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RESUMO 

São objetos de investigação os fatores determinantes do disclosure de governança corporativa 

nas empresas de capital aberto de quatro países latino-americanos. Para tanto, foram 

analisados os dados de 341 empresas listadas em bolsas de valores da Argentina, do Brasil, do 

Chile e do México, no período 2012-2014. A pesquisa é descritiva, com abordagem 

quantitativa, utilizando análises descritivas, análise de variância, coeficientes de correlação e 

a Regressão Linear Múltipla com dados em painel desbalanceado. Adota como variável 

dependente o disclosure de governança, mensurado pelo Índice de Disclosure de Governança 

da Bloomberg Database (IGovBloomberg), e como variáveis independentes alguns fatores 

relacionados à composição do conselho de administração (tamanho, participação feminina e 

independência dos membros), aos indicadores econômico-financeiros (rentabilidade, grau de 

intangibilidade, valor de mercado e endividamento) e a características institucionais 

(tamanho, idade, participação do governo e empresa de auditoria). Os resultados mostram que 

as empresas do Brasil apresentam níveis de disclosure de governança superiores aos das 

companhias dos outros três países, e que o nível de evidenciação médio da amostra 

corresponde a 39%. Quanto ao resultado dos modelos de regressão, observa-se que a 

evidenciação de informações de governança nos quatro países pode ser explicada por fatores 

distintos, sendo, no geral, a independência do conselho de administração, a rentabilidade, a 

idade e o tamanho as variáveis mais recorrentes para explicar o disclosure de governança nas 

firmas da amostra. 
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Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

1 INTRODUÇÃO 

A governança corporativa envolve a coordenação dos processos, práticas e regras por 

meio dos quais a empresa é dirigida e controlada, na perspectiva de equilibrar os interesses 

dos diversos stakeholders (Huyghebaert & Wang, 2012). Trata-se de praticamente todos os 

aspectos de gestão, incluindo medição de desempenho, divulgação corporativa, relações, 

transparência e controles internos (Aytekin, Miles, & Esen, 2013; Scholtz & Smit, 2015). 

Independentemente do setor empresarial, acredita-se que uma governança corporativa sólida 

contribui para melhorar o desempenho financeiro, servindo como importante ferramenta no 

aumento de incentivos para os acionistas e outras partes interessadas (Manolescu, Roman, & 

Mocanu, 2011). 

Nessa discussão, Pahuja e Bhatia (2010) salientam que a transparência constitui uma 

das principais características de sistemas de governança corporativa eficazes, ou seja, o 

disclosure de informações relevantes capaz de assegurar confiabilidade aos stakeholders 

quanto à continuidade da firma. Nesse sentido, tanto a sociedade como os órgãos reguladores 

consideram que a melhoria do disclosure de governança (tanto em qualidade quanto em 

quantidade) é vantajosa, dados seus reflexos positivos na organização, como, por exemplo, na 

redução do custo de capital, no aumento do valor de mercado, na diminuição do risco de 

fraudes e no aumento da liquidez. (Bezerra, Lustosa, Sales, & Fernandes, 2015; Hermalin & 

Weisbach, 2012). 

Considerando-se o crescente reconhecimento dos impactos econômicos da governança 

corporativa, observam-se, na atual agenda de produção acadêmica estrangeira, diversas 

pesquisas teóricas e empíricas sobre o disclosure de governança (Abdullah, Percy, & Stewart, 

2015; Betah, 2013; Biobele, Igbo, & John, 2013; Gandia, 2008; Giannarakis, Konteos, & 

Sariannidis, 2014; Mateescu, 2015; Moataz & Hussainey, 2013; Pahuja & Bhatia, 2010; 

Samaha, Dahawy, Hussainey, & Stapleton, 2012). 

Dessa forma, e diante dos benefícios da adoção do disclosure de governança 

corporativa, discutem-se os fatores determinantes dos níveis de evidenciação de governança 

nas firmas (Mapurunga, Ponte, & Oliveira, 2015). Segundo estudos nacionais e estrangeiros, a 

adoção do disclosure de governança é determinada por variáveis relacionadas às 

características econômico-financeiras da firma (Moataz & Hussainey, 2013; Pahuja & Bhatia, 

2010), aos fatores institucionais (Betah, 2013; Gandia, 2008; Pahuja & Bhatia, 2010), assim 

como aos atributos inerentes à estrutura do conselho de administração (Betah, 2013; 

Giannarakis et al., 2014; Moataz & Hussainey, 2013). 

Kitagawa e Ribeiro (2009) afirmam que a internacionalização das empresas de grande 

porte da América Latina, com destaque para a emissão de ADRs (American Depositary 

Receipts) nos EUA, tem como consequência a adaptação às normas norte-americanas e, por 

consequência, a elevação do nível de evidenciação e das práticas de governança. 

Ainda que a América Latina seja caracterizada como emergente, destaque-se o seu 

relevante papel enquanto região de aspectos econômicos de grande potencial (Terra, 2007). 

Cacciamali, Bobik e Celli (2012) também comentam que as economias latino-americanas 

cresceram significantemente nos últimos anos, podendo-se vislumbrar na região uma maior 

autonomia em matéria de desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental e 

erradicação da pobreza. 

Dada a relevância do disclosure de governança corporativa, e do preponderante papel 

econômico dos países latino-americanos, o estudo busca resposta para o seguinte 

questionamento: Quais os fatores determinantes dos níveis de disclosure de governança 

corporativa nas empresas sediadas em países latino-americanos? Nesse sentido, o presente 



 

 

estudo tem como objetivo geral analisar os determinantes do disclosure de governança nas 

empresas listadas nas bolsas da Argentina, do Brasil, do Chile e do México. 

O estudo reúne 341 companhias abertas listadas nas principais bolsas da Argentina, do 

Brasil, do Chile e do México – países apontados pela literatura como os quatro de maior 

representatividade econômica na América Latina (Calixto, 2013; Santos, Cia, & Cia, 2012).  

