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RESUMO  

O objetivo desta pesquisa foi o de examinar os efeitos que a concentração dos direitos de voto 

tem sobre as informações contábeis divulgadas pelas companhias não financeiras listadas na 

BM&FBovespa sob a ótica do value relevance e da teoria da agência. A amostra da pesquisa 

foi composta por 152 ações com dados relativos aos anos de 2010 a 2014. A condução 

metodológica deu-se por meio da realização da análise de regressão múltipla com dados 

pooled através da modelagem de Collins et. al. (1997), que relaciona o preço das ações às 

informações contábeis, utilizando-se também, de forma adaptada, da variável independente de 

concentração de direitos de voto e as variáveis de controle tamanho, endividamento e 

liquidez. Como resultados, foi possível observar que a variável concentração de votos se 

mostrou positivamente relacionada à variável dependente e que as informações contábeis não 

se mostraram refletidas nos preços das ações. Quanto às variáveis de controle, apenas o 

tamanho demonstrou associação significativa com o preço das ações, sendo observada uma 

relação negativa. Diante destas evidências, este trabalho caminha na direção de que em 

circunstâncias de concentração dos direitos de voto, as informações contábeis não se mostram 

refletidas no preço das ações, e, que a concentração dos direitos de voto e o tamanho estão 

refletidos no preço das ações. 

 

Palavras Chave: Concentração de Votos; Conflito de Agência; Relevância da Informação 

Contábil. 

 

Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1. INTRODUÇÃO 
O grau de qualidade das informações contábeis depende, fundamentalmente, de sua 

relevância para o processo decisório. Para Beisland (2009), a literatura sobre a relevância da 

informação contábil aplicada ao mercado de capitais, ou value relevance, procura 

compreender como a informação contábil se relaciona ao preço ou ao retorno das ações. Esta 



 
 

 

temática ganhou força com a publicação dos trabalhos de Ball e Brown (1968) e Beaver 

(1968), que utilizaram pela primeira vez métodos econométricos para relacionar as métricas 

contábeis ao preço das ações. 

Comumente, as pesquisas relativas a essa temática são conduzidas através de um 

enfoque positivista (Watts e Zimmerman, 1978), possuindo, como premissa subjacente, a 

Hipótese do Mercado Eficiente (Fama, 1970). A partir dela, assume-se que os preços das 

ações devem refletir as informações disponíveis ao mercado, sendo a informação contábil 

uma das fontes para os investidores na precificação dos ativos (Iudícibus e Lopes, 2004).   

As discussões que envolvem esta temática sugerem que, para a consideração da 

Hipótese do Mercado Eficiente, os preços das ações devem refletir as informações disponíveis 

ao mercado, além de pressupor que os agentes econômicos (internos ou externos) possuem o 

mesmo nível de informação. Além disso, os processos de elaboração e a divulgação das 

informações contábeis ao mercado não devem sofrer influência de nenhum fator. 

No entanto, Piotroski e Roulstone (2004) afirmam que, na prática, os participantes do 

mercado possuem diferentes níveis de informação. A exemplo pode-se citar a possibilidade de 

influência dos proprietários detentores de maiores blocos de ações (Blockholders) na gestão, 

através de estratégias de incentivo e monitoramento. Essa é uma das formas que, segundo 

Brockman e Yan (2009), pode vir a afetar o ambiente informacional das organizações. 

Esta influência pode ser analisada sob dois aspectos: o primeiro, onde a hipótese é a de 

que uma maior concentração de propriedade confere aos investidores benefícios suficientes, 

para incorrer em gastos de incentivo e monitoramento da gestão (Admati e Plefeiderer, 2009) 

buscando minimizar possíveis conflitos de agência entre proprietários e administradores. O 

segundo aspecto versa sobre a possibilidade de surgimento de conflito de agência entre 

proprietários majoritários e minoritários, o que, segundo Maug (1998), dá maior margem aos 

Blockholders para obtenção de informações privilegiadas, resultando na expropriação da 

riqueza dos proprietários minoritários e uma consequente redução do preço das ações no 

mercado.  

Tais hipóteses, segundo Velury e Jenkins (2006), são plausíveis, visto que quanto 

maior a magnitude dos recursos investidos, maior tende a ser o monitoramento e a intervenção 

dos grandes acionistas nos atos de gestão na busca pelo alinhamento dos interesses dos 

gestores com os dos proprietários, assim como também é possível sua intervenção nos atos de 

gestão com a finalidade de obtenção de informações de melhor qualidade em relação aos 

demais investidores. 

Estas relações podem ser analisadas sob o enfoque da teoria da agência, que tem por 

premissa básica a hipótese de que os indivíduos são racionais e tenderão a utilizar a estrutura 

organizacional para maximizar sua riqueza (Jensen e Meckling, 1976). Mais especificamente, 

este trabalho analisa a relação entre acionistas majoritários e minoritários e como a 

concentração de direitos de voto (controle) pode vir a influenciar a relação entre as 

informações contábeis divulgadas ao mercado para com o preço das ações. 

 Os estudos de Fan e Wong (2002), Velury e Jenkins (2006), Sarlo Neto, Lopes e 

Dalmácio (2010), Boubaker e Sami (2011) e Lew e Wu (2013), dentre seus objetivos, 

analisaram sob o enfoque da teoria da agência e do value relevance as relações entre 

proprietários majoritários e minoritários, concluindo, dentre seus achados, que a concentração 

de votos influência negativamente na relevância da informação contábil como fator 

determinante do retorno das ações e da qualidade das informações prestadas ao mercado. 

