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RESUMO 

Partindo da premissa que o disclosure corporativo possui uma influência positiva sobre a 

liquidez das ações das empresas no mercado de capitais, uma vez que o disclosure reduz a 

assimetria informacional existente entre os usuários internos e externos, esta pesquisa teve por 

objetivo analisar a relação entre disclosure econômico voluntário e liquidez acionária 

mercado brasileiro. Adicionalmente, foi verificado se a relação era mais acentuada em 

empresas maiores, como sugerido pela literatura. Para isso, utilizou-se como amostra as 

empresas não financeiras ativas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 

(BM&FBovespa) entre os anos de 2012 e 2014. Para se mensurar o nível de divulgação 

voluntária, utilizou-se o índice de divulgação de Murcia et al. (2011) de informações 

econômicas. Quanto à mensuração da liquidez, utilizaram-se cinco medidas, considerando 

que a liquidez é multidimensional. Como principais resultados, constatou-se que, 

independentemente da proxy de liquidez utilizada, a relação entre o disclosure econômico 

voluntário e a liquidez era positiva. Ao analisar a sensibilidade dessa relação com o tamanho, 

observou-se que a relação era mais forte em empresa maiores, como esperado. Diante dos 

resultados obtidos, não se pode rejeitar a hipótese de pesquisa, de que a relação entre 

disclosure econômico voluntario e liquidez acionária é positiva é mais acentuada em grandes 

empresas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A disponibilidade de informações é um elemento-chave para a alocação eficiente de 

recursos e crescimento da economia (Bushman, Chen, Engel & Smith, 2004). Portanto, um 

mercado de capitais líquido e abrangente, demanda que as empresas que emitem títulos e 

valores mobiliários divulguem informações acuradas sobre suas operações (Murcia & 

Machado, 2014). Assim, com a utilização da informação para a tomada de decisão, o 

disclosure corporativo se torna relevante dentro do mercado de capitais, uma vez que pode ser 

compreendido como um canal de transmissão de informação entre a empresa e seus usuários 

(Deegan, 2002). 

Nesse sentido, o disclosure pode ser subdividido de diversas formas, sendo uma delas 

entre obrigatório ou voluntário. O disclosure obrigatório é decorrente da regulamentação, 

enquanto que o disclosure voluntário ocorre quando as empresas percebem que as vantagens 

geradas pela divulgação são maiores do que as desvantagens (Deegan, 2002). Os incentivos 

para a divulgação voluntária podem se dar pela redução da assimetria informacional e, assim, 

reduzir o custo de capital da empresa, elevando seu valor de mercado (Healy & Palepu, 2001). 

Nessa linha de raciocínio, as informações de caráter econômico se tornam ainda mais 

relevantes. 

Um ativo é líquido se ele puder ser comprado ou vendido rapidamente ao preço 

corrente de mercado e a um baixo custo (Amihud & Mendelson, 1988, 1991, 2006). Portanto, 

a liquidez pode estar relacionada ao custo de realizar uma transação no mercado de capitais. A 

liquidez é um fator importante de um ativo e os investidores devem considerá-la, quando da 

tomada de decisões de investimento. Ativos menos líquidos demandam uma taxa de retorno 

maior que ativos mais líquidos, uma vez que para abrir mão da liquidez e assumir custos 

maiores em negociações futuras, em razão da baixa liquidez da ação, os investidores, 

provavelmente, exigiriam um prêmio para assumir investimentos com esse perfil (Machado & 

Medeiros, 2011). 

O tema liquidez é amplamente difundido na literatura, pois há evidências empíricas de 

que existe relação negativa entre liquidez e endividamento (Lipson & Mortal, 2009; Acharya, 

Amihud & Bharath, 2013), de que a liquidez influencia no preço das ações (Amihud & 

Mendelson, 1988; Liu, 2006; Machado & Machado, 2014), bem como de que existe relação 

positiva entre disclosure corporativo e liquidez acionária (Mendonça Neto & Riccio, 2008; 

Murcia & Machado, 2014), foco desta pesquisa. 

A relação entre disclosure corporativo e liquidez acionária se dá na tentativa de 

reduzir os problemas de assimetria descritos por Arkelof (1970). Para isso, as empresas 

podem utilizar a divulgação de informações (disclosure corporativo), no intuito de reduzir o 

risco de seleção adversa. Consequentemente, a tentativa de reduzir esse risco, bem como o 

conflito de agência, por meio da redução da assimetria, acaba por gerar impacto na liquidez 

dos títulos (Diamond & Verrecchia (1991). Esse pensamento é corroborado por Amihud e 

Mendelson (1988, 1991, 2006), que estabelecem estratégias que as empresas podem empregar 

para aumentar a liquidez de seus títulos e dentre elas mencionam o aumento voluntário de 

informações ao mercado, de modo a reduzir a assimetria de informações. 



 
 

 

Tendo como base o papel da liquidez no mercado, o disclosure voluntário pode se 

apresentar como uma estratégia para afetar a liquidez da empresa (Alencar 2005; Murcia & 

Machado, 2014). Contudo, a relação entre disclosure e liquidez não é previsível, uma vez que 

a redução da assimetria pode não ser desejável, pois pode levar a uma rápida saída de 

formadores de mercado, reduzindo a liquidez e aumentando o custo de capital. Ademais, ao 

tratar de empresas com baixo nível de liquidez, essa relação se torna nebulosa (Diamond & 

Verrecchia, 1991). 

Diante do exposto, este artigo tem por objetivo testar empiricamente a relação entre o 

disclosure corporativo voluntário econômico e a liquidez acionária no Brasil. Parte-se da 

premissa que o disclosure corporativo possui uma influência positiva sobre a liquidez das 

ações das empresas no mercado de capitais, uma vez que o disclosure reduz a assimetria 

informacional existente entre os usuários internos e externos (Murcia & Machado, 2014). 

Considerando-se as constatações de Diamond e Verrecchia (1991) e Lopes e 

Rodrigues (2007), os quais afirmam que somente as empresas maiores possuem incentivo 

para aumentar o nível de disclosure, bem como as de Machado e Medeiros (2012), que 

encontraram uma relação positiva entre tamanho e liquidez, para o mercado acionário 

brasileiro, além das de Balakrishnan, Billings, Kelly & Ljungqvist (2014), que encontraram 

que é o disclosure voluntário quem afeta a liquidez acionária, esta pesquisa investigará, ainda, 

se a relação entre disclosure corporativo voluntário e liquidez acionária é sensível ao tamanho 

da empresa. 