Diversos estudiosos têm se dedicado a investigar os fatores capazes de explicar as 

práticas de evidenciação de governança corporativa. Suas pesquisas abordam o tema na 

mesma empresa ao longo dos anos, em várias empresas do mesmo setor, ou de setores 

diferentes, como também em companhias de um mesmo país ou região. O presente estudo 

avança em relação aos demais ao fazer uma análise internacional da temática nas empresas 

sediadas em países latino-americanos. Assim, destaque-se, ainda, que “as evidências a 

respeito da América Latina na literatura contábil internacional são praticamente inexistentes” 

(Lopes, 2002, p. 58-59), o que reforça a importância e a viabilidade deste estudo. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Disclosure de Governança Corporativa 

A essência da governança corporativa reside em dar aos proprietários da empresa o 

suporte necessário para garantir que os ativos e, consequentemente, os respectivos retornos 

sejam usados eficientemente e em seu melhor interesse por insiders delegados com poderes 

para operá-los (Bhuiyan & Biswas, 2007). Esse cenário é intrínseco a qualquer arranjo em que 

os donos do capital assumem de forma direta as funções de gerenciamento, o que incita os 

problemas de assimetria informacional (Akerlof, 1970) e contratos incompletos (Hart, 1989). 

Dentre as diversas características dos sistemas de governança, destaca-se a 

transparência, que significa a disseminação adequada e tempestiva da informação para os 

stakeholders, acerca das operações corporativas (Pahuja & Bhatia, 2010). Os dois autores 

salientam ainda que essas divulgações não necessariamente precisam ser regidas pelas regras 

e/ou regulamentos impostos por um órgão regulador do mercado. Entretanto, Lima, Oliveira, 

Ponte e Rebouças (2016) ensinam que a divulgação das melhores práticas de governança 

corporativa está relacionada com uma questão crítica: os seus altos custos financeiros. 

A crescente importância da transparência e das divulgações detalhadas tem estimulado 

diversos estudiosos em todo o mundo a analisar as práticas de disclosure e os fatores que 

influenciam a divulgação de certas informações, assim como conclusões para melhorar o 

processo de evidenciação e, consequentemente, o nível de transparência corporativa 

(Mateescu, 2015). 

Bhuiyan e Biswas (2007) enfatizam que, em um bom sistema de governança 

corporativa, a administração deve prestar contas não apenas aos acionistas, mas também a 

outras partes interessadas, como empregados, credores, grandes fornecedores e clientes. Dessa 

forma, o escopo da responsabilidade pode ser ampliado ainda mais, para incluir aqueles com 

participação indireta, ou seja, a "sociedade" como um todo (Bhuiyan & Biswas, 2007). 

Na esteira desse raciocínio, acredita-se que o disclosure de governança corporativa 

representa uma excelente oportunidade para se aplicar as discussões acerca dos conflitos entre 

proprietários e gestores, no sentido de que os gerentes têm mais acesso à informação privada, 

o que poderia incentivá-los a fazer uma comunicação confiável junto ao mercado, para 

otimizar o valor da empresa (Rouf, 2011). 

Darmadi (2013) sustenta que o conhecimento dos stakeholders sobre a estrutura de 

governança da empresa através do disclosure de governança corporativa seria útil para se 

avaliar a credibilidade da informação financeira, bem como para se definir com precisão a 

expectativa e reduzir a incerteza quanto ao desempenho da empresa. O aumento da 



 

 

divulgação corporativa constitui uma das principais formas de mitigar a assimetria da 

informação. 

No âmbito da Teoria da Agência, os custos de agência surgem devido à assimetria de 

informação entre acionistas e administradores (Jensen & Meckling, 1976), ou entre o 

acionista controlador e os acionistas minoritários (Shleifer & Vishny, 1997). Nessa discussão, 

Crisóstomo e Pinheiro (2016) salientam que em regiões onde há um mercado de capitais mais 

ativo, baixa concentração de propriedade e forte poder da direção nas empresas – 

notadamente nos países com sistema legal Common Law –, há uma preponderância na 

discussão entre principal e agente. Por outro lado, em países com alta concentração da 

propriedade em mãos de grandes acionistas, que costumam exercer forte influência na 

composição do conselho de administração e na direção da empresa, o embate gira em torno do 

conflito principal-principal. Essa situação é “comum em países da Europa continental e da 

América Latina, que são países com sistemas legais originários do sistema Civil Law” 

(Crisóstomo & Pinheiro, 2016, p. 6). 

No que diz respeito às práticas de governança, Lopes e Walker (2012) opinam que as 

companhias latino-americanas estão imersas em um ambiente institucional pobre, mas 

concomitantemente com importantes oportunidades de crescimento, produzidas pelo recente 

período de estabilização macroeconômica e política. Dessa forma, algumas empresas da 

região decidem adotar melhores práticas de governança corporativa, a fim de se diferenciar 

das demais e acessar fontes estrangeiras de capital. Esse movimento faz com que as práticas 

de governança e divulgação melhorem na região, mas com uma dispersão significativa, 

causando heterogeneidade quanto ao disclosure de governança (Lopes & Walker, 2012). 

2.2 Hipóteses do Estudo 

A composição geral e a estrutura do conselho de administração são frequentemente 

examinadas pela literatura, devido ao seu relevante papel no controle de conflitos entre 

principal e agente, relacionando-se, portanto, de forma direta, com os mecanismos de 

governança (Abdullah et al., 2015; Hermalin & Weisbach, 2003). 

Nesse sentido, o tamanho do board tem sido alvo de diversas análises empíricas em 

âmbitos nacional e internacional, abordando o disclosure de governança (Abdullah et al., 

2015; Akhtaruddin, Hossain, Hossain, & Yao, 2009; Kent & Stewart, 2008). Abdullah et al. 

(2015) ensinam que os conselhos de administração maiores poderiam incorporar mais 

representantes de diferentes grupos de stakeholders, e, assim, proporcionar maior amplitude 

de experiência, conhecimento e habilidades especializadas, ocasionando uma melhora no 

disclosure de governança, dada a heterogeneidade de interesses. Além disso, segundo 

pontuam Akhtaruddin et al. (2009), a capacidade de administração para controlar e promover 

atividades de criação de valor tem mais probabilidade de aumentar com o aumento de 

administração no conselho. Dessa forma, com um número maior de membros, a experiência 

coletiva e a experiência do conselho tendem a aumentar, assim como a necessidade de 

divulgação de informações. 