De forma diferente destes trabalhos, a presente pesquisa tem por objetivo compreender 

se os preços das ações refletem as informações contábeis divulgadas ao mercado quando estas 

informações são condicionadas à existência de concentração dos direitos de voto, buscando 

expandir o conhecimento sobre os conflitos de agência entre proprietários majoritários e 



 
 

 

minoritários, mais precisamente no que diz respeito à utilização da informação contábil na 

determinação do preço das ações, e não somente no retorno. 

Desse modo, emerge o seguinte problema de pesquisa: Qual a influência da 

concentração dos diretos de voto na relevância das informações contábeis utilizadas na 

precificação das ações das companhias negociadas na BM&FBovespa? 

Além desta introdução, o presente trabalho apresenta ainda mais quatro seções. A 

segunda compreende o referencial teórico que trata sobre a teoria da agência, sobre os 

conflitos entre proprietários e sobre a relevância da informação contábil. Na sequência é 

apresentada a metodologia, seguida da análise dos resultados que apresenta os resultados da 

pesquisa e, por fim, a conclusão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TEORIA DE AGÊNCIA 

 A disputa pelos direitos de propriedade entre proprietários e gestores foi inicialmente 

evidenciada por Berle e Means (1932), quando os autores alertaram para os possíveis 

conflitos de interesse derivados da separação entre a propriedade e a gestão, enfatizando que 

com o aumento do poder dos gestores em uma sociedade de capital diluído haveria tendência 

de que as decisões da gestão não fossem tomadas inteiramente em favor da criação de riqueza 

para o proprietário. 

Tal alerta ensejou discussões sobre a relevância das relações existentes dentro das 

organizações, até então não observadas, o que caracterizava a firma como sendo uma "caixa 

preta" (Black Box) de onde eram observadas apenas as relações marginais para com o 

ambiente externo. 

Para superar essa dicotomia, passou-se a entender as firmas como sendo uma ficção 

legal que serve como um nexo de relacionamentos contratuais entre os indivíduos (Alchian e 

Demsetz, 1972) de forma a ser possível investigação das causas e consequências das relações 

internas às organizações no que diz respeito à maximização da riqueza dos proprietários. 

Com base nessa definição, Jensen e Meckling (1976) sistematizaram a Teoria da 

Agência, tomando por base as relações contratuais derivadas da separação entre a propriedade 

e a gestão, onde uma ou mais pessoas (o principal) delegam a outros (o agente) a autoridade 

para a tomada de decisão em seu nome, onde a esta relação, os autores nomearam de relação 

de agência. 

A Teoria da Agência trata, portanto, dos possíveis conflitos de interesse entre o agente 

(gestor) e o principal (proprietário) quando este delega àquele a função de realizar tarefas, e 

tomar decisões que maximizem sua utilidade, sendo os conflitos de interesse derivados das 

imperfeições nas relações contratuais estabelecidas (Fama e Jensen, 1983). O desalinhamento 

dos objetivos definidos se dá porque as partes são maximizadoras de utilidade e que devido a 

isso os interesses seriam conflitantes, levando-se a crer que o agente nem sempre agirá em 

favor dos interesses do principal (Jensen e Meckling, 1976). 

Fama e Jensen (1983) apontam que as divergências de interesses entre as partes podem 

decorrer dos diferentes graus de aversão ao risco a que estão expostas; afirmativa confirmada 

por Eisenhardt (1989, p. 59), o qual entende que "o principal e agente estão engajados em um 

comportamento coorporativo, mas possuem diferentes metas e diferentes atitudes com relação 

ao risco" e que, devido a isto, o bem-estar dos proprietários pode não ser maximizado. 

Adicionalmente, há de se ressaltar que o problema de agência tende a ser exacerbado 

em ambientes caracterizados pela assimetria de informações, podendo esta ser derivada tanto 

do risco moral quanto da seleção adversa.  

O risco moral decorre das restrições que os agentes externos têm em observar as ações 

dos gestores, o que limita o conhecimento do principal sobre os atos de gestão, podendo 



 
 

 

ocasionar um não atendimento à maximização do bem estar dos proprietários (Arrow, 1968). 

Já o problema da seleção adversa ocorre quando os agentes externos são capazes de monitorar 

as ações dos gestores, mas não conseguem determinar se tais ações são as mais adequadas ou 

se representam a realidade econômica dos fatos (Arkelof, 1970). 

Como forma de minimizar tais problemas, Jensen e Meckling (1976) apontam as 

estratégias de incentivos e de monitoramento com o objetivo de disciplinar os atos de gestão, 

bem como de alinhar os interesses dos agentes para com os dos proprietários, estratégias estas 

que, para Watts e Zimmerman (1979), devem ser implementadas devido à imperfeição das 

relações contratuais. Dessa forma, tais estratégias serviriam como forma de prevenção da 

expropriação de seus direitos de propriedade através da antecipação do comportamento 

do agente através de contratos ex ante, que contemplam métodos de incentivos e 

monitoramento de forma a coibir possíveis comportamentos oportunistas.  

As estratégias de incentivos representam uma das formas que o principal tem de 

assegurar um nível mínimo de desempenho desejado do agente, atrelando tais planos de 

incentivos à obtenção de maiores lucros ou à variação do preço das ações, fazendo com que os 

gestores obtenham maiores recompensas ao maximizar a riqueza dos proprietários. 

Por outro lado, as estratégias de monitoramento envolvem a observação do 

desempenho dos gestores (Clegg, Hardy e Nord, 1996), buscando disciplinar sua conduta 

de forma a reduzir a assimetria informacional entre as partes (Watts e Zimmerman, 1979), 

reduzindo, consequentemente, eventuais falhas nas relações contratuais.  

