexto, há de se ressaltar que a literatura especializada trabalha com três 

conceitos de divulgação propostos para o disclosure quanto ao nível de divulgação:  

 
(i) divulgação adequada, que pressupõe um volume mínimo de divulgação compatível 

com o objetivo negativo de evitar que as demonstrações sejam enganadoras; (ii) 

divulgação justa, subentendendo um objetivo ético de tratamento equitativo de todos 

os leitores em potencial; e (iii) divulgação completa, pressupõe a apresentação de toda 

informação relevante (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999).  

Com o objetivo de explicar as razões que levam as empresas a divulgarem 

informações de maneira voluntária, e o comportamento dos usuários quanto dos fornecedores 

destas informações, muitos pesquisadores têm buscado desenvolver modelos analíticos, com 

premissas econômicas, que objetivam fornecer um arcabouço teórico para o desenvolvimento 

de pesquisas sobre essa temática (MURCIA, 2009). 

Neste contexto surge a partir da década de 80 a Teoria da Divulgação, como campo de 

estudo positivo da contabilidade, com destaque para os trabalhos de Verrecchia (1983) e Dye 

(1985). Contrapondo a contabilidade normativa em relação à metodologia e objetivos, baseia-

se em evidências empíricas e modelos de análise advindos da teoria econômica para explicar e 

predizer a realidade (OLIVEIRA, 2011). 

Dessa forma, o principal objetivo dessa linha de pesquisa consiste em explicar o 

fenômeno da divulgação de informações financeiras, a partir de diversas perspectivas, como 

por exemplo, determinar qual é o efeito da divulgação de demonstrações contábeis no preço 

das ações, ou explicar quais as razões econômicas para que determinada informação seja 

divulgada voluntariamente (SALOTTI; YAMAMOTO, 2005). 

Assim, Verrecchia (2001) buscou categorizar as pesquisas relacionadas ao disclosure 

em três grandes grupos:  
a) Pesquisa sobre Divulgação Baseada em Associação (Association-based disclosure): 

preocupada principalmente com os efeitos do disclosure sobre o preço e volume de 
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negociações, nestes modelos, o disclosure é uma variável exógena e são verificados 

seus efeitos ex post. b) Pesquisa sobre Divulgação Baseada em Julgamento 

(Discretionary-based disclosure): examinam os incentivos que afetam gestores e/ou as 

empresas ao exercer sua discricionariedade a respeito da divulgação de informações 

por eles já conhecidas. Nestes modelos, disclosure é uma variável endógena e ex post. 

c) Pesquisa sobre Divulgação Baseada em Eficiência (Efficiency-based disclosure): 

analisam quais configurações de divulgação são preferidas, na ausência de 

conhecimento prévio sobre a informação, ou seja, aquelas que são incondicionalmente 

preferidas. Nestes modelos, disclosure é uma variável endógena e ex ante 

(VERRECCHIA, 2001, p. 99). 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o presente estudo se enquadra na categoria das 

pesquisas sobre Divulgação Baseada em Associação, haja vista que o objetivo reside em 

avaliar a influência da variável (nível de disclosure), sobre a variável (Q de Tobin), aqui 

entendida como proxy para valor de mercado das companhias de capital aberto. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, onde se 

utilizou do método de Regressão Linear Múltipla (MRLM) com dados em painel, visando 

identificar a relação existente entre a variável dependente (Q de Tobin) que representa o valor 

de mercado e a variável independente que representa o nível de disclosure, aplicado às 

companhias abertas da indústria de construção civil no período entre 2008 e 2012. 

Para Martins e Theóphilo (2009), a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, bem como o relacionamento entre 

variáveis. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se do método quantitativo, que 

segundo Richardson (1999), trata-se da modalidade de pesquisa caracterizada pelo emprego 

da quantificação desde a coleta das informações, até a análise final por meio de técnicas 

estatísticas, independente de sua complexidade. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados para se atingir os objetivos propostos, 

utilizou-se da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e a técnica de análise de conteúdo.  

A pesquisa bibliográfica trata-se de um estudo sistematizado desenvolvido com base 

em material publicado em livros, revistas, jornais e redes eletrônicas, isto é, material acessível 

ao público em geral (VERGARA, 2005).   

Já a pesquisa documental constitui-se na estratégia de pesquisa caracterizada como 

estudos que se utilizam de documentos como fonte de dados, informações e evidências, dos 

mais variados tipos como: diários, documentos arquivados em órgãos públicos ou privados 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

A análise de conteúdo trata-se de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, visando obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas mensagens (BARDIN, 

2009).  
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3.2 Unidade de Análise e Coleta de Dados 

A amostra do presente estudo ficou delimitada às Indústrias de Construção Civil 

listadas na BM&FBOVESPA, especificamente de acordo com a classificação setorial dada 

pelo Economática®. Assim, o processo de amostragem foi intencional, pois segundo Martins 

e Theóphilo (2009), baseando-se em determinado critério, escolhe-se um grupo de elementos 

para compor a análise. Assim a amostra inicial que era composta de 24 empresas passou a ser 

formada por 19 empresas, conforme Tabela 1. Tal redução da amostra se deu em função da 

ausência de informações e dados. 