Em pesquisa empírica com uma amostra constituída de empresas islâmicas, Chen e 

Jaggi (2001) constataram uma correlação positiva entre o disclosure de governança e a 

proporção de membros independentes do conselho de administração. Os autores argumentam 

que a independência do board poderia aumentar a capacidade de vigilância e, eventualmente, 

a adoção de requisitos de divulgação. Resultados similares são encontrados em pesquisas 

desenvolvidas por Moataz e Hussainey (2013) e Samaha et al. (2012). 

Ainda no que tange à influência da estrutura do conselho de administração no 

disclosure, algumas pesquisas empíricas apontam para a presença de mulheres no conselho de 

administração como determinante para a evidenciação de informações de governança (Bear, 

Rahman, & Post, 2010; Giannarakis et al., 2014; Liao, Luo, & Tang, 2015; Post, Rahman, & 



 

 

Rubow, 2011). Giannarakis et al. (2014) argumentam que a sensibilidade à percepção de 

interesses por parte dos stakeholders é maior nas mulheres do que nos homens, o que poderia 

fazer com que a presença de mulheres no conselho elevaria o disclosure de governança. Post 

et al. (2011) pontuam ainda que uma maior diversidade de gênero no conselho de 

administração, com a presença de mulheres, aumenta a chance de diferentes domínios do 

conhecimento, perspectivas e ideias serem considerados no processo decisório, o que poderia 

favorecer o disclosure de governança corporativa. 

Uma vez elencadas as possíveis associações entre o disclosure de governança e as 

características relacionadas ao conselho de administração, o estudo formula a primeira 

hipótese de pesquisa: 

H1 – A estrutura do conselho de administração influencia o disclosure de governança 

corporativa. 

A literatura especializada sugere diferentes variáveis econômico-financeiras como 

possíveis determinantes do disclosure de governança. Em uma análise empírica com 97 

empresas da Arábia Saudita, Moataz e Hussainey (2013) encontraram uma correlação positiva 

entre a rentabilidade e o nível de evidenciação de informações relacionadas à governança 

corporativa, o que corrobora os estudos de Marston e Polei (2004) e Pahuja e Bhatia (2010). 

A ideia emerge da possibilidade de os gestores de firmas mais rentáveis serem mais propensos 

a relatar mais informações de governança, na perspectiva de aumentar a confiança dos 

investidores, e, consequentemente, elevar sua remuneração e levantar capital com menor 

custo (Pahuja & Bhatia, 2010). 

Nessa discussão, o nível de endividamento da firma também tem sido analisado como 

um possível determinante do disclosure de governança (Ben-Amar & Boujenoui, 2007). 

Segundo esses autores, as companhias mais alavancadas tenderiam a aumentar a qualidade de 

suas divulgações, na perspectiva de restaurar a confiança dos investidores e dos credores no 

sistema de governança corporativa, e, assim, reduzir a percepção de riscos de falência. Nessa 

discussão, Mapurunga et al. (2015, p. 381) ressaltam que “os credores precisam ter segurança 

ao conceder crédito, e isso pode ser fornecido por práticas de governança corporativa, como 

transparência, regulação etc.”.  

Segundo Almeida, Santos, Ferreira, Ponte e Torres (2010), tendo em vista a adoção de 

mecanismos de controle mais rigorosos para evitar “o mau uso” de ativos intangíveis, a 

empresa que apresenta alto nível de intangibilidade precisa adotar melhores práticas de 

governança corporativa, o que poderia favorecer o disclosure desse tipo de informação. Na 

esteira desse raciocínio, Black, Jang e Kim (2006) e Mapurunga et al. (2015) encontraram 

empiricamente uma correlação positiva e significativa entre a governança corporativa e o grau 

de intangibilidade. 

Por fim, destaque-se ainda o valor de mercado da empresa como possível determinante 

do seu disclosure de governança. Lopes e Alencar (2010) e Rover e Santos (2014) destacam 

que as companhias com melhores oportunidades de crescimento tendem a adotar níveis mais 

altos de evidenciação, com o intuito de facilitar o acompanhamento por parte dos 

stakeholders, e, dessa forma, diferenciar-se de empresas com menores perspectivas de 

crescimento. Crisóstomo e Brandão (2015) pontuam ainda que o valor de mercado da empresa 

é relevante para a adoção de práticas de governança, sob o argumento de que uma empresa 

com oportunidades de investimento precisa de mais financiamento externo, e a adoção de 

boas práticas de governança corporativa torna-se relevante para isso, o que poderia interferir 

no nível de seu disclosure de governança. 

Assim, formula-se a segunda hipótese deste estudo: 

H2 – As características econômico-financeiras influenciam o disclosure de 

governança corporativa.  



 

 

O tamanho da companhia (incentivos econômicos) é significante (Abdullah et al., 

2015; Betah, 2013; Gul & Leung, 2004; Pahuja & Bhatia, 2010). As maiores empresas estão 

associadas a maiores volumes de recursos para alocar na preparação de informações de alta 

qualidade, e os custos envolvidos são menores, devido à economia de escala, o que indica a 

possibilidade de as grandes empresas publicarem informações a baixo custo (Ben-Amar & 

Boujenoui, 2007). 

Ainda no bojo das características institucionais, a idade da empresa (tempo de 

existência) vem sendo discutida em algumas pesquisas (Almeida et al., 2010; Ariff, Ibrahim, 

& Othman, 2007; Black et al., 2006; Leão, 2010; Mapurunga et al., 2015). O argumento se 

dá, principalmente, pelo fato de que as empresas que operam há mais tempo no mercado 

asseguram sua boa reputação por meio da adoção de boas práticas de governança (Ariff et al., 

2007). Entretanto, os resultados não são conclusivos. Segundo Leão (2010), as empresas mais 

novas, por outro lado, teriam mais estímulo para praticar altos níveis de disclosure de 

governança, já que, agindo assim, obteriam maior benefício marginal, comparativamente às 

empresas mais antigas. 

As grandes empresas de auditoria – Deloitte, Ernst & Young, KPMG e PWC – 

também são apontadas como possíveis determinantes do disclosure de governança corporativa 

(Farber, 2005; Frost, Gordon, & Pownall, 2008; Plastow, Gallery, & Gallery, 2012; Rover & 

Santos, 2014; Scholtz & Smit, 2015). As análises empíricas realizadas por Plastow et al. 