Com base nos trabalhos de Diamond e Verrecchia (1991), Amihud e Mendelson 

(2012) e Balakrishnan et al. (2014), tem-se que estudar a relação entre disclosure corporativo 

e liquidez acionária possui relevância internacional. Adicionalmente, no Brasil, há uma 

escassez de trabalhos explorando o tema, tendo em vista que só foram identificados os 

estudos de Mendonça Neto e Riccio (2008) e Murcia e Machado (2014), que abordaram o 

tema de maneira direta. Ao analisar se a relação entre disclosure corporativo voluntário e 

liquidez acionária é sensível ao tamanho da empresa, esta pesquisa se diferencia das demais, 

uma vez que pesquisas nacionais que abordaram o tema se detiveram em analisar as empresas 

mais líquidas. 

Sendo assim, esta pesquisa se mostra relevante do ponto de vista acadêmico, por 

preencher lacunas, tanto da relação entre disclosure corporativo voluntário e liquidez 

acionária, quanto na busca por uma amostra mais representativa e menos enviesada. Do ponto 

de vista do mercado, Healy e Palepu (2001) afirmam que, para qualquer economia, a alocação 

eficiente de recursos é um desafio crucial. Contudo, é uma tarefa complicada, tendo em vista 

a assimetria informacional entre empreendedores e investidores de recursos. Dessa forma, 

estudos voltados para medidas que reduzam essa assimetria se torna relevante para o mercado. 

Por fim, como já explicitado, a liquidez é um fator relevante para os investidores. Dessa 

forma, aprofundar essa relação também se mostra pertinente para o mercado brasileiro. 

Além deste capítulo introdutório, a pesquisa apresenta mais quatro seções. Na segunda 

seção, apresentam-se as evidências empíricas, culminando na hipótese de pesquisa. Na 

terceira, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados. Em seguida, faz-se a 

análise dos resultados, tanto descritiva, da divulgação voluntária e liquidez acionária, quanto 

inferencial, da relação apresentada. Por fim, na última seção, apresenta-se a conclusão. 

 

 

 



 
 

 

2 DISCLOSURE CORPORATIVO E LIQUIDEZ ACIONÁRIA: EVIDÊNCIAS 

EMPÍRICAS 

Amihud e Mendelson (1986) ressaltam que transacionar com partes mais informadas 

resulta em perdas. Nesse contexto, Liu (2006) destaca que a presença de informações assimétricas 

influencia a liquidez de um ativo, pois investidores não privilegiados com as informações 

decidem por não investir. Em outras palavras, a assimetria informacional leva ao problema de 

seleção adversa entre potenciais compradores e vendedores, resultando em grandes custos de 

transação, que estão diretamente relacionados com o conceito de liquidez/iliquidez. 

Nas empresas, a seleção adversa é tipicamente evidenciada mediante uma baixa nos 

níveis de liquidez das suas ações. Dessa forma, o aumento no disclosure é capaz de reduzir a 

assimetria informacional, reduzindo, assim, os custos de transação, resultando no aumento da 

liquidez acionária (Leuz & Verrecchia, 2000). Uma forma de identificar o impacto da 

assimetria na liquidez é observando o bid-ask spread, pois, quanto maior o spread, maior é a 

probabilidade de se ter transações com informações privilegiadas (Welker, 1995; Lee, 

Mucklow & Ready, 1993). 

Nesse contexto, Diamond e Verrecchia (1991) abordam como a divulgação de 

informações diminui a assimetria e pode reduzir o custo de capital da empresa, por meio do 

aumento na demanda de novos grandes investidores e, assim, aumento da liquidez das ações. 

A relação entre assimetria informacional e liquidez é ressaltada por Leuz e Verrecchia (2000), 

que utilizam como proxies para assimetria informacional o bid-ask spread e o volume 

negociado, proxies estas que também são utilizadas para mensurar a liquidez. 

Gruning (2011) argumenta que a mudança de expectativa dos investidores cria um 

fluxo de negócios, ou seja, essa mudança aumenta a liquidez do mercado. Além disso, o autor 

traz três fatores que podem mudar a expectativa dos investidores e podem ser influenciados 

pelo disclosure: (a) conhecimento comum a todos sobre microeconomia; (b) informações 

específicas sobre o setor; e (c) informações específicas sobre as empresas. Dessa forma, a 

divulgação de informações, o disclosure, influencia a liquidez. 

Quanto às evidências empíricas, Lee et al. (1993) afirmaram que empresas com menor 

probabilidade de ter transações com informações privilegiadas são as mais líquidas. Nesse 

contexto, Welker (1995) encontrou uma relação negativa entre disclosure e iliquidez, 

utilizando como base 2.084 observações, com 218 até 232 empresas por ano, no intervalo de 

1983 até 1990, com empresas dos EUA, além de identificar que essa relação é mais forte em 

empresas com maior número de investidores institucionais e com menor probabilidade de se 

ter transações com informações privilegiadas. 

Leuz e Verrecchia (2000) encontraram que as empresas alemãs que adotaram normas 

internacionais ou norte-americanas tiveram um aumento na liquidez. Dessa forma, os autores 

associam a melhora na liquidez com a melhora na qualidade da informação divulgada, tendo 

em vista que as normas na Alemanha foram consideradas como de menor qualidade. Para 

tanto, utilizaram 102 empresas no ano de 1998. 

Mendonça Neto e Riccio (2008) realizaram um estudo exploratório, no Brasil, para 

analisar a existência da relação entre qualidade da informação e risco de liquidez no mercado 

acionário brasileiro, utilizando disclosure corporativo e liquidez acionária. Apesar de terem 

encontrado relação entre as variáveis analisadas, o trabalho exploratório possui uma limitação, 

pois analisaram apenas 10 empresas. 

Lang e Maffett (2011) identificaram uma relação positiva entre o nível de 

transparência das empresas e a volatilidade da liquidez, detectando que títulos de empresas 

mais transparentes tiveram a volatilidade da liquidez menos sensíveis aos choques de 



 
 

 

iliquidez no mercado. Para tanto, os autores utilizaram 507.822 observações de 37 países, 

incluindo o Brasil, no período de 1996 até 2008, contudo, eles não tiveram como foco o 

disclosure como medida de transparência. 

Bischof e Daske (2013) evidenciaram que, uma vez definida uma norma provisória 

que aumente o nível do disclosure relacionado ao risco, o disclosure voluntário aumenta e, 

com isso, aumenta-se a liquidez. Contudo, em momentos de crise, a divulgação de mais 

informações consegue reduzir a perda na liquidez dos títulos. Para tanto, analisaram 273 

instituições financeiras da Europa, nos anos de 2009 a 2012, com informações trimestrais. 

Entretanto, a pesquisa se restringiu em 5 itens de disclosure econômico, mais especificamente 

relacionado ao risco de independência financeira dos bancos, tendo como suporte para a 

pesquisa a crise na Europa.  