 
Tabela 1: Empresas a serem analisadas 

 

Nº Empresa Nº Empresa Nº Empresa 

1 BROOKFIELD 8 JHSF PART 15 ROSSI RESID 

2 CR2 9 JOAO FORTES 16 SULTEPA 

3 CYRELA REALT 10 LIX DA CUNHA 17 TECNISA 

4 EVEN 11 MENDES JR 18 TRISUL 

5 EZTEC 12 MRV 19 VIVER 

6 GAFISA 13 PDG REALT   

7 HELBOR 14 RODOBENSIMOB   

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Para tanto, os dados das companhias a serem utilizados para as variáveis do modelo 

econométrico foram extraídos dos Demonstrativos Contábeis Consolidados e Relatórios da 

Administração referentes aos exercícios financeiros anuais de 2008 a 2012, através do sítio da 

BM&FBOVESPA, do banco de dados Economática® e do próprio site das empresas que 

fazem parte da amostra.  

 

3.3 Definição operacional das variáveis  

Essa seção contempla a definição operacional das variáveis do estudo, que 

representam o valor de mercado, o nível de disclosure e as variáveis de controle. Para a 

definição das variáveis operacionais foram considerados os seguintes estudos sobre disclosure 

(LANG; LUNDHOLM, 2000; WATSON; SHRIVES; MARSTON, 2002; BOTOSAN; 

PLUMLEE, 2002; MATOUSSI; KARAA; MAGHRAOUI, 2004; LOPES; MURCIA; 

SANTOS, 2009; ALENCAR, 2010; ARAS; AYBARS; KUTHU, 2010; MORONEY; 

WINDSOR; AW, 2011; ORELLANO; QUIOTTA, 2011; KLAN; BEUREN, 2011).  

 

3.3.1 Variável Dependente 

Os dados relativos à variável dependente, que se refere ao valor de mercado, foram 

obtidos a partir do calculo do Q de Tobin. Tal indicador tem sido utilizado em vários estudos 

de governança, como por exemplo, Perfect e Wiles (1994); Agrawal e Knoeber (1996); 

Silveira (2004); Carvalhal-da-Silva (2004); Faleye (2007); Cheng (2008); e Colauto, 

Nogueira e Lamounier (2009). 

De acordo com Famá e Barros (2000), o Q de Tobin é definido como a relação entre o 

valor de mercado de uma empresa e o valor de reposição de seus ativos, e expressa o valor da 

empresa num sentido de performance, tornando-o num indicador prontamente comparável de 

empresa para empresa.  
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Assim, índice superior a 1 (um) indica que a empresa tem conseguido bons resultados 

em suas decisões de investimento, e portanto a qualidade da gestão pode ser considerada boa. 

Para este estudo será utilizada a fórmula de Chung e Pruitt (1994), cuja fórmula será dada por: 

 








 


AT

DVMPNVMON
q                                (1) 

Onde: 

q = Q de Tobin; 

VMON = representa o valor de mercado das ações ordinárias; 

VMPN= representa o valor de mercado das ações preferenciais; 

D = definido como o valor da dívida da empresa, sendo igual a passivo circulante 

menos o ativo circulante mais o exigível a longo prazo mais os estoques; 

AT = ativo total da firma avaliado por seu valor contábil.  

 

3.3.2 Variável Independente - Nível de Disclosure  

Os dados para a construção do índice de disclosure, que se referem a variável 

explicativa mais importante da pesquisa, foram obtidos a partir dos Demonstrativos Contábeis 

Consolidados e Relatórios da Administração das Indústrias de Construção Civil listadas na 

BM&FBOVESPA. 

Segundo Lopes e Alencar (2010) o disclosure trata-se de uma variável não visualizada 

que envolve aspectos tanto objetivos quanto subjetivos, nos quais descrevem a quantidade de 

informação evidenciada, bem como aspectos relacionados à qualidade da informação.  

Assim, para se determinar o nível de disclosure e chegar-se a um índice mensurável, 

utilizou-se da técnica de análise de conteúdo, que de acordo com Beretta e Bozzolan (2008) 

trata-se de um método bastante utilizado em pesquisas sobre disclosure, pois permite a 

codificação das informações em categorias, permitindo melhor inferência na análise das 

informações.  

Neste sentido, como forma de operacionalizar a variável nível de disclosure, foi 

utilizado o modelo de Lopes e Alencar (2010), que através de check list permitiu a sua 

mensuração. Tal modelo pode ser visualizado no Quadro 1. 

Quadro 1: Modelo de Disclosure proposto por Lopes e Alencar (2010) 

Perguntas INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA Sim Não 

1 O Relatório faz uma descrição geral do negócio (o que faz, onde está localizada, a 

que grupo empresarial pertence)?  
  

2 Há descrição das principais metas corporativas para o futuro?    

3 As metas estão expressas de forma quantitativa (quantidades, valores, 

percentuais)?  
  