(2012) e Scholtz e Smit (2015) fornecem relevantes evidências de que as empresas com níveis 

mais altos de evidenciação de governança corporativa são auditadas por Big Four. Frost et al. 

(2008) sugerem uma possível explicação para esse fenômeno, ao arguir que os profissionais 

de auditoria das Big Four são mais exigentes com relação às práticas de disclosure de 

governança corporativa. Dessa forma, poder-se-ia supor que esses profissionais buscariam 

prestar serviços de qualidade e de nível superior aos das demais firmas de auditoria, 

vislumbrando manter sua reputação frente aos concorrentes. 

Alguns estudos recentes também apontam para a participação do governo no capital da 

companhia como determinante do seu sistema de evidenciação (Eng & Mak, 2003; Liu, Saidi, 

& Bazaz, 2014; Liu & Zhang, 2017). Eng e Mak (2003) pontuam que os distintos interesses 

entre os acionistas e o governo podem melhorar o disclosure. Segundo Liu e Zhang (2017), o 

objetivo da supervisão governamental nas empresas não é apenas a aquisição de lucros, mas 

também a satisfação das demandas de emprego, prestação de serviços públicos e instalações, 

manutenção da estabilidade social e alcance de um desenvolvimento harmonioso entre 

sociedade, economia e meio ambiente. Portanto, a participação do governo no capital da 

empresa poderia impulsionar o disclosure de governança, no sentido de este prestar contas à 

sociedade acerca de suas políticas empresariais (Liu & Zhang, 2017). 

Do exposto, depreende-se a terceira hipótese do estudo: 

H3 – Os aspectos institucionais influenciam o disclosure de governança corporativa. 

 

3 METODOLOGIA 

Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como descritiva e, no que tange à 

abordagem utilizada, enquadra-se como quantitativa, pois utiliza procedimentos estatísticos – 

testes de diferenças entre médias e medianas, coeficientes de correlação e a Regressão Linear 

Múltipla – para atingir os objetivos propostos. 

A amostra do estudo reúne 214 empresas listadas nas principais bolsas da América 

Latina com dados disponíveis na Bloomberg Database ® e na Economática® – fontes utilizadas 

para operacionalização das variáveis investigadas. A análise compreende os exercícios de 

2012 a 2014, haja vista a adesão obrigatória às International Financial Reporting Standards 

(IFRS) na Argentina e no México somente a partir de 31/12/2012, conforme dados do 



 

 

International Accounting Standards Board [IASB] (2015). Assim, preservou-se a 

comparabilidade entre os países quanto às variáveis econômico-financeiras investigadas. 

Dessa forma, as análises compreenderam um painel desbalanceado de 591 observações ano-

empresa, referentes à Argentina (42), ao Brasil (310), ao Chile (101) e ao México (138).  

Considerou-se variável dependente o disclosure de governança corporativa. Seguindo 

o proposto em conceituadas pesquisas estrangeiras (Eccles, Serafeim, & Krzus, 2011; Eccles, 

Ioannou, & Serafeim, 2014; Serafeim, 2015; Wang & Sarkis, 2013), mensurou-se o 

disclosure de governança corporativa nas empresas por meio do Índice de Disclosure de 

Governança da Bloomberg Database – IGovBloomberg. 

A mensuração do IGovBloomberg baseia-se na evidenciação de aproximadamente 70 

dados brutos, analisados quanto às práticas de governança divulgadas pelas empresas em 

diferentes documentos, tais como Relatório Anual, Demonstrações Financeiras Anuais, 

Relatório da Administração, Relatório de Sustentabilidade, Balanço Social, Ata de Reunião de 

Diretoria e Ata de Assembleia Geral. 

O número de itens divulgados pelas empresas é ponderado e normalizado para variar 

de zero – para as empresas que não divulgam informações acerca de seus sistemas de 

governança – a 100 – para aquelas que divulgam todas as informações de governança 

rastreadas pela Bloomberg Database. São exemplos de informações consideradas na 

quantificação do índice: tamanho do conselho fiscal, idade dos membros do conselho de 

administração, duração do mandato do chairman, diretores-executivos atuando no conselho 

de administração, tipo de sistema do conselho de administração, independência do CEO e 

número de comitês de assessoramento. Frise-se que a pontuação de cada empresa independe 

de ela adotar as boas práticas de governança quanto aos itens rastreados pela Bloomberg 

Database. 

É mister comentar ainda que, apesar de bastante comuns estudos empíricos 

estrangeiros adotando o disclosure de governança pelo IGovBloomberg, não se identificou 

nenhum deles com amostra de empresas latino-americanas, razão pela qual essa pesquisa 

constitui um diferencial, contribuindo para a produção acadêmica acerca da temática. 

Uma vez apresentadas as características capazes de afetar o disclosure de governança 

relacionadas a composição do conselho de administração (tamanho, participação feminina e 

independência dos membros), aspectos econômico-financeiros (rentabilidade, grau de 

intangibilidade, valor de mercado e endividamento) e fatores institucionais (tamanho, idade, 

participação do governo e auditoria), a Figura 1 apresenta uma visão geral das variáveis 

independentes investigadas, suas respectivas proxies e referências. 



 

 

 

Dimensão Métrica Operacionalização Referência Fonte 

Disclosure de 

Governança 

Corporativa 

Disclosure de 

Governança 

(GOVDisc) 

Índice de Disclosure 

de Governança 

Corporativa da 

Bloomberg Database 

Eccles et al. (2011, 2014); 

Serafeim (2015); Wang e 

Sarkis (2013) 

Bloomberg 

Database® 

Características 

da Composição 

do Conselho de 

Administração 

Tamanho do 

Conselho de 

Administração 

(BOARDSize) 

Número de membros 

no Conselho de 

Administração 

Abdullah et al. (2015); 

Akhtaruddin et al. (2009); 

Kent e Stewart (2008);   

Moataz e Hussainey (2013) 

Bloomberg 

Database® 

Participação 

Feminina no 

Conselho de 

Administração 

(WOMEN) 

Proporção (%) de 

mulheres no 

Conselho de 

Administração 

Bear et al. (2010); 

Giannarakis et al. (2014);  

Liao et al. (2015); Post et al. 

(2011) 

Bloomberg 

Database® 

Independência 

do Conselho de 

Administração 

(BOARDIndep) 

Proporção (%) de 

membros 

independentes na 

composição do 

Conselho de 

Administração  

Betah (2013); Liao et al. 