No entanto, os conflitos de agência não se resumem apenas à relação gestão-

proprietários. Jensen e Meckling (1976), a exemplo, afirmam que o conflito de agência pode 

ser observado em qualquer outra situação onde existam conflitos de interesses relativos aos 

direitos de propriedade, como por exemplo, as relações entre proprietários majoritários e 

minoritários. 

 

2.2 CONFLITO DE AGÊNCIA DERIVADO DA CONCENTRAÇÃO DOS DIREITOS 

DE VOTO  

Os conflitos de interesses derivados da concentração de propriedade podem ser 

decorrentes de duas fontes. A primeira se dá em função dos diferentes objetivos que os 

diversos tipos de proprietários que compõem a estrutura de propriedade possuem em relação a 

uma firma. A segunda refere-se aos níveis de informação que os diferentes proprietários 

podem vir a possuir (Heflin e Shaw, 2000; Gillan e Starks, 2003). 

Nesse sentido, a concentração de propriedade representa a busca pela prevalência dos 

interesses de um determinado indivíduo ou grupo, onde investidores que possuem maiores 

parcelas da propriedade buscam alcançar seus próprios interesses que, geralmente, não 

coincidem com os interesses dos demais investidores ou das demais partes relacionadas à 

firma, a exemplo de gestores ou empregados (Shleifer e Vishny, 1997).   

Para Shleifer e Vishny (1997) a concentração da propriedade ao se tornar grande o 

suficiente faz com que os majoritários tendam a controlar as companhias e com isso extrair 

benefícios econômicos suficientes para si, expropriando a riqueza dos demais investidores. 

Assim, a concentração de propriedade é percebida pelos investidores como um dos 

meios para alcancar um determinado objetivo corporativo, representando um contraponto à 

estrutura de propriedade difusa, onde não há o efetivo controle de um único indivíduo ou 

grupo. 

Edmans (2013) aponta ainda a possibilidade de surgimento de estratégias de free 

riders, que segundo o autor, consiste na situação onde os Blockholders arcam com os custos 

de agência, mas incorporam apenas parte dos benefícios. Por outro lado, a parcela de 

benefícios decorrente da minimização de conflitos de agência entre proprietários e gestores 



 
 

 

não incorporada pelos controladores seria incorporada por investidores minoritários que se 

utilizariam de investimentos em estruturas de propriedade concentradas para auferir ganhos 

sem incorrer em custos de agência. 

No entanto, a concentração de propriedade não é vista apenas do ponto de vista 

negativo e de expropriação. Diversos estudos apontam para os possíveis benefícios da 

concentração de propriedade, sobretudo no que diz respeito aos meios utilizados pelos os 

investidores para incentivar e monitorar os atos de gestão (Admati e Pfleiderer, 2009; 

Edmans, 2009; Edmans e Manso, 2011).  

Estes estudos, de uma forma geral, sugerem que a concentração de propriedade 

possibilita aos investidores monitorar a gestão de duas maneiras (Hirschman, 1970). A 

primeira é o mecanismo de "voice" ou simplesmente "voz", que consiste na realização de 

ações intervencionistas nos atos de gestão (Edmans, 2013), sobretudo através de estratégias de 

monitoramento. A segunda consiste na ameaça de venda, ou venda propriamente dita, de 

blocos de ações com a finalidade de punir a gestão por suas decisões direcionando o preço das 

ações no mercado para baixo, conceituada na literatura como "exit" (Barath, Jayaraman e 

Nagar, 2013), dado que as estratégias de incentivos aos gestores geralmente são atreladas à 

variação da riqueza dos proprietários (McCahery, Sautner e Starks, 2008; Edmans, 2009; 

Edmans e Manso 2011). 

De todo modo, apesar do consenso de que a concentração de propriedade pode ser 

entendida como um mecanismo externo de governança, inclusive por tornar as ações de 

monitoramento e incentivo mais eficazes e pela minimização do conflito de interesses entre a 

gestão e os proprietários (Admati, Pfleiderer e Zechner, 1994), há de se registrar que os 

investidores detentores da maioria dos direitos de controle podem vir a utilizar as práticas 

acima descritas como forma de pressionar a gestão a lhes fornecer um maior grau de 

informações em relação aos demais agentes de mercado (Maug, 1998; Velury e Jenkins, 2006; 

Gallagher, Gardner e Swan, 2009; Brockman e Yan, 2009). 

Alguns estudos identificaram que apesar de a concentração de propriedade contribuir 

para a redução de conflitos de agência entre os proprietarios e a gestão, existe a possibilidade 

que um novo conflito em relação aos direitos de propriedade, desta vez entre os proprietários 

detentores da maioria dos direitos de controle (voto) e os demais proprietários (Boehmer e 

Kelley, 2009). 

Para Bebchuk, Kraakman e Triantis (2000), uma das causas deste tipo de conflito se dá 

devido à separação entre os direitos de fluxos de caixa derivados das ações preferenciais e dos 

direitos de controle decorrentes das ações ordinárias. Essa segregação, segundo os autores, 

cria um ambiente favorável à expropriação pelos controladores dos direitos de propriedade 

dos demais investidores. 

Ademais, é possível inferir que o alto grau de concentração de propriedade pode ser 

decorrente do ambiente legal do país, que, de acordo com La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer 

e Vishny (1998), tem influência decisiva na formação e composição da estrutura de 

propriedade. Os autores argumentam que em países com arcabouço jurídico common law (leis 

baseadas em costumes), como os Estados Unidos e o Reino Unido, há a predominância por 

mecanismos legais que dificultam a expropriação de minoritários, ao passo que países com 

leis code law (leis baseadas em normas), a exemplo do Brasil, da França e da Alemanha, há 

tendência de uma menor proteção legal aos acionistas minoritários, o que dá margem para a 

expropriação dos investidores por parte dos controladores. 