4 São descritos os principais mercados em que a empresa atua?    

5 Os mercados estão descritos de forma quantitativa?    

6 São descritos os principais produtos ou serviços que a empresa comercializa?    

7 Os produtos estão descritos de forma quantitativa?    

8 O ambiente empresarial (conjuntura econômica relacionada ao setor de atividade) 

em que a empresa atua é descrito?  
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9 Os negócios sociais e principais fatos administrativos (eventos mais importantes) 

do período são descritos (exemplo: conquista de um novo mercado, início de um 

programa de redução de desperdícios, reestruturações internas, conclusão de nova 

fábrica, aquisição de novas máquinas, entre outros)?  

  

10 Os eventos mais importantes estão descritos de forma quantitativa?    

Perguntas RELAÇÕES COM EMPREGADOS E ADMINISTRADORES Sim Não 

11 A quantidade de empregados foi informada?    

12 A remuneração média por empregado ou o gasto total com empregados foi 

informado?  
  

13 Os investimentos em treinamento e desenvolvimento gerencial estão descritos de 

forma quantitativa?  
  

14 Outras informações a respeito de empregados (turnover, grau de satisfação, valor 

adicionado por empregado, produtividade, entre outros) estão descritas de forma 

quantitativa?  

  

15 Existe informação a respeito da remuneração paga a administradores?    

Perguntas  INFORMAÇÕES NÃO FINANCEIRAS SOBRE MERCADO, VENDAS E 

PRODUTOS 

Sim  Não  

16 A participação da empresa no mercado foi informada?    

17 As vendas estão detalhadas por produto ou segmento de negócio (em moeda, 

percentuais ou quantidades)?  
  

18 As vendas estão informadas em quantidade?    

19 Foi informado o crescimento nas vendas em quantidade ou há uma série histórica 

(3 ou mais anos) que permita calcular o crescimento?  
  

20 Os preços unitários de venda dos produtos foram informados?    

21 Existe informação sobre novos produtos e serviços a serem lançados no mercado?   

Perguntas  PROJEÇÕES  Sim  Não  

22 Informou vendas projetadas para o próximo exercício?    

23 Informou vendas projetadas para mais de um exercício?    

24 Informou lucros projetados para o próximo exercício?    

25 Informou lucros projetados para mais de um exercício?    

26 Informou fluxo de caixa projetado para o próximo exercício?    

27 Informou fluxos de caixa projetados para mais de um exercício?    

28 Informou investimentos em pesquisas e desenvolvimento e outros ativos 

intangíveis projetados?  
  

29 Informou participação de mercado projetada?    

Perguntas  DISCUSSÕES E ANÁLISE DE DADOS FINANCEIROS  Sim  Não  

30 Apresentou uma série histórica do valor das vendas?    

31 Existe um comentário (explicações, justificativas) a respeito de oscilações nas 

vendas?  
  

32 Apresentou uma série histórica do custo dos produtos e serviços vendidos?    

33 Existe comentário (explicações, justificativas) a respeito de oscilações nos custos 

dos produtos e serviços vendidos?  
  

34 Apresentou uma série histórica de lucros?    

35 Existe comentário (explicações, justificativas) a respeito de oscilações nos lucros?    

36 Apresentou uma série histórica do valor das despesas administrativas e 

comerciais?  
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37 Existe comentário (explicações, justificativas) a respeito de oscilações nas 

despesas administrativas e comerciais?  
  

38 Apresentou uma série histórica de receitas e despesas financeiras?    

39 Existe comentário (explicações, justificativas) a respeito de oscilações nas 

receitas e despesas financeiras?  
  

40 Declarou o montante dos investimentos feitos em pesquisas e desenvolvimentos e 

outros ativos intangíveis?  
  

41 Existe comentário (explicações, justificativas) a respeito de oscilações em outro 

grupo de contas (contas a receber, estoques, receitas e despesas não operacionais, 

entre outros)?  

  

Perguntas  OUTRAS INFORMAÇÕES  Sim  Não  

42 Apresentou uma série histórica com percentual de Retorno sobre Ativo Total 

(ROA)?  
  

43 Apresentou uma série histórica com percentual sobre Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido (ROE)?  
  

44 Apresentou uma série histórica com Giro dos Ativos?    

45 Apresentou detalhamento de Cálculo dos Impostos?    

46 Apresentou Balanço Social ou Demonstração do Valor Adicionado?    

47 Apresentou Demonstração dos Fluxos de Caixa?    

Fonte: Lopes; Alencar (2010). 
 

O modelo é composto por 47 perguntas e, a cada resposta “sim”, atribui-se um ponto 

e, para cada resposta “não”, a nota zero. Segundo os mesmos autores, este índice engloba seis 

dimensões de informação e, em cada dimensão, a nota obtida pela empresa é apurada pela 

divisão entre a soma dos pontos obtidos e a pontuação total possível. Assim, uma empresa 

que apresente “sim” como resposta em todos os questionamentos do modelo de disclosure, 

obterá nota (seis).   