Balakrishnan et al. (2014) identificaram, por meio da análise de 34.256 empresas/ano, 

sendo 17.017 como amostra e 17.239 observações como controle, no mercado dos EUA, no 

período de 1999 até 2009, que o disclosure voluntário é quem afeta positivamente a liquidez 

acionária do período subsequente. Além de identificar a relação de causalidade, os autores 

concluíram que a empresa tem capacidade de modelar a liquidez dos seus títulos até um 

determinado ponto, pois outros fatores também são capazes de influenciar a liquidez. 

Dando continuidade ao estudo da relação analisada por Mendonça Neto e Riccio 

(2008), Murcia e Machado (2014) analisaram o impacto ex post do disclosure corporativo na 

liquidez das ações, identificando que tanto o disclosure econômico, quanto o socioambiental, 

impactam a liquidez das empresas. Para tal, utilizaram como proxy para disclosure 

corporativo um índice com 92 itens e para liquidez utilizaram três, quais sejam: volume 

negociado, quantidade de negócios e negociabilidade. 

Considerando que, se a empresa for grande o suficiente para ter um custo de capital 

baixo, isso pode atrair investidores institucionais. Adicionalmente, para qualquer nível de 

assimetria informacional, as grandes empresas vão ter grandes ordens de negociação, pois o 

desequilíbrio entre as ordens de compra e venda atrai mais market makers, gerando uma relação 

de necessidade mútua entre os investidores institucionais e os market makers. Contudo, as 

empresas menores vão ter posições menores dos investidores institucionais, o que leva a um 

fluxo menor de ordens, sendo pouco atrativo para os market makers (Diamond & Verrecchia, 

1991). 

Nesse contexto, Diamond e Verrecchia (1991) afirmam que o custo de capital das 

empresas menores não é tão dependente de altas posições de grandes investidores. Além disso, 

leva a atrair um pequeno número de market makers, que limita tanto a atratividade do título 

para grandes investidores, quanto a quantia que é obtida a partir da informação fornecida, 

fazendo com que empresas menores divulguem menos informações. Ademais, tem-se que 

tamanho e liquidez são altamente correlacionadas (Machado & Medeiros, 2012), dessa forma, 

é de se esperar que as empresas maiores sejam as mais líquidas e que divulguem mais 

informações. Por fim, Balakrishnan et al. (2014) encontraram que é o disclosure voluntário 

que afeta a liquidez acionária. 

Com base nessas evidências empíricas, tem-se a seguinte hipótese de pesquisa: a 

relação disclosure econômico voluntário e liquidez acionária é positiva e mais acentuada em 

empresas maiores. 

 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, a amostra foi composta por todas as empresas com ações negociadas na 

BM&FBovespa, entre os anos de 2012 e 2014. Esse horizonte temporal foi delimitado, tendo 



 
 

 

como base a necessidade da coleta manual de dados, dando preferência a pesquisar o maior 

número de empresas para um período de tempo menor. Contudo, utilizaram-se alguns 

critérios para delimitar a amostra. O primeiro consistiu em retirar as empresas financeiras, 

tendo em vista que a medida utilizada para mensurar o disclosure voluntário foi desenvolvida 

para empresas não financeiras, sendo essa uma limitação da própria medida utilizada. 

O segundo critério foi utilizar apenas as empresas que tiveram ao menos uma 

negociação, fazendo-se essa análise ano a ano, para o período analisado. Tendo em vista que 

diversas empresas possuem mais de um título em negociação, diferentes classes de ações e 

disclosure único, fez-se necessário utilizar apenas um título, o com o maior volume negociado 

em reais. Dessa forma, a amostra final foi composta por 794 observações. 

Para mensurar o nível de divulgação voluntária de informações econômicas, utilizou-

se a métrica de Murcia, Souza, Dill & Costa Junior, (2011), que consiste em um 

aperfeiçoamento das métricas existentes à época, elaborada baseando-se em 27 estudos. A 

métrica consistia em 89 itens de caráter voluntário, e subdividida em três dimensões: 

econômica, social e ambiental. Contudo, foi utilizada apenas a dimensão econômica. Além 

disso, foram realizados alguns ajustes, tendo em vista que oito itens deixaram de ser 

voluntários, como pode ser observado na Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Ajuste da métrica de Murcia et al. (2011) 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

Item excluído Setor/ano Motivo 

Demonstração do Fluxo de 

Caixa 

Todos os setores em 

todos os anos 

Sua divulgação se tornou obrigatória a partir de 

2010 (Lei nº 11.638/2007) 

Informações contábeis em 

US GAAP ou IFRS 

Todos os setores em 

todos os anos 

Obrigatoriedade de full IFRS para todas as empresas 

em 2010 

Composição do conselho 

fiscal 

Todos os setores em 

todos os anos 

Tornou-se obrigatório informar no formulário de 

referência a partir de 2010 (Instrução CVM nº 

480/2009) 

Composição do conselho 

de administração 

Remuneração dos 

administradores 

Remuneração dos auditores 

Principais acionistas 

Indicadores de eficiência 
Setor de energia elétrica 

para todos os anos 

Obrigatório divulgar indicadores de desempenho 

(Resolução Aneel nº 444/2001) 
Fonte: adaptado de Murcia et al. (2011). 

 

Por fim, a métrica utilizada foi composta de 35 itens, divididos em seis subgrupos: 

ambiente de negócios (8); atividade operacional (8); aspectos estratégicos (8); informações 

financeiras (5); índices financeiros (4); e governança corporativa (2), conforme Quadro 2. 

 
  



 
 

 

Quadro 2 – Métrica do índice de dimensão econômica (continua) 

Subgrupos Itens 

Ambiente de 

Negócios (8) 

1) Efeitos dos eventos econômicos na empresa (taxa de juros, inflação, crises, guerra); 

2) Discussão do setor em que a empresa atua; 

3) Discussão da concorrência; 

4) Relacionamento com fornecedores; 

5) Satisfação dos clientes; 

6) Market share; 

7) Identificação dos riscos de negócios; e  

8) Exposição cambial. 

Atividade 

Operacional 

(8) 

1) Narrativa da estória da empresa; 

2) Estrutura organizacional; 

3) Aspectos tecnológicos da atividade operacional; 

4) Informações por segmento ou linha de negócio; 

5) Utilização da capacidade produtiva; 

6) Indicadores de eficiência; 

7) Quantidades produzidas e/ou serviços prestados; e 

8) Unidades vendidas. 