Assim, em mercados onde há existência de mecanismos legais que dificultam a 

expropriação de minoritários, a concentração de propriedade tende a ser menor, postos os 

menores benefícios derivados do controle. Exemplo desta situação é o mercado norte-



 
 

 

americano, onde a concentração de propriedade não é apenas desnecessária como é 

indesejada, tendo em vista a existência dos mecanismos legais (La Porta et. al., 1998).  

 

2.3 RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL  

A informação contábil é considerada relevante quando é capaz de prever ou confirmar 

determinado comportamento no preço das ações ou de outros títulos negociáveis. Barth, 

Beaver e Landsman (2001) destacam que a informação contábil de maior qualidade permite a 

associação entre o aumento do preço das ações e as informações contábeis. 

Para Beisland (2009), as pesquisas sobre a relevância da informação contábil são 

conduzidas de forma a avaliar o potencial explicativo das informações contábeis sobre o preço 

ou o retorno das ações, buscando, assim, proporcionar aos seus usuários um maior 

conhecimento sobre a situação da firma na qual se deseja investir, para que os riscos e 

retornos esperados sejam mensurados de forma mais confiável.  

Francis, LaFond, Olsson e Schipper (2005) apontam que uma maior associação entre 

as informações contábeis e o preço das ações pressupõem um menor custo do capital próprio, 

posto que os investidores tenderiam a possuir melhores parâmetros para estimar com 

confiabilidade a capacidade de geração de benefícios econômicos das organizações, 

percebendo, assim, menores riscos para seus investimentos.  

No entanto, apesar da proposição normativa dada pelos autores acima, é inegável o 

viés empírico-positivista dos estudos nessa temática. De um modo geral, os trabalhos sobre 

value relevance são conduzidos de forma a analisar ex post o grau de associação que a 

informação contábil possui em determinado momento e não qual o grau de associação que 

deveria ter para com o preço ou o retorno das ações. 

Diante dessa visão epistemológica, Brown, Lo e Lys (1999) apontam que a técnica 

utilizada para a condução de estudos nessa temática é a de análise de regressão, sendo o 

coeficiente de determinação do modelo de regressão estimado (    a principal medida para 

determinar o grau de relevância das informações contábeis em relação ao preço ou retorno das 

ações, bem como a análise da significância estatística das variáveis utilizadas nas regressões 

estimadas. 

Esse tipo de condução metodológica foi utilizado por diversos estudos que observaram 

a influência da concentração de propriedade na relevância da informação contábil, dentre eles 

os principais são: 

Fan e Wong (2002) que analisaram a relevância da informação contábil em sete países 

asiáticos, relacionando o retorno das ações à concentração de estrutura de propriedade, tendo 

como constatação inicial o alto grau de concentração acionária indireta na estrutura de 

propriedade das entidades dos países analisados. Os resultados indicaram uma grande 

probabilidade de surgimento de conflitos de agência entre Blockholders e investidores 

minoritários, e que, em decorrência disso, maior seria a influência destes Blockholders sobre a 

gestão para a divulgação de informações contábeis com menor grau de qualidade ao mercado, 

resultando, assim, em uma menor relevância dos lucros na precificação das ações.  

Velury e Jenkins (2006) relacionaram a informação contábil ao nível de concentração 

de propriedade por parte de investidores institucionais, assumindo que a concentração de 

propriedade por parte deste tipo de investidor constitui uma das formas pelas quais o 

monitoramento da gestão pode ser realizado de forma mais eficiente. Como resultados, 

observou-se uma relação positiva entre a relevância das informações contábeis e a presença de 

investidores institucionais, confirmando a hipótese de que estes investidores são capazes de 

monitorar a gestão de forma mais eficiente. No entanto, esta hipótese só é confirmada quando 

os investidores institucionais não são caracterizados como Blockholders. 



 
 

 

Bae e Jeong (2007) analisaram como a concentração de propriedade influência a 

relevância da informação contábil prestada pelas empresas coreanas. Os autores observaram 

que as informações são menos relevantes em circunstâncias de concentração de propriedade. 

Adicionalmente, foi observado que a concentração de propriedade por parte de investidores 

estrangeiros está positivamente relacionada à relevância da informação contábil, sugerindo 

indícios de que este grupo de investidores possui maiores incentivos para monitorar o 

desempenho da gestão, reduzindo possíveis conflitos de agência entre investidores e 

administradores. 

Sarlo Neto, Lopes e Dalmácio (2010) investigaram a influência da concentração de 

propriedade sobre a informatividade dos lucros contábeis em relação ao retorno anormal das 

ações de empresas não financeiras negociadas na BM&FBovespa. Esta pesquisa teve como 

foco a concentração dos direitos de voto e a concentração dos direitos de fluxo de caixa, 

sendo observada uma relação negativa entre a concentração de votos e a informatividade dos 

lucros sobre o retorno das ações, caracterizando o efeito entricheiramento. Adicionalmente, 

foi constatado que a concentração de direitos de fluxo de caixa por parte do acionista 

controlador quando analisada isoladamente apresenta uma relação positiva para com o retorno 

anormal das ações, ao passo que quando analisada conjutamente com a cocentração dos 

direitos de voto demonstram estar negativamente relacionadas ao retorno anormal das ações. 

Boubaker e Sami (2011) analisaram como a coexistência de Blockholders influencia 

na relevância da informação contábil. Para os autores, a existência de vários Blockholders na 

estrutura de propriedade tende a reduzir a expropriação dos minoritários, posto que haveria 

um equilíbrio entre os interesses dos proprietários detentores de grandes parcelas de 

propriedade que não deixariam outro proprietário em bloco influenciar na gestão.  