(2015); Moataz e Hussainey 

(2013) 

Bloomberg 

Database® 

Características 

Econômico-

Financeiras 

Rentabilidade 

(ROA) 

Lucro Líquido / 

Ativo  

Marston e Polei (2004)   

Moataz e Hussainey (2013)  

Pahuja e Bhatia (2010) 

Economática® 

Grau de 

Intangibilidade 

(INTANG) 

Valor de mercado da 

empresa dividido 

pelo valor do seu 

Patrimônio Líquido 

Dallabona, Mazzioni e 

Klann (2015); Mazzioni, 

Carpes e Lavarda (2014); 

Nascimento, Oliveira, 

Marques e Cunha (2012)  

Economática® 

Valor de 

Mercado 

(VLRMERC) 

Valor de mercado da 

ação com direito a 

voto x Quantidade de 

ações 

Lopes e Alencar (2010); 

Ben-Amar e Boujenoui 

(2007) 

Economática ® 

Endividamento 

(ENDIV) 

Passivo / 

Ativo  

Crisóstomo e Brandão 

(2015); Mapurunga et al. 

(2015) 

Economática ® 

Características 

Institucionais 

Tamanho 

(TAM) 

Logaritmo Natural do 

valor do Ativo  

Ben-Amar e Boujenoui 

(2007); Betah (2013);  

Mapurunga et al. (2015)  

Economática ® 

Idade 

(IDADE) 

Tempo decorrido 

(anos) desde a 

primeira cotação em 

bolsa 

Almeida et al. (2010); Ariff 

et al. (2007); Black et al. 

(2006); Leão (2010); 

Mapurunga et al. (2015) 

Bloomberg 

Database® 

Empresa de 

Auditoria 

(BIGFour) 

1, para empresa 

auditada por BigFour 

0, no caso contrário 

Frost et al. (2008); Plastow 

et al. (2012); Scholtz e Smit 

(2015) 

Bloomberg 

Database® 

Participação do 

governo 

(ESTADO) 

Proporção (%) de 

ações com direito a 

voto pertencentes ao 

governo 

Eng e Mak (2003); Liu et al. 

(2014) 

Bloomberg 

Database® 

Figura 1: Variáveis dependentes, independentes e de controle: proxies, referências e fontes dos 

dados 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para uma visão geral do comportamento das variáveis investigadas, realizou-se uma 

sequência de estatísticas descritivas das variáveis independentes, segregando-se as análises 

por país, conforme cada um dos três aspectos gerais capazes de influenciar o disclosure de 



 

 

governança corporativa (características relacionadas ao board, aos aspectos econômico-

financeiros e aos fatores institucionais). Ainda nesse contexto, procedeu-se a uma análise 

descritiva da variável dependente (disclosure de governança corporativa) ao longo do período 

da pesquisa (2012-2014). 

Buscando-se eventuais diferenças entre as médias do disclosure de governança nas 

empresas da amostra, procedeu-se à Análise de Variância (Anova). Realizaram-se ainda testes 

de correlação entre as variáveis, na perspectiva de se detectar eventuais problemas de 

multicolinearidade, o que foi confirmado por meio da aplicação do Teste de Variance 

Inflation Factor (VIF). 

Com foco no objetivo geral de investigar os determinantes do disclosure de 

governança corporativa nos quatro países analisados, recorreu-se à Regressão Linear Múltipla 

com dados em painel desbalanceado, evidenciada na Equação 1, conforme modelo proposto 

por Gujarati e Porter (2011). 

GOVDiscit = β1 + β2BOARDSizeit + β3WOMENit + β4BOARDIndepit + β5ROAit +  

β6INTANGit + β7VLRMERCit + β8ENDIVit + β9TAMit + β10IDADEit +  

β11BIGFourit + β12ESTADOit + u    (Equação 1) 

Em que: GOVDisc = disclosure de governança corporativa; BOARDSize = tamanho 

do conselho de administração; WOMEN = participação (%) feminina no conselho de 

administração; BOARDIndep = independência do conselho de administração; ROA =  

rentabilidade;  INTANG = grau de intangibilidade; VLRMERC =  valor de mercado; ENDIV 

=  endividamento; TAM = tamanho; IDADE = idade; BIGFour = empresa de auditoria; 

ESTADO = participação do governo no capital; i = i-ésima empresa; t = período; β = 

parâmetros estimados; e u = termo de erro idiossincrático. 

Dentre as diversas abordagens utilizadas na análise de dados em painel, são mais 

comuns o Pooled Ordinary Least Squares – Pols (Mínimos Quadrados Ordinários 

Agrupados), o Fixed-Effects Model (Modelo de Efeitos Fixos) e o Random Effects Model 

(Modelo de Efeitos Aleatórios). A escolha do modelo mais apropriado baseia-se nos 

resultados dos testes de Hausman, F de Chow e LM de Breusch-Pagan (Gujarati & Porter, 

2011). Após a definição do método mais indicado, buscando-se atender aos pressupostos 

básicos do modelo clássico de regressão linear (Gujarati & Porter, 2011), fez-se necessária a 

aplicação da Correção de White, com o objetivo de reduzir a heterocedasticidade dos 

resíduos. A normalidade dos dados foi atendida pelos pressupostos do Teorema do Limite 

Central (Stevenson, 2001), devido ao considerável número de observações envolvido nas 

análises. Finalmente, ressalte-se ainda a aplicação do Teste de Wald, por meio da sintaxe 

testparm – no caso da opção pelos efeitos fixos –, no intuito de se embutir, quando for o caso, 

dummies temporais relativas aos anos explorados no painel (2012-2014). 

 

4 RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva das variáveis relacionadas a estrutura e 

composição do conselho de administração nas empresas da amostra, distribuídas por país. 