Aspectos 

Estratégicos 

(8) 

1) Objetivos, planos e metas da empresa para o futuro; 

2) Perspectiva de novos investimentos; 

3) Principais mercados de atuação; 

4) Perspectivas de novos mercados em que a empresa pretende atuar; 

5) Política de reinvestimento dos lucros; 

6) Pesquisa e desenvolvimento; 

7) Discussão da qualidade dos produtos e serviços; e 

8) Preços dos produtos e serviços da empresa. 

Informações 

Financeiras 

(5) 

1) Correção monetária; 

2) Informações detalhadas sobre os custos dos produtos e serviços (CMV, CPV) 

3) Preço ou valorização das ações por tipo (ON, PN); 

4) Valor de mercado; e 

5) Projeções (fluxo de caixa, vendas, lucros). 

Índices 

Financeiros 

(4) 

1) Indicadores de rentabilidade (ROE, ROA); 

2) Indicadores de liquidez (liquidez corrente, liquidez seca); 

3) Indicadores de endividamento (PL-Passivo, PC-PELP); e 

4) Ebitda. 

 

7Quadro 3 – Métrica do índice de dimensão econômica (conclusão) 

Governança 

Corporativa 

(8) 

1) Principais práticas de governança corporativa; 

2) Composição do conselho fiscal; 

3) Composição do conselho de administração; 

4) Identificação dos principais administradores; 

5) Remuneração dos administradores; 

6) Remuneração dos auditores, 

7) Principais acionistas; e 

8) Relacionamento com os investidores. 
Fonte: adaptado de Murcia et al. (2011). 

 

Ressalta-se que, para fins de análise, o índice de divulgação econômico (IDE) é 

apresentado de forma percentual, resolvendo tanto o problema de escala do modelo 

econométrico, quanto possibilitando a realização de ajustes para alguns grupos de empresas, 

como, por exemplo, as empresas de energia elétrica, cujos alguns itens são obrigatórios, para 

garantir que seja analisado de fato o disclosure voluntário. 

Para mensurar a liquidez, utilizaram-se tanto medidas de liquidez : volume negociado, 

quantidade de negócios, índice de negociabilidade (IN) e turnover (TN); quanto uma medida 

de iliquidez, o turnover padronizado. O Volume negociado foi a primeira proxy selecionada, 



 
 

 

tendo em vista que Machado e Medeiros (2011) a identificaram como a melhor medida para 

liquidez no mercado acionário brasileiro. Essa medida consiste no volume em reais 

negociados por mês, enquanto que a quantidade negociada consiste na quantidade de negócios 

realizadas no mês. Ressalta-se que se utilizou o logaritmo natural dessas duas medidas, no 

intuito de resolver o problema de escala. 

A negociabilidade identifica a participação relativa dessa ação em bolsa na qual está 

inserida e é mensurada conforme a Equação 1. 
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 (1) 

Em que: p é o número de dias com negociação no ano; P é o número total de dias de 

negociação; n é o número de negócios do ativo; N é o número total de negociação no 

mercado; v é o volume de dinheiro negociação do ativo; e V é o total de volume em dinheiro 

negociado no mercado. 

Uma vez que, por definição, o turnover é obtido pela divisão do número de ações 

negociadas pelo número de ações em circulação daquele referido ativo, para essa medida, 

também foi utilizada a média mensal. O turnover padronizado foi obtido, conforme Liu 

(2006), pelo turnover ajustado pelo número de dias sem negociação nos últimos 12 meses, 

conforme Equação 2.  
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Em que: X é o número de dias sem negociação nos últimos 12 meses; Z é o turnover 

médio dos últimos 12 meses; D é o deflator, identificado e utilizado de forma que 0 < (
 
 ⁄

 
) >1, 

para todos os ativos analisados; e Y é o número de dias de negociação no ano. 

Com o propósito de garantir a robustez da análise, utilizaram-se variáveis de controle. 

A primeira variável selecionada foi o tamanho da empresa, pois espera-se que, quanto maior 

for a empresa, maior será sua atratividade tanto para investidores institucionais, quanto para 

outros investidores, aumentando o fluxo de negócios e, assim, maior será sua liquidez, 

(Machado & Medeiros, 2012; Correia & Amaral, 2014; Murcia & Machado, 2014). Como 

proxy para o tamanho, utilizou-se o log natural do Ativo. 

Lipson e Mortal (2009) encontraram que empresas mais líquidas são menos 

endividadas, tendo em vista que quanto maior a liquidez, menor o custo de capital; logo, com 

maior liquidez, optariam por utilizar capital próprio em detrimento do endividamento, 

esperando, assim, uma relação negativa entre liquidez e endividamento. Por outro lado, a 

relação pode ser positiva, na medida em que o risco trazido pelo endividamento altera as 

expectativas dos investidores, gerando um fluxo maior para o título, bem como atraindo 

investidores e market makers. Essa dualidade pode ser vista, ao encontrar sinais diferentes, 

dependendo da medida utilizada para capturar a liquidez, tanto nos estudos de Correia e 

Amaral (2014), quanto nos de Murcia e Machado (2014). Como proxy para o endividamento, 

utilizou-se o índice Passivo Total/ Ativo Total. 

Por fim, tem-se que a performance econômico-financeira da empresa é capaz de afetar 

seu nível de negociação, além de empresas com melhor performance contábil serem mais 

atrativas para os investidores do mercado acionário brasileiro (Correia & Amaral, 2014). 

Sendo assim, espera-se uma relação positiva entre a rentabilidade, mensurada com dados 

contábeis, e a liquidez acionária. Para mensurar a rentabilidade, utilizou-se o Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido (ROE). 

Para identificar se a relação entre disclosure voluntário e liquidez acionária é mais 

acentuada para as empresas maiores, foi necessário estratificar a amostra em três grupos: 



 
 

 

maiores, médias e menores, utilizando-se como critério o tamanho da empresa, mensurado 

pelo logaritmo natural do ativo total. A divisão consistiu em 30% das maiores, 40% das 

médias e 30% das menores. Ressalta-se que, nessa parte da análise, foram utilizadas menos 

medidas de liquidez, para deixar a análise mais direta, eliminando assim medidas que se 

comportaram de maneira similar na primeira parte da análise. Para ambas as partes da analise, 

utilizou-se, inicialmente, o modelo da Equação 3. 
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Em que: Lit é a variável dependente de liquidez (ressalta-se que se utilizaram cinco 

medidas de liquidez); α é o intercepto, que é único para a todas as empresas; β1 é o coeficiente 

da primeira variável explicativa; Dit-1 é a variável explicativa (disclosure) defasado em um 

ano, partindo do pressuposto que o disclosure passado explica a liquidez presente; βn são os 

coeficientes das variáveis dummies para os anos, tendo em vista que os dados estão em pooled 

e pretende-se controlar por ano; Dummyn são as variáveis dummies para n-1 anos (ressalta-se 

que se utilizaram apenas duas dummies, tendo em vista que são três anos, para não cair na 

armadilha de colinearidade perfeita); e εit é o termo de erro, para cada empresa em cada ano. 