Por fim, Lew e Wu (2013) analisaram como a separação entre os direitos de controle e 

de fluxos de caixa afetam a relevância das informações contábeis divulgadas sobre o lucro das 

empresas listadas na bolsa de Taiwan, que, segundo os autores, é caracterizada pela baixa 

proteção legal aos investidores minoritários. A hipótese do estudo foi a de que os 

proprietários controladores tendem a expropriar os direitos sobre os fluxos de caixa dos 

investidores detentores de ações preferenciais, dando margem a possíveis conflitos de agência 

entre os proprietários. Os resultados observados confirmaram esta hipótese, indicando que os 

lucros são menos relevantes quando existe separação entre o controle e os fluxos de caixa. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 AMOSTRA E COLETA DE DADOS  

A amostra utilizada abrangeu as companhias listadas na BM&FBovespa que 

negociaram suas ações ininterruptamente durante o período de 2010 a 2014. A escolha pelo 

período de análise a partir do ano de 2010 de seu pela completa adoção, neste ano, das normas 

internacionais de contabilidade pelo Brasil o que possibilita uma maior uniformidade das 

informações contábeis utilizadas para operacionalizar as variáveis do estudo adiante descritas. 

A coleta de dados realizada durante o mês de novembro de 2015 através da base de 

dados Economática®, de onde foram extraídos os dados contábeis financeiros anuais e da 

concentração dos direitos de voto.  

A delimitação da amostra partiu do universo de ações negociadas na BM&FBovespa 

durante o período analisado e consistiu na realização de três procedimentos, quais sejam: i) 

seleção de empresas de natureza não financeiras; ii) exclusão das empresas com dados 

incompletos ou indisponíveis em algum dos anos compreendidos no período de análise; iii) 

das empresas que negociam mais de uma ação, foi escolhida aquela que apresentou maior 

liquidez em bolsa no período analisado. 



 
 

 

Assim, a amostra utilizada neste estudo consistiu na análise de 152 ações, sendo 38 

ações preferenciais e 114 ordinárias, totalizando 670 observações para o período de análise.  

 

3.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PESQUISA E APRESENTAÇÃO DOS 

MODELOS ECONOMÉTRICOS 

Segundo Brown, Lo e Lys (1999) e Beisland (2009) as pesquisas relativas à relevância 

da informação contábil quase sempre são conduzidas através da análise de regressão, tendo 

como variável dependente o preço ou o retorno das ações e, como variáveis independentes, as 

informações contábeis, sendo mais comum o uso de proxies relacionadas ao lucro e ao 

patrimônio líquido.  

Dentro dessa perspectiva, este estudo utilizou o modelo de Ohlson (1995) adaptado 

por Collins, Maydew e Weiss (1997). Originalmente o modelo de Ohlson (1995) inclui uma 

taxa de desconto para o lucro. No entanto, Maydew (1993) aponta que as taxas de desconto 

podem variar muito entre as empresas e que a inclusão de taxas de desconto não influencia no 

poder explicativo do modelo.  

Abaixo a equação 1 apresenta o modelo de Collins, Mayew e Weiss (1997). 

 

                                (1) 

 

Onde: 

      - representa o preço de fechamento da ação da empresa i no primeiro 

quadrimestre do ano seguinte; 

   - representa o intercepto da reta de regressão; 

      - representa o lucro líquido por ação da empresa i no período t; 

       - representa o patrimônio líquido por ação da empresa i no período t; e, 

  - representa o termo de erro estocástico. 

 

Exposto o modelo base utilizado neste estudo, cabe salientar que a escolha pelo preço 

das ações como variável dependente se deu em função de compreender se as informações 

contábeis estão refletidas no preço das ações quando condicionadas à concentração dos 

direitos de voto. Barth, Beaver e Landsman (2001) apontam que a principal distinção entre 

estudos de value relevance que examinam o preço das ações e o retorno das ações é que o 

primeiro busca examinar quais informações estão refletidas no valor das ações e o segundo 

busca compreender quais fatores determinam as variações dos preços. 

De acordo com a condução metodológia de Collins, Maydew e Weiss (1997), o preço 

das ações a ser utilizado como variável dependente deve ser o do final do primeiro 

quadrimestre, dando tempo hábil para que todas as demonstrações contábeis-financeiras do 

período anterior tenham sido divulgadas, e que já estajam refletidas no preço das ações. 

Dito isso, abaixo são apresentadas a variável independente (concentração de direitos 

de voto) e as variáveis de controle (tamanho, endividamento e liquidez):  

1. Concentração de Direitos de Voto (Conc): Representa o bloco controlador da 

companhia i no período t, sendo mensurada através da razão entre a quantidade de ações 

ordinárias em poder do maior acionista controlador e o total de ações ordinárias da companhia 

(Sarlo Neto, Lopes e Dalmácio, 2010). 

 

 
      

                                       

                                    
 

 (2) 

 



 
 

 

Seguindo o escopo deste trabalho, pode-se esperar para esta variável tanto uma relação 

positiva quanto negativa para com o preço das ações. Se positiva, reforçará a hipótese de que 

há maior incentivo e monitoramento do acionista controlador sobre a gestão, reduzindo 

possíveis conflitos de agência entre proprietários e gestores. Se negativa, a percepção dos 

demais investidores quanto aos riscos de possíveis expropriações da sua riqueza por parte dos 

controladores. 

2. Tamanho (Tam): Segundo Demsetz e Lehn (1985) e Himmerlberg et al. (1999) 

quanto maior o tamanho de uma firma mais difusa deverá ser sua estrutura de propriedade, 

posto o alto grau de ativos que estas empresas possuem, o que dificulta sua concentração por 

parte de um ou poucos indivíduos e, consequentemente, limita a capacidade de 

monitoramento dos investidores sobre a gestão devido aos altos custos de monitoramento. 