 

3.3.3 Variáveis de Controle do Modelo Econométrico 

Segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 147) “variável de controle é aquele fator, 

fenômeno ou propriedade que o investigador neutraliza ou anula propositalmente em uma 

pesquisa, com a finalidade de impedir que interfira na análise da relação entre as variáveis 

independente e dependente”. 

As variáveis utilizadas foram: tamanho da firma (representada pelo logaritmo natural 

da receita operacional liquida); nível de endividamento; crescimento da firma (representada 

pela variação da receita operacional liquida entre o período t e t-1); e o ROE, indicador 

contábil de rentabilidade sobre o patrimônio líquido. 

Na Tabela 2 encontram-se as variáveis de controle, bem como a sua formula de 

calculo conforme definido pelo Economática®. 
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Tabela 2: Variáveis de Controle conforme definido pelo Economática® 

VARIÁVEL  FÓRMULA 

Nível de 

Endividamento 

(NEND)  

 

NEND= (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo Total 

Crescimento da 

Firma (CRESC)  

Representado pela variação da Receita Líquida Operacional entre t e t-1. 

CRESC= (Receita Liquida Operacional t – Receita Líquida Operacional t-1) / Receita 

Liquida Operacional t-1 

Rentabilidade 

sobre o PL 

(ROE) 

ROE = (Lucro Liquido + Participação Acionista Minoritário) / (PL + Participação 

Acionista Minoritário) * 100 

Tamanho da 

Firma (LnTAM) 

Representado pelo logaritmo natural da Receita Líquida Operacional 

LnTAM = (Ln Receita Líquida Operacional) 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

3.3.4 Modelo Analítico Utilizado 

Para a análise dos dados, optou-se pelo método de Regressão Linear Múltipla 

(MRLM) com dados em painel. Este método permite que regressões sejam estimadas 

considerando-se várias unidades (cross-section) por um determinado período de tempo (séries 

temporais). 

Entre as vantagens oferecidas por este método de análise, Baltagi (2005) ressalta: 

  
(i) controle da heterogeneidade individual; (ii) utilização de dados com maior poder de 

informação, maior variabilidade, menor colinearidade entre as variáveis, mais grau de 

liberdade e mais eficiência estatística; (iii) melhores condições para estudar as 

dinâmicas de ajustamento, nos efeitos das variáveis explicativas sobre as variáveis 

dependentes; (iv) identificar e medir efeitos não detectáveis por meio de cortes 

transversais e séries temporais isoladamente; (v) permiti construir e testar modelos 

com comportamento mais complexo, se comparado a modelos de séries temporais e 

modelos cross-section (BALTAGI, 2005). 

Dessa forma, as estruturas possíveis para dados em painel podem ser classificadas em 

três categorias:  
(i) Modelo Pooled; (ii) Efeitos Fixos; e (iii) Efeitos Aleatórios. O modelo pooled 

assume que todos os coeficientes são constantes ao longo do tempo e entre indivíduos. 

O modelo de efeitos fixos é adequado a situações em que o intercepto específico ao 

indivíduo pode estar correlacionado com um ou mais regressores. No modelo de 

efeitos aleatórios, pressupõe-se que o intercepto de uma unidade individual é uma 

extração aleatória de uma população muito maior com um valor médio constante 

(GUJARATI, 2006). 

Diante da possibilidade de utilização de um modelo em detrimento de outro, o 

pesquisador pode se valer da utilização de testes capazes de apontar o mais indicado. Tais 

testes serão comentados na sessão seguinte.  

 

4 Análise dos Resultados 

Como forma de identificar qual dentre os três modelos de dados em painel é o mais 

indicado para o estudo em questão, procedeu-se inicialmente, com a estimação do Modelo 
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Pooled e do Modelo de Efeitos Fixos com o auxílio do software STATA®.  Dessa estimação 

buscou-se através do teste de Chow verificar o mais conveniente. O valor-p encontrado neste 

teste foi de 0,0027, assim, considerando α = 0,05, rejeitou-se H0 (p <α), ou seja, o modelo de 

efeitos fixos foi indicado em detrimento do modelo pooled. 

Na seqüência, estimou-se o Modelo com Efeitos Aleatórios, para que se possa 

comparar a conveniência da utilização do Modelo Pooled ou do Modelo com Efeitos 

Aleatórios. Como forma de subsidiar a escolha entre os referidos modelos (Pooled ou Efeitos 

Aleatórios) recorreu-se ao teste de Breusch-Pagan. O valor-p encontrado neste teste foi de 

0,0166, assim, considerando-se α = 0,05, rejeitou-se H0 (p <α), ou seja, o modelo de Efeitos 

Aleatórios foi identificado como o mais indicado contra o Modelo Pooled.     

Como ficou confirmado a inviabilidade do Modelo Pooled, procedeu-se a 

identificação do modelo mais indicado (Efeitos Fixos ou Efeitos Aleatórios). Neste caso, 

utilizou-se do Teste de Hausman, que assume (H0): Modelo de Efeitos Aleatórios; e (Ha): 

Modelo de Efeitos Fixos. O valor-p encontrado foi de 0,1036, assim considerando α = 0,05, 

não rejeitou-se (H0) pois (p >α), o que significa que o Modelo de Efeitos Aleatórios é o mais 

indicado. 