Em seguida, foram incluídas na Equação 3 as variáveis de controle para liquidez (TAM, END 

e REN), com o objetivo de verificar se o poder explicativo do disclosure se mantém presente. 

 

4 ANÁLISE 

4.1 Análise Descritiva 

Quanto à divulgação de informações econômicas, a Tabela 1 traz um resumo dos 

percentuais de divulgação das empresas para cada ano. Ressalta-se que o disclusure foi 

defasado em um ano em relação à liquidez. Percebe-se que o item mais divulgado pelas 

empresas foi o Ebitda, além de ter sido o único a ser divulgado por mais de 70% das empresas. 

Nesse ponto, tem-se certa similaridade com os achados de Murcia e Santos (2009), nos quais 

a divulgação do Ebitda pelas empresas foi um dos itens mais divulgados (86% das empresas), 

contudo, não foi o mais divulgado. Essa diferença é explicada pela amostra utilizada, tendo 

em vista que os referidos autores utilizaram como base as 100 maiores empresas.  

Dentre os 35 itens analisados, pode-se observar que os itens correção monetária e 

projeção de fluxo de caixa e lucro foram os itens menos divulgados, com percentuais 

próximos a zero, ressaltando que, em 2011, nenhuma empresa divulgou informações acerca 

da correção monetária. Além disso, a maioria das categorias foi bem dispersa, com itens com 

percentuais variados. 

 
  



 
 

 

Tabela 1 – Informações sobre ambiente de negócios 

Ambiente de negócios 2011 2012 2013 

Efeitos dos eventos econômicos na empresa (taxa de juros, 

inflação) 

41,35% 38,11% 38,49% 

Discussão do setor em que a empresa atua 39,47% 40,75% 30,94% 

Discussão da concorrência 10,90% 10,19% 7,19% 

Relacionamento com fornecedores 23,68% 13,96% 24,10% 

Satisfação dos clientes 6,77% 5,28% 7,19% 

Market share 10,15% 10,57% 10,43% 

Identificação dos riscos de negócios 52,63% 59,62% 59,71% 

Exposição cambial 57,14% 58,11% 55,76% 

Atividade operacional 2011 2012 2013 

Narrativa da estória da empresa 30,83% 28,30% 33,09% 

Estrutura organizacional 9,77% 4,40% 12,95% 

Aspectos tecnológicos da atividade operacional 27,07% 38,11% 25,54% 

Informações por segmento ou linha de negócio 21,43% 27,17% 29,50% 

Utilização da capacidade produtiva 16,54% 18,87% 23,38% 

Indicadores de eficiência 18,86% 21,89% 11,76% 

Quantidades produzidas e/ou serviços prestados 14,29% 18,11% 17,99% 

Unidades vendidas 43,98% 43,77% 28,78% 

Aspectos estratégicos 2011 2012 2013 

Objetivos, planos e metas da empresa para o futuro 42,86% 41,51% 40,65% 

Perspectiva de novos investimentos 12,78% 13,21% 13,31% 

Principais mercados de atuação 30,45% 33,58% 35,25% 

Perspectivas de novos mercados que pretende atuar 9,40% 7,55% 5,04% 

Política de reinvestimento dos lucros 24,06% 26,79% 23,38% 

Pesquisa e desenvolvimento 28,20% 24,15% 30,58% 

Discussão da qualidade dos produtos e serviços 18,42% 14,34% 26,62% 

Preços dos produtos e serviços da empresa 22,56% 22,64% 21,94% 

Informações financeiras 2011 2012 2013 

Correção monetária – 4,15% 0,72% 

Informações detalhadas sobre os custos dos produtos e serviços 22,18% 24,53% 28,06% 

Preço ou valorização das ações por tipo (ON, PN) 36,09% 41,51% 38,13% 

Valor de mercado 31,58% 33,58% 32,37% 

Projeções (fluxo de caixa, vendas, lucros) 0,38% 1,89% 0,72% 

Indicadores de rentabilidade (ROE, ROA) 10,90% 6,04% 7,19% 

Indicadores de liquidez (liquidez corrente, liquidez seca) 4,51% 4,53% 4,68% 

Indicadores de endividamento (PL-Passivo, PC-PELP) 25,94% 25,28% 23,74% 

Ebitda 71,05% 74,72% 79,50% 

Governança corporativa 2011 2012 2013 

Principais práticas de governança corporativa 32,71% 46,42% 47,12% 

Relacionamento com os investidores 22,18% 12,45% 11,15% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao comparar os resultados obtidos nesta pesquisa com os de Murcia e Santos (2009), 

tem-se que muitos itens tiveram um percentual de divulgação mais elevado, como os itens de 

ambiente de negócios, atividade operacional e informações sobre aspectos estratégicos. 

Adicionalmente, o item menos divulgado pelas empresas, em ambas as pesquisas, foi sobre as 

perspectivas de novos mercados, com 30%. Já Murcia e Santos (2009) encontraram que os 

principais mercados de atuação foi o item mais divulgado, por 68% das empresas, item esse 

que foi o segundo mais divulgado pelas empresas desta pesquisa, com 35,25% em 2013. 

Contudo, têm-se as categorias de informações financeiras, governança corporativa e 

índices financeiros, cujos resultados são semelhantes, mesmo que, em média, com itens 

menos divulgados do que em Murcia e Santos (2009). Como constatado nos indicadores de 



 
 

 

liquidez, que foi o item menos divulgado da categoria, eles só foram divulgados por 7% das 

empresas analisadas, e o Ebtida foi o mais divulgado, por 86% das empresas, em comparação 

aos 4,68% e 79,5% aqui encontrados, respectivamente.  

Ressalta-se que, tendo em vista a grande diversidade das métricas utilizadas para 

mensurar o disclosure voluntário, torna-se difícil a comparação. Sendo assim, só se fez possível 

a comparação com os achados de Murcia e Santos (2009). Quanto às diferenças encontradas, 

deve-se observar dois fatores: primeiro, o período analisado, uma vez que os referidos autores 

analisaram as demonstrações das empresas em 2007; segundo, a delimitação da amostra, tendo 

em vista que Murcia e Santos (2009) utilizaram as 100 maiores empresas não financeiras. 