Por outro lado, em uma firma com estrutura de propriedade difusa, em teoria, há um 

menor risco de expropriação dos investidores minoritários por parte de um controlador. 

Assim, pode-se esperar tanto uma relação positiva quanto negativa desta variável para 

com o preço das ações. Em ambos os casos, diversas inferências com efeitos positivos ou 

negativos podem ser realizadas em relação ao preço das ações, dado o trade-off existente entre 

os custos e benefícios da concentração de propriedade e do tamanho das empresas. 

Para mensurar esta variável, foi utilizado o logaritmo natural do patrimônio líquido, 

conforme a equação 3 abaixo: 

                             (3) 

3. Endividamento (End): Espera-se que esta variável apresente uma relação negativa 

para com a variável dependente, dado que um maior nível de endividamento pode vir a 

representar uma desaceleração na taxa de crescimento das empresas (Myers, 1977) e aumento 

dos riscos de falência (Fama e French, 2002). 

Ademais, pressupõe-se que níveis elevados de dívida resultem em desequilíbrios na 

sustentabilidade financeira das organizações e consequentemente em menores taxas de lucro o 

que teoricamente reduz a expectativa de geração de benefícios econômicos futuros e impacta 

negativamente no preço das ações. 

Neste trabalho, o endividamento é mensurado através da razão entre o passivo exigível 

da empresa i no período de tempo t, e o passivo total da empresa i no período de tempo t, 

conforme a equação 4 abaixo: 

 
     

                  
               

 
(4) 

4. Liquidez das Ações (Liq): Segundo Maug (1998) a liquidez pode gerar duas 

consequências: i) ações com grande liquidez permitem que os investidores se desfaçam com 

maior rapidez de suas posições em caso de notícias adversas, impactando negativamente no 

seu preço; e, ii) em circunstâncias de menor liquidez, os investidores tendem a utilizar seus 

diretos de voto para influênciar a gestão através de estratégias de monitoramento com a 

finalidade obtenção de maiores retornos, ação esta que teria impacto  positivo sobre o preço 

das ações. 

Dessa forma, supõe-se quem em um mercado caracterizado pela baixa liquidez das 

ações, haja maior concentração dos direitos de voto. Em decorrência disso, possíveis conflitos 

de agência entre propriedade e gestão seriam minimizados em virtude de um maior 

monitoramento da gestão por parte dos investidores.   

Nesse contexto, espera-se observar uma relação positiva desta variável para com o 

preço das ações, sendo a proxy utilizada para mensuração da liquidez a seguinte:  
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(5) 

Onde: 

p corresponde ao número de dias em que a ação foi negociada pelo menos uma vez; 

P corresponde ao número total de dias de negociação; 

n representa o número de negócios realizados; 

N representa o número total de negócios com todas as ações; 

v é o volume de dinheiro com as negociações realizadas, e; 

V é ao volume total de dinheiro das negociações realizadas com todas as ações. 

 

Apresentadas as variáveis de pesquisa, este trabalho apresenta o seguinte modelo de 

regressão linear múltipla:  

 

                                                           

                                                    

           

(6) 

Onde: 

      - representa o preço de fechamento da ação da empresa i no primeiro 

quadrimestre do ano seguinte; 

   - representa o intercepto da reta de regressão; 

      - representa o Lucro líquido por ação da empresa i no período t; 

       - representa o patrimônio líquido por ação da empresa i no período t; 

       - Corresponde a concentração acionária da empresa i no período t; 

     - é o tamanho da empresa i no período t; 

      - representa o endividamento da empresa i no período de tempo t; 

      - corresponde a liquidez em bolsa da ação da empresa i no período t; e, 

  - representa o termo de erro estocástico. 

 

De acordo com o objetivo da pesquisa, o modelo acima apresentado busca examinar, 

através dos coeficientes    e   , a influência da concentração dos direitos de voto sobre a 

relevância da informação contábil.  

Para tanto, o modelo de Collins, Maydew e Weiss (1997) foi adaptado de forma a 

introduzir variáveis multiplicativas com a finalidade de condicionar a informação contábil à 

concentração de direitos de voto conforme os procedimentos adotados por Fan e Wong 

(2002), Velury e Jenkins (2006), Sarlo Neto, Lopes e Dalmácio (2010) e Boubaker e Sami 

(2011). 

Ademais, esta técnica também foi utilizada para as variáveis de controle, a fim de 

verificar o grau de associação das informações contábeis ao preço das ações sobre a influência 

das variáveis tamanho, endividamento e liquidez quando condicionadas à concentração do 

direito de voto. 

 

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Cabe ainda apontar que os modelos possuem como principal limitação a não 

consideração na mensuração da variável de concentração do direito de votos possíveis 

participações indiretas do maior bloco controlador, implicando dizer que esta variável pode 

ser maior do que o apresentado neste estudo. 

No entanto, esta limitação não invalida este estudo, dado que Carvalhal-da-Silva e 

Leal (2003), ao analisar a composição de propriedade das companhias abertas brasileiras, 



 
 

 

observaram resultados bastante semelhantes para as duas formas de estrutura de propriedade, 

apontando como única diferença que as variáveis utilizadas para mensurar a estrutura de 

propriedade indireta apresentaram maior significância estatística do que as variáveis 

representativas da estrutura de propriedade direta. 