Apesar das substanciais vantagens, os modelos de dados em painel geram problemas 

de estimação e inferência, e que problemas de autocorrelação, decorrentes das séries 

temporais, e problemas de heterocedasticidade, em função dos cortes transversais, precisam 

ser enfrentados pelo pesquisador (GUJARATI, 2006). 

Diante dessa limitação apontada pelo referido autor, procedeu-se com o emprego do 

Teste de Wooldridge de autocorrelação serial para verificar a presença de autocorrelação 

serial dos erros, onde (H0): não há correlação de 1ª ordem; contra (Ha): há problemas de 

autocorrelação. O valor-p encontrado neste teste foi de 0,0000, indicando a existência de 

problemas de autocorrelação. 

Para identificar o problema da heterocedasticidade, estimou-se primeiro através do 

modelo de dados em painel linear usando Mínimos Quadrados Generalizada Factíveis 

(Feasible Generalized Least Squares) levando em consideração o problema de 

autocorrelação. Assim, buscou-se testar a presença da heterocedasticidade através do Teste 

Likelihood-ratio, onde (H0): homocedasticidade; e (Ha): heterocedasticidade. O valor-p 

encontrado foi de 0,0000, indicando a existência também do problema da heterocedasticidade. 

Visto que o modelo apresentou problema de autocorrelação e de heterocedasticidade, e 

que modelo de dados em painel linear usando Mínimos Quadrados Generalizada Factíveis 

(Feasible Generalized Least Squares) permite estimar assumindo os dois problemas sem que 

os estimadores percam as propriedades desejáveis, então, procedeu-se com a estimação.  

O modelo de regressão com dados em painel utilizado nesta pesquisa é representado 

da seguinte forma: 

 

Q de Tobinit= β0 + β1ID1it + β2NEND2it + β3CRESC3it + β4ROE4it + β5LnTAM5it + ci + εit  

 

Assim os resultados do modelo de dados em painel, utilizando-se de Mínimos 

Quadrados Generalizados Factíveis (FGLS), podem ser verificados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Variáveis Utilizadas na Operacionalização do Modelo (FGLS) 

Variáveis utilizadas na operacionalização do Modelo Estimado 

Q de Tobin Coeficientes Erro-Padrão Valor-p 

ID 0,0621383 0,0282013 0,028 

NEND -0,0689627 0,0918805 0,453 

CRESC -0,0616351 0,0047332 0,000 

ROE 0,0049469 0,0010774 0,000 

LnTAM 0,0809413 0,0065102 0,000 

Constante -1,072862 0,1376906 0,000 

Nº de Observações: 95        Wald X2  = 462,06             Prob > X2 = 0,0000 

Nº de Grupos: 19 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

A partir da análise da Tabela 3, é possível verificar que das cinco variáveis 

explicativas do modelo, quatro se mostraram estatisticamente significativas como fatores 

explicativos do desempenho da firma, aqui representado pela variável (Q de Tobin), já que o 

valor-p dessas variáveis se mostrou inferior ao α estabelecido (α = 0,05). 

A variável explicativa (NEND) representando o nível de endividamento da firma foi a 

única variável que não se mostrou estatisticamente significativa, uma vez que o valor-p foi de 

0,453, superior ao α estabelecido (α = 0,05).    

A variável explicativa (CRESC) representando o crescimento da firma através do 

percentual de variação da receita operacional liquida entre o período (T e T-1), apresentou-se 

estatisticamente significativa, uma vez que seu valor-p (0,000) se mostrou inferior ao α 

estabelecido (α = 0,05), contudo, esperava-se uma associação positiva entre (CRESC) e (Q de 

Tobin), o que não foi observado. 

A variável explicativa (ROE) representando o indicador contábil de rentabilidade 

sobre o patrimônio líquido da firma apresentou-se estatisticamente significativo, pois seu 

valor-p (0,000) se mostrou inferior ao α estabelecido (α = 0,05), e esperava-se uma associação 

positiva entre (ROE) e (Q de Tobin), o que foi observado. 

A variável explicativa (LnTAM) representando o tamanho da firma através do 

logaritmo natural da receita operacional líquida da firma apresentou-se estatisticamente 

significativo, uma vez que seu valor-p (0,000) se mostrou inferior ao α estabelecido (α = 

0,05), e o que se esperava de uma associação positiva entre (LnTAM) e (Q de Tobin), foi 

verificado.  

Com relação a variável explicativa (ID) representando o nível de disclosure da firma, e 

considerada a variável explicativa mais importante do modelo, tem se que a mesma 

apresentou-se estatisticamente significativa, uma vez que seu valor-p (0,028) se mostrou 

inferior ao α estabelecido (α = 0,05), e o que se esperava de uma associação positiva entre 

(ID) e o (Q de Tobin), foi verificado. 

Portanto, esperava-se uma associação positiva entre (ID) e (Q de Tobin) como forma 

de resposta ao problema de pesquisa estabelecido neste estudo, o que também pôde ser 

verificado. Assim diante dessa constatação de significância significativa e de associação 

positiva entre as duas variáveis (ID e Q de Tobin), pode-se afirmar que existe relação positiva 
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entre nível de disclosure e valor de mercado das companhias abertas da indústria de 

construção civil. 