Como mencionado, utilizaram-se cinco medidas de liquidez, e a análise descritiva para 

essas medidas foi feita ano a ano, como pode ser observado na Tabela 2. Inicialmente, pode-

se observar pouca variação ano a ano. Quanto ao VN, que está em milhares de reais, observa-

se um desvio padrão bem elevado, e essa variação é confirmada, ao se comparar o ano de 

2014, quando o título com menor VN foi de R$ 210 mil mensais e o com maior volume 

máximo foi de quase R$ 16 bilhões mensais, ratificando a variabilidade da amostra. 

 
Tabela 2 – Medidas de liquidez (continua) 

Medida de 

liquidez 
Média Desvio padrão Mín. Máx. 

VN – 2012* 332.571,70 1.169.978,00 0,67 13.700.000,00 

VN – 2013* 362.936,70 1.144.618,00 0,93 12.900.000,00 

VN – 2014* 316.067,50 1.168.581,0 0,21 15.800.000,00 

QN – 2012 43.657,77 97.870,40 0,08 1.000.700,00 

QN – 2013 45.727,94 87.255,31 0,92 676.183,00 

QN – 2014 37.174,39 82.636,63 0,08 650.044,00 

TN – 2012 0,05 0,10 1,93(10
-08

) 0,82 

TN – 2013 0,06 0,11 1,27(10
-08

) 1,00 

TN – 2014 0,04 0,07 8,06(10
-09

) 0,60 

IN – 2012 0,30 0,82 2,72(10
-09

) 8,06 

IN – 2013 0,31 0,75 7,69(10
-08

) 7,23 

IN – 2014 0,27 0,77 1,33(10
-09

) 9,62 

TNP – 2012 51,478 83,143 2,50(10
-08

) 250,97 

TNP – 2013 43,123 74,107 1,28(10
-08

) 252,00 

TNP – 2014 53,877 84,267 6,40(10
-09

) 250,98 

IL – 2012 7,02 2,21 1,17 12,49 

IL – 2013 7,03 1,94 1,93 10,62 

IL – 2014 6,77 2,27 0,84 12,75 
*Em milhares de reais. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto à analise da matriz de correlação de Pearson, que consta na Tabela 3, pode-se 

observar uma forte correlação entre as cinco medidas de liquidez, o que também foi 

observado, em parte, por Machado e Medeiros (2011), tendo em vista que os referidos autores 

não encontraram correlação das demais medidas com o turnover.  

 

 

  



 
 

 

Tabela 3 – Correlação de Pearson 

 
VN QN IN TN TNP IDE TAM REN  END 

VN 1 

        QN 0.9664*** 1 

       IN 0.4921*** 0.4760*** 1 

      TN 0.4681*** 0.4767*** 0.3341*** 1 

     TNP -0.8037*** -0.8415*** -0.2311*** -0.3160*** 1 

    IDE 0.5466*** 0.5325*** 0.4443*** 0.2405*** -0.3161*** 1 

   TAM 0.6980*** 0.6413*** 0.5129*** 0.2653*** -0.4261*** 0.6117*** 1 

  REN -0.0422    -0.0424    -0.0393    -0.0623*   0.0474    0.0079    -0.0068    1  

END -0.1254*** -0.0864**  -0.0442    -0.0199    0.0401    -0.1350*** -0.2678*** 0.0002 1 

* significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
4.2 Impacto do Disclosure Voluntário na Liquidez Acionária 

Inicialmente, foram analisadas todas as empresas da amostra, como se pode observar 

na Tabela 4, na qual, preliminarmente, analisou-se a adequação do modelo como um todo, 

mediante a estatística F, evidenciando que todos os modelos em questão são significantes a 

1%. Dessa forma, foi possível verificar se a divulgação de informações voluntária de natureza 

econômica consegue explicar a liquidez dos títulos analisados. Para tanto, observa-se o 

coeficiente do IDE, que também foi significativo a 1%, independente da proxy utilizada, 

sugerindo indícios de que o disclosure de informações econômicas explica parte da variação 

da liquidez e que essa explicação não é sensível à proxy de liquidez utilizada. Além disso, é 

possível observar que o sinal esperado foi confirmado. 

A relação encontrada, de que o aumento na divulgação de informações voluntárias 

provê uma maior liquidez nos títulos, vai ao encontro dos achados de Welker (1995), para as 

empresas dos EUA, demonstrando, assim, que as empresas que divulgam mais informações 

voluntárias, de caráter econômico, têm menor probabilidade de terem transações com 

informações privilegiadas, levando a uma maior liquidez nos títulos. 

Adicionalmente, utilizaram-se as variáveis de controle para averiguar se o poder 

explicativo do disclosure econômico se mantinha significante. Observou-se que todas as 

medidas reduziram seu poder explicativo, por terem os coeficientes reduzidos, como esperado, 

bem como foi encontrado que todas as medidas se mantiveram significantes e com o sinal 

esperado, assim como fora encontrado por Murcia e Machado (2014). Ressalta-se que o TNP, 

antes da inclusão das medidas de controle, já era a medida com menor poder explicativo e 

também foi a medida com maior redução de seu coeficiente com a inclusão das variáveis de 

controle. 

Dessa forma, os achados estão de acordo com a afirmativa de Healy e Palepu (2001), 

de que um dos incentivos para divulgar mais informações é o aumento da liquidez, tendo em 

vista que menor assimetria implica em menor risco de seleção adversa, que implica em um 

menor bid-ask spread, o que pode ser aceito para o mercado nacional, tendo em vista a 

relação positiva para a dimensão econômica. Adicionalmente, Liu (2006) destaca que as 

informações assimétricas são capazes de influenciar a liquidez de um ativo, tendo em vista 

que investidores não privilegiados com assimetria decidem por não investir, sendo assim, a 

divulgação de mais informações econômicas está sendo capaz de reduzir essa assimetria. 



 
 

 

Tabela 4 – Liquidez e índice de divulgação econômica 

 
VN VN QN QN IN IN TN† TN† TNP TNP 

IDE 15,654*** 5,4090*** 14,655*** 6,0771*** 2,7174*** 1,2550** 0,1749*** 0,0925*** -197,9*** -53,3003* 

(estatística t) (18,81) (5,04) (17,55) (5,46) (3,83) (2,20) (8,38) (3,72) (-8,79) (-1,82) 

Erro padrão 0,8322 1,0723 0,8349 1,1137 0,7099 0,5699 0,0209 0,0249 22,5105 29,2398 

TAM 
 

1,1377*** 
 

0,9673*** 
 

0,1678*** 
 

0,0101*** 
 

-16,28*** 

(estatística t) 
 

(15,33) 
 

(12,04) 
 

(5,39) 
 

(6,30) 
 

(-7,57) 