Ademais, a mensuração da variável de concentração de votos não distinguiu qualquer 

tipo de proriedade. Dessa forma, o maior acionista controlador foi tratado de forma 

homogênea, sem distinção de sua identidade. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta seção, são apresentados os resultados observados a partir da estimação dos 

modelos de regressão anteriormente descritos. Para que os resultados da análise de regressão 

sejam considerados consistentes, foram verificados os pressupostos de validação da análise de 

regressão para dados pooled, a saber: ausência de multicolinearidade entre variáveis, ausência 

de heterocedasticidade e normalidade de resíduos. 

A ausência de multicolinearidade foi verificada através do fator de inflação de 

variância (VIF), onde todos os coeficientes observados foram menores que 10, indicando que 

os modelos de regressão utilizados apresentaram resultados consistentes quanto à inexistência 

de relações lineares perfeitas entre as variáveis utilizadas.  

A ausência de heterocedasticidade de resíduos foi verificada através do teste de White, 

o qual indicou a rejeição da hipótese nula de resíduos homodecedásticos em um nível de 

significância de 5% para os modelos estimados. Com base nisso, os resultados apresentados 

adiante foram estimados de acordo com a matriz robusta de White, a qual corrige eventuais 

problemas de heterocedasticidade. 

Por fim, através do teste de Jarque-Bera, foi observado que os modelos de regressão 

estimados no estudo rejeitam a hipótese nula de normalidade dos resíduos em um nível de 

significância de 5%. No entanto, a hipótese de normalidade dos resíduos foi relaxada já que 

para grandes amostras, a distribuição de probabilidade tende a se apresentar normal (Gujarati 

e Porter, 2011).  

Após a verificação da consistência dos dados, a tabela 1 apresenta os resultados do 

modelo de regressão que relaciona as variáveis Lpa e Plpa ao preço das ações conforme a 

equação 1.   
 

Tabela 1- Resultados da regressão com dados Pooled (equação 1) 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t p-valor 

LPA -0.6039 0.2247 -2.6881 0.0073 

PLPA 1.2106 0.5601 2.1613 0.0310 

R2 0.6573 

R2 Ajustado 0.6564 

Estatística F 725.9762 

P-valor (Estatística F) 0.0000 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com bases nos resultados apresentados na tabela 1, é possível constatar que as 

variáveis explicativas Lpa e Plpa estão refletidas no preço das ações, dada a observação de um 

coeficiente de determinação (  ) na ordem de 65,73%. Ademais, rejeita-se a hipótese nula de 

que o    é igual a zero,  posto que a estatística F indicou um p-valor significante a 1%. 

No que diz respeito à análise das variáveis, o Lpa se mostrou significante (1%) e 

negativamente relacionado ao preço das ações (-0.6039), e o Plpa se apresentou significante 

(5%) e positivamente relacionado à variável dependente (1.2106).  



 
 

 

A observação destas relações podem ser decorrentes dos menores lucros ou prejuízos 

aos quais as empresas tem incorrido. Collins, Maydew e Weiss (1997) observaram resultados 

semelhantes, onde o Lpa demonstrou perda de sua relevância à medida que o Plpa se 

apresentou como medida determinate do preço das ações. Os autores sugerem que quando os 

lucros apresentam declínio em sua associação com o preço das ações, as medidas relativas ao 

patrimônio líquido ganham maior relevância. Isso porque o patrimônio líquido seria utilizado 

como medida preditiva de lucros futuros ou como parâmetro mínimo de realização (venda) de 

um investimento, consistindo assim em informação relevante para avaliação de risco em 

circuntâncias de lucros insatisfatórios ou negativos. 

Dadas estas observações, a tabela 2 apresenta os resultados do segundo modelo de 

regressão utilizado, buscando observar se a concentração dos direitos de votos influencia na 

associação entre as informações contábeis e o preço das ações. Adicionalmente, buscou-se 

verificar como as variáveis de controle se relacionam ao preço das ações quando 

condicionadas à concentração dos direitos de voto. 
 

Tabela 2 - Resultados da regressão com dados Pooled (equação 2) 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t p-valor 

Lpa -1.8228 0.7975 -2.2855 0.0226 

Plpa 1.8710 0.7498 2.4953 0.0128 

Conc 1.3814 0.6498 2.1258 0.0338 

Lpa*Conc  0.0395 0.0252 1.5694 0.1170 

Plpa*Conc  -0.0216 0.0194 -1.1111 0.2669 

Tam*Conc  -0.1951 0.1165 -1.6751 0.0943 

End*Conc  -0.0133 0.0106 -1.2525 0.2108 

Liq*Conc  0.0521 0.0453 1.1502 0.2504 

R2 0.7307 

R2 Ajustado 0.7279 

Estatística F 254.8385 

Estatística F (p-valor) 0.0000 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com base na tabela 2 é possível observar que o conjunto de variáveis utilizadas 

demonstrou um poder explicativo de 73,07% sob o preço das ações, e que este modelo pode 

ser considerado adequado dada a rejeição da hipótese nula de que o    é igual a zero, posto 

que a estatística F indicou um p-valor significante a 1%. 

Quanto a análise das variáveis, os coeficientes    (Lpa*Conc) e    (Plpa*Conc) não 

demonstraram significância estatística em sua associação para com o preço das ações. Estes 

resultados sugerem que quando o Lpa e o Plpa sofrem a influência da concentração dos 

direitos de voto elas não se mostram refletidas no preço das ações, indicando a perda de sua 

relevância. 

Por outro lado, a variável concentração do direito de votos (Conc) se mostrou 

significante (5%) e positivamente relacionada ao preço das ações (1.3814). Este resultado 

permite inferir que uma maior concentração dos direitos de voto está atrelada às estratégias de 

incentivo e monitoramento mais eficazes, capazes de minimizar possíveis conflitos de agência 

entre proprietários e gestores, elevando, assim, o preço das ações. 