 

5 Conclusões 

Identificado como importante mecanismo de redução da assimetria informacional e do 

conflito de interesse entre os diversos players da companhia, o disclosure pode ser visto como 

o canal de divulgação de informações por meio de relatórios contábeis, que influencia as 

crenças e avaliações dos investidores, orientando os investimentos da empresa, e 

conseqüentemente, afetando o preço das ações. 

 Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo geral identificar por meio de 

regressão linear múltipla com dados em painel, se o nível de disclosure, definido a partir da 

métrica desenvolvida por Lopes e Alencar (2010) exerce influencia sobre o desempenho da 

firma. Para atingir tal objetivo da pesquisa, foi identificado o nível de disclosure de 19 

empresas, pertencentes ao setor da indústria de construção civil, listadas na 

BM&FBOVESPA, no período de 2008 a 2012. Como proxy para o desempenho da firma, 

variável dependente do modelo, utilizou-se o Q de Tobin. 

Foram incluídas na análise, variáveis de controle, de modo a garantir robustez da 

análise. Tais variáveis foram: tamanho da firma (representada pelo logaritmo natural da 

receita operacional liquida); nível de endividamento; crescimento da firma (representada pelo 

percentual de variação da receita operacional liquida entre o período T e T-1); e o ROE, 

indicador contábil de rentabilidade sobre o patrimônio líquido. 

Visto que o modelo apresentou problema de autocorrelação e de heterocedasticidade, 

foi utilizado o modelo de dados em painel linear usando Mínimos Quadrados Generalizada 

Factíveis (Feasible Generalized Least Squares).  

Assim constatou-se que a variável nível de disclosure apresentou associação positiva e 

estatisticamente significativa como fator explicativo da variável dependente Q de Tobin, o que 

permitiu concluir que existe relação positiva entre nível de disclosure e valor de mercado das 

companhias abertas da indústria de construção civil. 

Outras variáveis também se mostraram significativas como fator explicativo do valor 

de mercado das companhias, entre elas ROE e LnTAM, que se mostraram relacionadas 

positivamente, e CRESC, que apresentou relação negativa com a variável dependente. A 

única variável explicativa que se mostrou estatisticamente não significativa foi NEND. 

Nota-se, portanto, que as informações contábeis, mais especificamente as variáveis 

nível de disclosure, ROE, LnTAM e CRESC (considerando  α = 0,05), possuem papel 

importante na explicação da variável dependente Q de Tobin.  

Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se a utilização de uma amostra 

maior e mais heterogênea; com relação à variável dependente, sugere-se a utilização de varias 

medidas que visam aproximar-se do valor de mercado, e em seguida valer-se da análise 

fatorial como forma de gerar um único fator que represente todas essas variáveis dependentes. 

 

REFERÊNCIAS 

AGRAWAL, Anup; KNOEBER, Charles R. Firm performance and mechanisms to control 

agency problems between managers and shareholders. Journal of Financial and Quantitative 

Analysis, v. 31, n. 3, p. 377-398, 1999. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

15 

 

ARAS, Guler; AYBARS, Asli; KUTLU, Ozlem. Managing corporate performance: 

Investigating the relationship between corporate social responsibility and financial 

performance in emerging markets. International Journal of Productivity and Performance 

Management, v. 59, n. 3, p. 229-254, 2010. 

BALTAGI, Badi Hani. Econometric Analysis of Panel Data. 3 ed. New York: John Wiley & 

Sons, 2005. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 

BERETTA, Sergio E.; BOZZOLAN, Saverio. Quality versus quantity: The case of forward-

looking disclosure. Journal of Accounting, Auditing and Finance, v. 23, n. 3, p. 333-375, 

2008.  

BOTOSAN, Christine A. Disclosure Level and Cost of Equity Capital – The Accounting 

Review, v. 72, n. 3, p. 323-348, 1997. 

BOTOSAN, Christine A.; PLUMLEE, Marlene A. A re-examination of disclosure level and 

the cost of equity capital. Journal of Accounting Research. Chicago: v. 40, n. 1, p. 21-40, mar. 

2002. 

BRAVO, Francisco; ABAD, Cristina; TROMBETTA, Marco. Methodological and empirical 

analysis of problems in the measurement of voluntary disclosure. European Accounting 

Association Annual Congress, v. 31, 2008. 

BUSHMAN, Robert M.; PIOTROSKI, Joseph D.; SMITH, Abbie J. What Determines 

Corporate Transparency? Journal of Accounting Research, v. 42. n. 2. p. 207-252. may. 2004. 

BUSHMAN, Robert M.; SMITH, Abbie J. Financial Accounting Information and Corporate 

Governance. Journal of Accounting and Economics, v. 32, p. 237-333, 2001. 

BUSHMAN, Robert M.; SMITH, Abbie J. Transparency, financial accounting information, 

and corporate governance. FRBNY Economic Policy Review, Abr. 2003. 