Erro padrão 
 

0,0742 
 

0,0803 
 

0,0311 
 

0,0016 
 

2,1524 

REN 
 

-0,0517*** 
 

-0,0551*** 
 

-0,0109*** 
 

-0,0022*** 
 

1,3776 

(estatística t) 
 

(-3,10) 
 

(-2,75) 
 

(-3,50) 
 

(-3,59) 
 

(1,61) 

Erro padrão 
 

0,0167 
 

0,0200 
 

0,0031 
 

0,0006 
 

0,8578 

END 
 

0,0522*** 
 

0,0709*** 
 

0,0175*** 
 

0,0012** 
 

-1,4515*** 

(estatística t) 
 

(2,70) 
 

(4,90) 
 

(3,63) 
 

(2,52) 
 

(-4,34) 

Erro padrão 
 

0,0193 
 

0,0145 
 

0,0048 
 

0,0005 
 

0,3342 

C 12,3154*** -1,6419* 3,7421*** -8,1885*** -0,3740** -2,4567*** 0,0144* -0,1124*** 100,82*** 302,03*** 

(estatística t) (41,29) (-1,80) (12,89) (-8,14) (-2,42) (-5,06) (1,92) (-5,52) (11,68) (10,45) 

Erro padrão 0,2983 0,9133 0,2903 1,0058 0,1546 0,4854 0,0075 0,0204 8,6361 28,8932 

N 794 789 794 789 794 789 794 789 794 789 

Teste F 126,4563 139,7511 111,8740 93,2218 5,4036 7,4225 23,9474 23,4886 31,1109 24,5396 

(p-valor) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R² 0,3046 0,5197 0,2868 0,4536 0,1984 0,3003 0,0588 0,0901 0,1031 0,1959 

R² ajustado 0,3025 0,5160 0,2841 0,4494 0,1954 0,2949 0,0552 0,0831 0,0997 0,1897 

T. Jarque-Bera¥ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

T. White 0,002 0,030 0,001 0,070 0,000 0,000 0,188 0,000 0,000 0,000 

T. Wooldridge 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,432 0,460 0,000 0,000 
Nota: (a) erros padrões ajustados para correlação serial e heterocedasticidade, usando erro padrão de Newey-West com 2 lags, uma vez que as hipóteses nulas de variâncias homocedásticas e 

autocorrelação foram rejeitadas, ao nível de 5%; (b) em nenhum modelo foi encontrada multicolinearidade, verificada por meio do teste VIF. 

† Regredido com erro robusto de Newey-West com 0 lag, tendo em vista que não apresentou correlação serial, mas apresentou variâncias heterocedásticas. 
¥ De acordo com o teorema do limite central e considerando que foram utilizadas 794 e 748 observações, o pressuposto da normalidade pode ser relaxado (BROOKS, 2002). Adicionalmente, a correção 

de Newey-West aumenta o erro padrão, diminuindo a estatística t, tornando sua estimativa mais robusta.  
* significante a 10%; ** significante a 5%; ***significante a 1%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 
 

 

4.2.2 Análise por tamanho 

Com o objetivo de averiguar se a relação entre disclosure e liquidez era sensível ao 

tamanho da empresa, a amostra foi dividida em três grupos: 30% maiores, 40% e 30% 

menores. Dessa forma, foram utilizados os dois grupos extremos, no intuito de averiguar se a 

relação era mais forte nas empresas maiores. Seguindo o princípio da parcimônia, nesta parte 

do trabalho, foram utilizadas menos medidas de liquidez. 

Inicialmente, observa-se, na Tabela 5, a adequação de todos os modelos que utilizaram 

as empresas maiores a um nível de 5%, por meio da estatística F, contudo, quando se 

utilizaram as empresas menores, somente para o VN obteve-se uma adequação, contudo a 

10%. Portanto, o poder explicativo do IDE para o VN ser maior do que para as outras 

medidas está de acordo com Machado e Medeiros (2011), que identificaram essa medida 

como a mais adequada para o mercado brasileiro. 

Em seguida, observam-se os coeficientes angulares. O único que se pode observar 

para as empresas menores é o modelo que explica a variação do VN, uma vez que foi o único 

modelo que se observou um bom ajuste. Dessa forma, os coeficientes foram significativos 

apenas para as empresas maiores, ressaltando-se que todos foram significativos, ao analisar a 

amostra completa. Nesse caso, pode-se concluir que a relação entre disclosure econômico 

voluntário e liquidez é sensível ao tamanho da empresa, sendo predominante em grandes 

emrpesas. 

Esse resultado corrobora com o de Welker (1995), ao constatar que a relação entre 

disclosure e liquidez não é constante, e que empresas com mais investidores institucionais, 

que é uma característica de empresas maiores, são as mais líquidas. Adicionalmente, 

Diamond e Verrecchia (1991) afirmam que as empresas maiores e que possuem mais market 

makers possuem mais incentivo para a divulgação de informações, dessa forma, espera-se que 

a relação entre disclosure voluntário de informações econômicas seja mais forte para 

empresas maiores. 

Sendo assim, apesar dos modelos utilizarem as mesmas variáveis não se pode 

comparar o R
2
 ajustado, uma vez que, para as empresas menores, o único modelo que se 

apresentou adequado, com base na estatística F, o seu coeficiente não é diferente de zero. 

Contudo, dentro do grupo das maiores, observa-se, além da significância, o sinal esperado, 

tendo em vista que somente o TNP deve ser negativo. Além disso, somente no modelo que 

tem como variável dependente o VN, o IDE se manteve significante com a inclusão das 

variáveis de controle, demonstrando que VN é uma medida mais forte para as empresas 

brasileiras. 

Portanto, pode-se observar que a relação entre divulgação voluntária e liquidez foi 

mais forte nas empresas maiores. Contudo, essa relação, dentro do grupo das maiores, é 

sensível à medida utilizada para liquidez, sendo robusta à inclusão de variáveis de controle 

apenas quando se utliza o VN como proxy, o que, em parte, corrobora com Murcia e Machado 

(2014), os quais, ao analisarem as empresas maiores, encontraram uma relação robusta, tanto 

para a proxy, quanto para a inclusão das variáveis de controle, para a dimensão econômica. 

Essa diferença pode ser explicada tanto pela diferença do período analisado, quanto pelas 

medidas utilizadas como variáveis de controle. 

Sendo assim, pode-se afirmar que empresas maiores percebem um maior incentivo 

para divulgar, tendo em vista que, para esse grupo, as que mais divulgam são as mais líquidas, 

com base na relação positiva encontrada. Assim, tem-se que, possivelmente, somente as 

empresas maiores identificam que os benefícios da divulgação voluntária supera os custos 

dessa divulgação. Por fim, com base em todos os dados expostos, pode-se concluir que a 



 
 

 

hipótese desta pesquisa, de que a relação é positiva e mais acentuada em empresas maiores, 

não pode ser rejeitada. 