Ademais, a associação positiva entre a concentração de direitos de voto para com 

preço das ações, sugere que a existência de acionistas controladores capazes de disciplinar a 

gestão através de estratégias de incentivo e monitoramento possui maior conteúdo informativo 

aos investidores do que às informações contábeis, posicionamento convergente com o de Fan 



 
 

 

e Wong (2002) que apontam para uma menor relevância das informações contábeis à medida 

que o poder de controle do maior acionista aumenta. 

Tal constatação pode ser explicada a partir da afirmativa de Admati e Plefeiderer 

(2009) de que investidores com grandes parcelas de capital (Blockholders) tendem a incorrer 

em maiores benefícios decorrentes da implementação de estratégias de monitoramento e 

incentivo da gestão, e que em razão disso estariam mais propensos a realizar gastos com estes 

custos de agência.  

Quanto as variáveis de controle, apenas a variável tamanho (Tam*Conc) se mostrou 

significante (10%) e negativamente relacionada ao preço das ações (-0.1951). Este resultado 

converge com a hipótese de que empresas de maior porte tendem a possuir estruturas de 

propriedades menos concentradas, dificultando a implementação de estratégias de incentivo e 

monitoramento capazes de minimizar eventuais conflitos de agência entre proprietários e 

gestores. 

Esse resultado aponta, ainda, para a possibilidade de ocorrência de estratégias de free 

riders no mercado brasileiro por parte de investidores minoritários, a qual segundo Edmans 

(2013) é presumível em situações nas quais os Blockholders incorrem em maiores gastos com 

estratégias de incentivo e monitoramento, dando margem para que os demais investidores 

incorporem parte dos benefícios derivados do alinhamento de interesses entre proprietários e 

gestores. 

Esta inferência se dá através da observação das relações positiva e negativa, 

respectivamente, entre as variáveis concentração de voto e tamanho para com o preço das 

ações, relações estas que indicam que empresas de maior porte tendem a ter suas ações 

subavaliadas no mercado pelo fato de limitar ou impossibilitar a concentração de propriedade, 

e, consequentemente, incorrer em maiores gastos com estratégias de incentivo e 

monitoramento por parte dos Blockholders. 

 

5. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi o de examinar os efeitos que a concentração dos direitos 

de voto tem sobre as informações contábeis, mais precisamente no que se refere a sua relação 

com o preço das ações, buscando expandir o conhecimento sobre os conflitos de agência entre 

proprietários majoritários e minoritários, mais precisamente no que diz respeito à utilização da 

informação contábil na determinação do preço das ações.  

A condução metodológica deste trabalho deu-se por meio da realização da análise de 

regressão múltipla com dados em pooled. Para tanto, foi utilizado o modelo de Ohlson (1995) 

adaptado por Collins, Maydew e Weiss (1997) ao qual além das variáveis contábeis, foram 

introduzidas a variável independente de concentração dos direitos de voto e as variáveis de 

controle tamanho, endividamento e liquidez. Foram analisadas 152 ações de empresas não 

financeiras que negociaram ações ininterruptamente na BM&FBovespa durante o horizonte 

temporal entre 2010 e 2014, totalizando 670 observações. 

Como principais resultados, foi possível observar que as variáveis representativas da 

informação contábil (Lpa e Plpa) não se mostraram relacionadas ao preço das ações quando 

estas foram condicionadas à concentração dos direitos de voto, sugerindo indícios de que os 

investidores estariam recorrendo a outros tipos de informação para avaliar o risco de seus 

investimentos (Fan e Wong, 2002). 

Já a variável concentração de votos se mostrou positivamente relacionada à variável 

dependente, indicando que uma maior concentração de direitos de voto sinaliza, para os 

investidores, uma menor possibilidade de surgimento de conflitos de agência entre 

proprietários e gestores (Admati e Pfleiderer, 2009).   



 
 

 

Quanto às variáveis de controle, apenas o tamanho demonstrou associação signficativa 

ao preço das ações. Para esta variável foi observada uma relação negativa para com o preço 

das ações. Este resultado indica que empresas maiores, por possuírem alta proporção de 

ativos, limitam a concentração de direito de votos e, consequentemente, limitam a 

implementação de estratégias de incentivo e monitoramento à gestão, implicando dizer que 

em empresas maiores existe uma maior probabilidade de surgimento de conflitos de agência 

entre proprietários e gestores. 

Tais evidências lançam luz sobre um possível "desejo" de concentração de propriedade 

no mercado de capitais brasileiro, tanto por parte dos acionistas controladores quanto por 

parte de investidores minoritários.  

A concentração dos direitos de voto, pela ótica dos controladores, seria desejável pela 

possibilidade de maximização de riqueza através da redução de possíveis conflitos de agência 

entre proprietários e gestores a partir da efetivação de estratégias de incentivo e 

monitoramento mais eficazes.  

Já sob a ótica dos minoritários, a concentração dos direitos de voto seria desejável pela 

possibilidade de implementação de estratégias de free riders onde seria possível a 

incorporação de parte dos benefícios derivados dos gastos realizados pelos controladores com 

a finalidade de minimizar os conflitos de agência entre a propriedade e a gestão. 

Diante destas evidências, este trabalho caminha na direção de que em circunstâncias 

de concentração dos direitos de voto as informações contábeis não se mostram refletidas no 

preço das ações, e, para os investidores de uma forma geral, uma maior concentração de 

direitos de voto e firmas de menor tamanho implicam em menores conflitos de agência entre 

proprietários e gestores (JENSEN; MECKLING, 1976), resultando em um parâmetro mais 

relevante para a determinação do preço das ações do que as informações contábeis. 
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