CARVALHAL-DA-SILVA, André Luiz. Governança corporativa, valor, alavancagem e 

política de dividendos das empresas brasileiras. Revista de Administração, São Paulo, v.39, 

n.4, p.348-361, 2004. 

CHENG, Shijun. Board size and the variability of corporate performance. Journal of Financial 

Economics, v. 87, n. 1, p. 157-176, 2008. 

CHUNG, Kee H.; PRUITT, Stephen. W. A simple Approximation of Tobin’s Q. Financial 

Management, v. 23, n. 3, p. 70-74, 1994.  

COLAUTO, Romualdo D.; NOGUEIRA, Igor V.; LAMOUNIER, Wagner M. Q de Tobin e 

indicadores financeiros tradicionais em companhias siderúrgicas com ações na Bovespa e 

Nyse. Enfoque: Reflexão Contábil, Maringá, v. 28, p. 09-23, 2009. 

Contracting, and Information Perspectives. Journal of Accounting & Economics, v. 12, n. 1, 

CRUZ, Cássia Vanessa Olak A.; LIMA, Gerlando Augusto Sampaio F. Reputação 

corporativa e nível de disclosure das empresas de capital aberto no Brasil. Revista Universo 

Contábil, v. 6, n. 1, p. 85-101, 2010. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

16 

 

CUNHA, Jacqueline Veneroso A.; RIBEIRO, Maisa de S. Divulgação voluntária de 

informações de natureza social: um estudo nas empresas brasileiras. R. Adm. Eletrônica, São 

Paulo, v.1, n.1, jan./jun. 2008.  

FALEYE, Olubunmi. Classified boards, firms value, and managerial entrenchment. Journal of 

Financial Economics, v. 83, 501-529, 2007. 

FAMÁ, Rubens; BARROS, Lucas Ayres B.; C. Q de Tobin e seu uso em finanças: aspectos 

metodológicos e conceituais. Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 7, n. 4, 

2000. 

GABRIEL, Fabiano. Impacto da adesão às práticas de Governança Corporativa no Índice de 

Qualidade da Informação Contábil. 2011. 128 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Departamentos de Contabilidade e 

Atuária, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo, 2011. 

GAO, Pingyang. Disclosure quality, cost of capital, and investor welfare. Accounting Review, 

v. 85, n. 01, p. 01-31, 2010. 

GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

HAIL, Luzi. The impact of voluntary corporate disclosures on the ex-ante cost of capital. The 

European Accounting Review, v. 11, n. 4, p. 741-773, 2002. 

HEALY, Paul M.; HUTTON, Amy P.; PALEPU, Krishna G. Stock performance and 

intermediation changes surrounding sustained increases in disclosure. Contemporary 

Accounting Research, v.16, p. 485-520, 1999. 

HENDRIKSEN Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. Teoria da contabilidade. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

HOLTHAUSEN, Robert W. Accounting Method Choice: Opportunistic Behavior, Efficient 

IUDÍCIBUS, Sergio. Teoria da Contabilidade. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo 

dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as empresas de acordo com as 

normas internacionais e do CPC. São Paulo: Altas, 2010. 

JENSEN, Michael C.; MECKLING, Willian H. Theory of the firm: managerial behavior, 

agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, n. 3, p. 305-360, 1976. 

KANG, Tony; PANG, Yang Hoong. Economic Development and the Value Relevance of 

Accounting Information a Disclosure Transparency Perspective. Review of Accounting e 

Information, v. 4, n. 1, 2005. 

KLANN, Roberto Carlos; BEUREN, Ilse Maria. Características de empresas que influenciam 

o seu disclosure voluntário de indicadores de desempenho. BBR, Vitória, v. 8, n. 2, p. 96-118, 

Abr./Jun. 2011. 

LAMBERT, Richard A.; LEUZ, Christian; VERRECCHIA, Robert E. Accounting 

information, disclosure and the cost of capital. Journal of Accounting Research, v. 45, nº 2, p. 

385-420, 2007. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

17 

 

LANG, Mark H.; LUNDHOLM, Russell J. Voluntary disclosure and equity offerings: 

reducing information asymmetry or hyping the stock. Contemporary Accounting Research, 

v. 17, n. 4, p. 623-669, 2000. 

LEUZ, Christian; VERRECCHIA, Robert E. The economic consequences of increased 

disclosure. Journal of Accounting Research, v. 38, p. 91-124, 2000. 

LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de. Nível de evidenciação x custo da dívida das 

empresas brasileiras. Revista de Contabilidade e Finanças, v. 20, n. 49, p. 95-108, jan./abril. 

2009. 

LOPES, Alexsandro Broedel; ALENCAR, Roberta Carvalho. Disclosure and cost of equity 

capital in emerging markets: The Brazilian Case. The International Journal of Accounting, v. 

45, n. 04, p. 443-464, 2010. 

LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da contabilidade: uma nova 

abordagem. São Paulo: Atlas, 2012. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARTINEZ, Antônio Lopo. Agency theory na pesquisa contábil. In: Encontro Nacional da 

Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 22, 1998, Foz do Iguaçu. 