 
 

 

Tabela 5 – Liquidez e índice de divulgação econômico (maiores x menores) 

 
VN VN VN VN IN IN† IN IN† TNP TNP TNP TNP 

 Maiores Menores Maiores Menores Maiores Menores Maiores Menores Maiores Menores Maiores Menores 

IDE 8,4006*** 3,4337 2,8748** 1,6311 3,9265*** 0,0959 0,9100 0,0832 -45,83*** -6,0615 -35,2723 10,0992 

(estatística t) (7,94) (1,41) (2,40) (0,71) (3,46) (1,33) (1,10) (1,29) (-3,07) (-0,07) (-1,61) (0,12) 

Erro padrão 1,0586 2,4276 1,1999 2,3020 1,1364 0,0723 0,8303 0,0644 14,9516 84,1215 21,9393 84,9701 

TAM 
  

0,7940*** 0,5592*** 
  

0,4459*** 0,0038 
  

-1,7675 -10.51** 

(estatística t) 
  

(7,27) (4,27) 
  

(5,62) (1,53) 
  

(-0,89) (-2,36) 

Erro padrão 
  

0,1093 0,1310 
  

0,0793 0,0025 
  

1,9849 4,4540 

REN 
  

0,2761 -0,0064 
  

-0,0355 0,0003 
  

2,6450** 1,0477 

(estatística t) 
  

(1,40) (-0,40) 
  

(-0,47) (1,24) 
  

(2,00) (1,58) 

Erro padrão 
  

0,1974 0,0161 
  

0,0762 0,0003 
  

1,3231 0,6651 

END 
  

-0,3555 0,0410*** 
  

0,1055 0,0003 
  

-7,4710 -1,84*** 

(estatística t) 
  

(-0,55) (3,21) 
  

(0,27) (1,36) 
  

(-1,57) (-4,89) 

Erro padrão 
  

0,6408 0,0128 
  

0,3878 0,0002 
  

4,7547 0,3768 

C 16,6779*** 11,9178*** 5,9364*** 5,0281*** -0,4590 -0,0116 -6,66*** -0,0586 20,7870*** 119,46*** 49,5654* 254,46*** 

(estatística t) (36,13) (25,61) (3,83) (2,94) (-1,32) (-0,97) (-5,31) (-1,39) (3,25) (6,95) (1,75) (4,40) 

Erro padrão 0,4616 0,4653 1,5490 1,7130 0,3472 0,0119 1,2567 0,0422 6,3902 17,1980 28,3064 57,8546 

N 238 238 238 233 238 238 238 233 238 238 238 233 

Teste F 21,6076 2,3294 27,0023 3,4794 4,1643 0,9467 5,9604 0,7204 3,6075 0,4158 2,1953 5,5728 

(p-valor) 0,0000 0,0751 0,0000 0,0026 0,0067 0,4188 0,0000 0,6336 0,0141 0,7418 0,0443 0,0000 

R² 0,2342 0,0219  0,4015 0,1460  0,2459 0,0442  0,4112 0,0655  0,0427 0,0023  0,0527 0,0482  

R² ajustado 0,2244 0,0094  0,3860 0,1233  0,2362 0,0320  0,3959 0,0407  0,0304 -0,0105  0,0281 0,0229  

T. Jarque-Bera¥ 0,000 0,620 0,000 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

T. White 0,014 0,000 0,739 0,009 0,000 0,023 0,000 0,015 0,519 0,001 0,835 0,012 

T. Wooldridge 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,098 0,046 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 
Nota: (a) erros padrões ajustados para correlação serial e heterocedasticidade, usando erro padrão de Newey-West com 2 lags, uma vez que as hipóteses nulas de variâncias homocedásticas e autocorrelação foram 

rejeitadas, ao nível de 5%; (b) em nenhum modelo foi encontrada multicolinearidade verificada por meio do teste VIF. 

† Regredido com erro robusto de Newey-West com 0 lag, tendo em vista que não apresentou correlação serial, mas apresentou variâncias heterocedásticas. 
¥ De acordo com o teorema do limite central e considerando que foram utilizadas 794 e 748 observações, o pressuposto da normalidade pode ser relaxado (BROOKS, 2002). Adicionalmente, a correção de Newey-West 

aumenta o erro padrão, diminuindo a estatística t, tornando sua estimativa mais robusta.  
* significante a 10%; ** significante a 5%; ***significante a 1%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 
 

 

5 CONCLUSÃO 

Partindo da premissa que o disclosure corporativo possui uma influência positiva sobre a 

liquidez das ações das empresas no mercado de capitais, uma vez que o disclosure reduz a 

assimetria informacional existente entre os usuários internos e externos, esta pesquisa teve por 

objetivo analisar a relação entre disclosure corporativo voluntário e liquidez acionária no Brasil. 

Adicionalmente, foi verificado se a relação é mais acentuada em empresas maiores, como sugerido 

pela literatura. Para isso, foram analisadas todas as empresas não financeiras que negociaram, pelo 

menos, uma vez seus títulos na BM&FBovespa entre os anos de 2012 e 2014.  

Diante dos resultados observados, pode-se concluir que, para as empresas analisadas, o 

aumento no nível de transparência, por meio do aumento na divulgação voluntária de informações 

econômicas, foi capaz de reduzir o problema de seleção adversa, gerando, assim, uma liquidez 

maior, para as empresas que divulgam mais. Ademais, observou-se que essa relação foi robustas às 

variáveis de controle introduzidas no modelo econométrico. 

Ao analisar a sensibilidade da relação disclosure econômico voluntário e liquidez ao 

tamanho, observou-se que a relação era mais forte em empresa maiores, como esperado. Na ótica da 

teoria da divulgação voluntária, pode-se afirmar que as empresas maiores possuem mais vantagens 

do que custos para aumentar o nível de divulgação, ao se analisar apenas a liquidez. Diante dos 

resultados obtidos, pode-se não se pode rejeitar a hipótese de pesquisa, de que a relação entre 

disclosure corporativo voluntario e liquidez acionária é positiva e mais acentuada em grandes 

empresas. 

Por fim, tem-se que, no mercado brasileiro, o incentivo do aumento da liquidez por divulgar 

mais informações é mais presente nas empresas maiores, achado este que pouco fora explorado em 

pesquisas nacionais, uma vez que os estudos acabam por focar apenas nas empresas maiores, como 

foi encontrado para estudos que analisaram a relação do disclosure voluntário com a liquidez, 

abrindo precedentes para analisar se outros benefícios oriundos da divulgação voluntária também 

são percebidos apenas por empresas maiores. 
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