 

 

Tabela 1: Estatística descritiva – características do conselho de administração 
País / Nº de 

observações 

Variável Média Máximo Mínimo Desvio-padrão 

 

Coeficiente de 

Variação 

Argentina BOARDSize 11,0 18 6 3,47 0,32 

N = 42 WOMEN (%) 3,0 18,0 0,0 0,05 2,00 

 BOARDIndep (%) 30,0 100,0 0,0 0,26 0,88 

Brasil BOARDSize 8,2 15 3 2,15 0,26 

N = 310 WOMEN (%) 6,0 50,0 0,0 0,10 1,62 

 BOARDIndep (%) 33,0 29,0 100,0 0,22 0,66 

Chile BOARDSize 8,6 14 6 1,83 0,21 

N = 101 WOMEN (%) 4,0 33,0 0,0 0,07 1,77 

 BOARDIndep (%) 7,0 79,0 0,0 0,15 2,17 

México BOARDSize 12,4 21 6 3,46 0,28 

N = 138 WOMEN (%) 5,0 27,0 0,0 0,07 1,41 

 BOARDIndep (%) 44,0 90,0 0,0 0,20 0,46 

Total BOARDSize 9,4 21 3 3,14 0,33 

N = 591 WOMEN (%) 5,0 50,0 0,0 0,08 1,65 

 BOARDIndep (%) 31,0 100,0 0,0 0,24 0,78 

Legenda: BOARDSize = Nº de membros; WOMEN = participação feminina; BOARDIndep = participação de 

membros independentes. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na Tabela 1, observa-se que as empresas do México possuem o maior número de 

membros no conselho de administração, com uma média de 12,43, bem superior, portanto, 

aos 9,43 da amostra. Ainda no que tange ao tamanho do conselho de administração, o Brasil 

destaca-se como o país com a menor média de membros, da ordem de 8,2. Isso provavelmente 

se deve ao fato de o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) recomendar o mínimo de sete e o máximo de 

12 membros na composição desse colegiado. 

Ainda na Tabela 1, observa-se que nos quatro países da pesquisa há empresas sem 

participação feminina no conselho de administração, alinhando-se com os achados de Liao et 

al. (2015) e Madalozzo (2011), que encontraram essa situação em empresas do Reino Unido e 

do Brasil, respectivamente. Entretanto, apesar da sua baixa participação feminina, o Brasil 

destaca-se perante os outros três países latino-americanos, por registrar a maior proporção de 

empresas com mulheres no conselho de administração, e por assinalar também empresas com 

até 50% de participação feminina nesse colegiado.  

Observa-se, ainda, que nos conselhos de administração das empresas da amostra, a 

participação média de membros independentes corresponde a 31%. Nesse particular, o 

México se destaca com uma média de 44% de membros independentes, a maior da amostra. 

Kitagawa e Ribeiro (2009) reforçam os elevados índices de adequação das empresas 

mexicanas às práticas de governança da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) em comparação com os demais países latino-americanos – o que pode 

estar refletido nesse destaque de independência de conselho. 

Ainda acerca das estatísticas descritivas, a Tabela 2 aponta os resultados das variáveis 

econômico-financeiras investigadas. 



 

 

Tabela 2: Estatística descritiva – características econômico-financeiras 
País / Nº de 

observações 

Variável Média Máximo Mínimo Desvio-padrão Coeficiente de 

Variação 

Argentina ROA 0,04 0,15 -0,08 0,05 1,27 

N = 42 INTANG 1,73 5,38 0,24 1,06 0,61 

 VLRMERC 0,52 1,69 0,09 0,37 0,71 

 ENDIV 0,68 0,92 0,44 0,15 0,22 

Brasil ROA 0,03 0,26 -1,24 0,11 3,33 

N = 310 INTANG 2,73 51,79 0,14 4,37 1,60 

 VLRMERC 0,95 5,94 0,05 1,02 1,07 

 ENDIV 0,60 1,39 0,08 0,19 0,33 

Chile ROA 0,03 0,18 -0,15 0,04 1,28 

N = 101 INTANG 1,61 4,13 0,19 0,88 0,55 

 VLRMERC 14,68 17,03 10,80 1,52 0,10 

 ENDIV 0,60 0,94 0,14 0,21 0,35 

México ROA 0,05 0,38 -0,12 0,05 1,05 

N = 138 INTANG 3,16 20,56 0,45 2,86 0,90 

 VLRMERC 1,27 9,87 0,09 1,09 0,86 

 ENDIV 0,56 0,93 0,09 0,20 0,36 

Total ROA 0,04 0,38 -1,24 0,09 2,36 

N = 591 INTANG 2,57 51,79 0,14 3,52 1,37 

 VLRMERC 3,34 17,03 0,05 5,27 1,58 

 ENDIV 0,59 1,39 0,08 0,20 0,33 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na Tabela 2, destacam-se os elevados coeficientes de variação das variáveis ROA 

(2,36), VLRMERC (1,58) e INTANG (1,37) para todas as 214 companhias da amostra, 

apontando-se uma heterogeneidade das empresas quanto aos aspectos econômico-financeiros 

ora analisados. Em contrapartida, a variável ENDIV apresentou uma pequena dispersão 

(coeficiente de variação 0,33), o que demonstra um comportamento similar das empresas da 

amostra quanto a estrutura de capital. 

Quanto à rentabilidade, frise-se que nos quatro países analisados foi possível 

identificar empresas com retorno negativo sobre o Ativo, ao passo que a maior rentabilidade 

(0,38) foi registrada no México, cujas empresas apresentaram melhor média de ROA, 

seguindo-se as empresas argentinas (0,04) e as companhias brasileiras e chilenas, que 

apresentaram a mesma média de rentabilidade (0,03). 

A Tabela 3 contempla a estatística descritiva das variáveis relacionadas aos fatores 

institucionais das companhias da amostra. 



 

 

Tabela 3: Estatística descritiva – características institucionais 
País / Nº de 

observações 

Variável Média Máximo Mínimo Desvio-padrão Coeficiente de 

Variação 

Argentina TAM 14,38 17,01 11,15 1,60 0,11 

N = 42 IDADE 15,43 20,00 1,00 5,25 0,34 

 %EST 13,0 88,0 0,00 0,29 2,27 

Brasil TAM 15,30 20,15 11,60 1,51 0,10 

N = 310 IDADE 11,22 20,00 0,00 6,26 0,56 

 %EST 8,0 72,0 0,0 0,16 2,10 

Chile TAM 15,49 17,85 11,93 1,58 0,10 

N = 138 IDADE 16,62 20,00 5,00 4,13 0,25 

 %EST 0,0 1,0 0,0 0,00 1,14 

México TAM 15,39 18,28 13,04 1,23 0,08 

N = 101 IDADE 13,67 22,00 1,00 7,94 0,58 

 %EST 1,0 3,0 0,0 0,01 1,42 

Total TAM 15,29 20,15 11,15 1,49 0,10 

N = 591 IDADE 13,01 22,00 0,00 6,66 0,51 

 %EST 5,0 88,0 0,0 0,15 2,84 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na Tabela 3, observa-se uma baixa participação do governo no capital das empresas 

da amostra (média de 5%), com destaque para as empresas argentinas, com uma participação 

média de 13%. Cabe salientar, ainda, que na variável %EST, os quatro países da amostra 

apresentaram coeficiente de variação acima de 1, sinalizando diferentes níveis de participação 

governamental. 