Anais... Foz do Iguaçu: ANPAD, 1998. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação 

científica para ciências sociais aplicadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MATOUSSI, Hamadi; KARAA, Adel; MAGHRAOUI, Randa. Information Asymmetry, 

Disclosure Level, and Securities Liquidity in the Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis – 

BVMT – Finance India, v. XVIII, Special Issue, April – May, p. 547-557, 2004. 

MAZUMDAR, Sumon C.; SENGUPTA, Partha. Disclosure and the loan spred on private 

debt. Financial Analysts Journal, v. 61, n. 3, 2005. 

MORONEY, Robyn; WINDSOR, Carolyn; AW, Yong Ting. Evidence of assurance 

enhancing the quality of voluntary environmental disclosures: an empirical analysis. 

Accounting and Finance, v. 52, n. 3, p. 903–939, 2011. 

MURCIA, Fernando Dal-ri. Fatores determinantes do nível de disclosure voluntário de 

companhias abertas no Brasil. 2009. 182 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) -

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade, Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo.  

MURCIA, Fernando Dal-ri; SANTOS, Ariovaldo dos. Fatores determinantes do nível de 

disclosure voluntário das companhias abertas no Brasil. Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade,  v. 3, n. 2, p. 72-95, maio/ago. 2009. 

NAKAMURA, Wilson Toshiro; ET AL. Estudo sobre os níveis de disclosure adotados pelas 

empresas brasileiras e seu impacto no custo de capital. In: ENANPAD, 30., 2006, Salvador-

BA. Anais..., 2006. 

NETO, Octávio Ribeiro de Mendonça; RICCIO, Edson Luiz. A qualidade da informação 

contábil e o risco de liquidez de mercado. Organizações em Contexto, v. 4, n. 8, dez. 2008. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

18 

 

OLIVEIRA, Michelle Adriane Silva de. Disclosure das contingências e provisões passivas. 

2011. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis)-Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2011. 

ORELLANO, Verônica Inês Fernandes; QUIOTA, Silvia. Análise do retorno dos 

investimentos socioambientais das empresas brasileiras. Revista de Administração de 

Empresas, v. 51, n. 5, p. 471-484, 2011. 

p. 207-218, 1990. 

PAULO, Edilson. Manipulação das informações contábeis: uma análise teórica e empírica 

sobre os modelos operacionais de detecção de gerenciamento de resultados. 2007. 269 f. Tese 

(Doutorado em Ciências Contábeis) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 

Departamentos de Contabilidade e Atuária, Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo. 

PAULO, Edilson; MARTINS, Eliseu. Análise da qualidade das informações contábeis nas 

companhias abertas. In: EnANPAD, 31, 2007. Anais... São Paulo: ANPAD, 2007. 

PERFECT, Steven B.; WILES, Kenneth W. Alternative constructions of Tobin's Q: An 

empirical comparison. Journal of Empirical Finance, v. 1, n. 3, p. 313-341, 1994. 

PIRES, Charline Barbosa; SILVEIRA, Fabiana Costa da Silva. A evolução da evidenciação 

das informações ambientais de empresas do setor de celulose e papel: uma análise de 

conteúdo das notas explicativas e relatórios de administração. ConTexto, Porto Alegre, v. 8, n. 

13, 1º semestre 2008. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

SALOTTI, Bruno Meirelles; YAMAMOTO, Marina Mitiyo. Ensaio sobre a teoria da 

divulgação. Brazilian Business Review, v. 2, n. 1, p. 53-70, jan./jun. 2005. 

SENGUPTA, Partha. Corporate Disclosure Quality and the Cost of Debt. The Accounting 

Review, v. 73, n. 4, p.459-474, 1998. 

SHARFMAN, Mark; FERNANDO, Chitru S. Environmental risk management and the cost of 

capital. Strategic Management Journal, v. 29, p. 569-592, 2008. 

SILVEIRA, Alexandre Di Micelli da.  Governança corporativa e estrutura de propriedades: 

determinantes e relação com o desempenho das empresas no Brasil. 2004. 250 f. Tese 

(Doutorado em Administração). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 

Universidade de São Paulo, 2004. 

SILVEIRA, Alexandre Di Micelli da. Governança corporativa, desempenho e valor da firma 

no Brasil. 2002. 165 f. Dissertação (Mestrado em Administração)–Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2002. 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 

2005. 

VERRECCHIA, Robert E. Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, v. 

22, p. 97-180, 2001. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

19 

 

WATSON, Anna; SHRIVES, Philip; MARSTON, Claire. Voluntary disclosure of accounting 

ratios in the UK. British Accounting Review, n. 34, p. 289-313, 2002. 

WATTS, Ross L.; ZIMMERMAN, Jerold L. Positive accounting theory: a ten year 

perspective. The Accounting Review, v. 65, n. 1, p. 131-156, 1990. 

WELKER, Michael. Disclosure Policy, Information Asymmetry and Liquidity in Equity 

Markets. Contemporary Accounting Research, v. 11, n. 2, p. 801-827, 1995. 

 