Vislumbrando-se níveis de detalhamento mais altos da variável dependente – 

disclosure de governança –, elaboraram-se estatísticas descritivas dessa variável, conforme 

Tabela 4, que evidencia os resultados distribuídos por país. 

Tabela 4: Estatística descritiva – Índice de Disclosure de Governança (2012-2014) 
 ARGENTINA BRASIL CHILE MÉXICO TOTAL 

Nº de observações 42 310 101 138 591 

Média 34,7789 43,7042 29,4993 37,8224 39,2530 

Mediana 33,9286 42,8571 28,5714 33,9286 37,5000 

Máximo 58,9286 76,7857 71,4286 64,2857 76,7857 

Mínimo 14,2857 25,0000 8,9286 14,2857 8,9286 

 Desvio-padrão 12,4172 9,6242 10,5890 11,8989 11,8223 

Coeficiente de 

Variação 

0,3570 0,2202 0,3590 0,3146 0,3012 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Como se observa na Tabela 4, o Brasil se destaca dos outros três países por reunir as 

empresas com os mais altos níveis de evidenciação de governança (média de 43,7), seguido 

do México (37,8), da Argentina (34,8) e do Chile (29,5). Comente-se ainda acerca do baixo 

coeficiente de variação para a amostra (0,30), podendo-se inferir que as empresas dos quatro 

países apresentam níveis de divulgação semelhantes quanto às informações de governança 

corporativa, sendo que o mais baixo índice de disclosure de governança da amostra (8,9) 

coube a uma empresa chilena. 

Dessa forma, sinaliza-se uma possível correlação entre o nível de desenvolvimento 

econômico dos quatro países e o disclosure das empresas da amostra. Resultados recém-

divulgados pelo Fundo Monetário Internacional [FMI] (2013) apontam que os cinco maiores 

valores de Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina são do Brasil (US$ 2,6 bilhões), do 

México (US$ 1,2 bilhão), da Argentina (US$ 475 milhões), da Colômbia (US$ 365 milhões) e 



 

 

do Chile (US$ 268 milhões), corroborando a ordem dos níveis de disclosure de governança 

apresentada neste estudo. 

Por fim, procedeu-se à Regressão Linear Múltipla com dados em painel 

desbalanceado, segregando-se as análises por país. Analisaram-se, ainda, todas as observações 

agrupadas, adicionando-se dummies relativas aos países, considerando o México como 

referência. Assim, cabe salientar que algumas variáveis foram omitidas das análises por 

problema de multicolinearidade, detectado através do teste VIF; assim como as variáveis com 

valores acima de 10. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 5. 

Tabela 5: Regressão Linear Múltipla – dados em painel desbalanceado 
Variável Argentina (1) Brasil (2) Chile (3) México (4) Total (5) 

BSIZE 0,49 (0,73) 0,12 (0,49) 0,97 (1,56) 0,11 (0,30) 0,44(***) (2,77) 

WOM -22,51 (-1,07) -2,25 (-0,51) 7,93 (0,68) 21,60 (1,30) 3,03 (0,64) 

INDEP 26,09(***) (3,47) 1,35 (0,65) 36,64(***) (6,16) 9,84(*) (1,75) 12,37(***) (6,66) 

ROA -42,16 (-1,26) -0,05 (-0,01) 39,13(*) (1,82) -37,00(**) (-2,51) 14,43(***) (2,99) 

INTG 1,44 (1,17) 0,21 (1,25) 0,39 (0,21) 0,05 (0,12) 0,05 (0,44) 

VLRM - - -0,23 (-0,28) -2,30 (-0,99) 0,95 (0,89) - - 

END -49,28(**) (-2,05) -0,74 (-0,22) 1,73 (0,16) -2,16 (-0,30) -1,15 (-0,48) 

TAM 2,86 (1,25) 2,48(***) (4,76) 2,95 (1,14) 0,89 (0,59) 2,22(***) (6,70) 

IDAD -0,17 (-0,32) 0,30(***) (2,66) 0,78(***) (2,96) 0,31 (1,56) 0,21(***) (3,34) 

ESTAD -8,34 (-0,70) -0,94 (-0,19) 769,10 (1,53) 196,85 (1,00) 1,06 (0,37) 

BIGF 2,72 (0,38) -3,38 (-1,29) -14,33(*) (-1,87) -0,40 (-0,10) -2,61(**) (-2,08) 

D-ARG - - - - - - - - 149,28 (0,82) 

D-BRA - - - - - - - - 10,16(***) (8,23) 

D-CHI - - - - - - - - -2,05 (-1,28) 

const_ 1.479,05 (0,51) 417,79 (0,53) 300,00 (0,21) 1.428,10 (0,53) -838,30(*) (-1,80) 

N  42 310 101 138 591 

Prob > F 

Wald 

0,00054 

24,98 

0,0000 

47,11 

0,0000 

85,36 

0,0138 

23,76 

0,0000 

29,25 

R2-Overall 

R2-Ajust. 

0,6774 

- 

0,2551 

- 

0,6384 

- 

0,2289 

- 

- 

0,3837 

(*) nível de significância de 10%; (**) nível de significância de 5%; (***) nível de significância de 1%. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na Tabela 5, percebe-se que todos os modelos foram significantes a 1%, sinalizando-

se um bom ajuste dos dados. As empresas da Argentina registraram o maior percentual de 

explicação dos modelos mensurados, com R2 de aproximadamente 68%, seguindo-se as 

empresas do Chile, com 64%, todo o conjunto da amostra, com 38%, as do Brasil, com 25%, 

e as do México, com 23%. Percebe-se, assim, que os possíveis determinantes do disclosure de 

governança selecionados neste estudo, quando em conjunto, podem explicar melhor a 

divulgação de governança nas empresas argentinas. 

Nesse sentido, e analisando-se o modelo de empresas da Argentina, constata-se que 

apenas as variáveis independência dos membros do conselho de administração (INDEP) e 

endividamento (END) se mostram significantes para explicar o disclosure de governança, 

com destaque para esta última, que apresentou influência negativa sobre a variável 

dependente, contrapondo-se aos resultados de alguns estudos anteriores (Ben-Amar & 

Boujenoui, 2007; Mapurunga et al., 2015). 

A associação positiva entre o tamanho da empresa e o nível de disclosure de 

governança é encontrada em vários estudos e em diferentes países, como entre as empresas 

asiáticas (Abdullah et al., 2015), da Arábia Saudita (Ben-Amar & Boujenoui, 2007) e da 

Europa continental (Mateescu, 2015). 

Entretanto, os determinantes dos níveis de disclosure de governança não foram os 

mesmos nos quatro países. A variável independência dos membros do conselho de 

administração (INDEP) foi a mais recorrente entre os modelos, exercendo influência 



 

 

significante em toda a amostra, e particularmente na Argentina, no Chile e no México. Em 

seguida, destaca-se a idade da empresa (IDAD), que foi significante para explicar o nível de 

disclosure de governança em toda a amostra, e especificamente no Brasil e no Chile, 

sugerindo-se que quanto maior for o tempo de listagem em bolsa, maior será a chance de a 

firma aumentar seu nível de divulgação quanto às práticas de governança (Ariff et al., 2007; 

Black et al., 2006). 

Destaque-se, ainda, que a variável rentabilidade (ROA) apresentou comportamentos 

contraditórios na comparação entre os países: foi significante nos modelos do Chile, do 

México e no conjunto da amostra, sendo que no Chile a influência é positiva, enquanto no 

México e no conjunto da amostra é negativa. Esses resultados são consistentes com a 

observação de Santos, Ponte e Mapurunga (2014), que, citando vários estudos, concluem que 

a associação entre rentabilidade e disclosure não é convergente na literatura. 

 

5 CONCLUSÕES 

Considerando-se a relevância da transparência da organização no sentido de assegurar 

aos stakeholders confiabilidade quanto à continuidade, e que não se identificaram estudos 

abordando a temática na América Latina, esta pesquisa teve como objetivo principal analisar 

os determinantes do disclosure de governança nas principais empresas latino-americanas. Para 

tanto, elaborou-se um estudo com abordagem quantitativa, considerando uma amostra de 214 

companhias listadas nas bolsas da Argentina, do Brasil, do Chile e do México, por meio de 

análises descritivas, análise de variância, coeficientes de correlação e da Regressão Linear 

Múltipla com dados em painel desbalanceado, abrangendo o período de 2012 a 2014. 

De forma geral, constatou-se que as empresas da amostra são mais semelhantes quanto 

aos aspectos da estrutura do conselho de administração (tamanho do board, participação 

feminina e independência dos membros) e quanto a características institucionais (tamanho, 

idade, participação do governo e auditoria), sendo evidenciados, em contrapartida, elevados 

índices de dispersão entre as variáveis econômico-financeiras (rentabilidade, grau de 

intangibilidade, valor de mercado e endividamento). 

Dentre os principais achados, identificou-se que as empresas brasileiras apresentaram 

níveis mais elevados de disclosure de governança nos três exercícios analisados, seguidas das 

empresas mexicanas, das empresas argentinas e das empresas chilenas, nessa ordem. Assim, 

levantam-se indícios de que o disclosure de governança nas empresas da amostra tem 

correlação com o nível de desenvolvimento econômico dos respectivos países, haja vista que 

a ordem dos valores do PIB nos quatro países analisados, conforme dados do Fundo 

Monetário Internacional [FMI] (2013), alinha-se com a ordem dos níveis de disclosure de 

governança apresentados neste estudo. 

Por meio dos resultados da Regressão Linear Múltipla, constatou-se que os níveis de 

disclosure de governança das empresas dos quatro países pode ser explicado por fatores 

distintos, tendo a rentabilidade, por exemplo, influência negativa sobre a evidenciação de 

governança nas empresas do México, positiva nas do Chile, e nula nas da Argentina e do 

Brasil. Entretanto, o nível de independência dos membros do conselho de administração 

revelou-se significante e com influência positiva sobre o disclosure nas empresas da 

Argentina, do Chile e do México. Destaque-se, ainda, nesse sentido, que o tempo de registro 

das companhias nas bolsas dos respectivos países mostrou-se significante e de influência 

também positiva sobre a divulgação de suas informações de governança. 

Assim, no geral, os resultados apontaram que, na Argentina, as empresas com 

conselho de administração mais independente e menos endividadas tendem a adotar níveis 

mais altos de disclosure de governança; no Brasil, as evidências apontam que as companhias 

maiores e há mais tempo listadas em bolsa são as mais propensas a divulgar informações 



 

 

sobre governança; no Chile, por sua vez, as companhias com conselho de administração mais 

independente, mais rentáveis, há mais tempo listadas em bolsa e não auditadas por BigFour 

adotam patamares mais altos de disclosure; e, por fim, no México, foi possível inferir-se que 

as firmas de conselho de administração mais independente e com menor rentabilidade tendem 

a evidenciar para o mercado mais informações de governança corporativa. 

Cabe destacar ainda que a presença de mulheres no conselho de administração e a 

participação do governo no capital não se mostraram significantes para explicar os níveis de 

disclosure de governança, contrariando evidências de pesquisas estrangeiras. Entretanto, faz-

se mister discutir que alguns estudos sobre a associação dessas variáveis com o disclosure de 

governança adotaram como amostra empresas estrangeiras muitas vezes ligadas ao regime 

jurídico Common Law, o que possivelmente justifique o não alinhamento dos resultados aqui 

apresentados. 

No que diz respeito às limitações deste estudo, comente-se acerca do reduzido número 

de empresas da amostra, vislumbrando-se a realização de nova análise, com um número maior 

de observações, ou mesmo abrangendo outros países latino-americanos não contemplados nas 

análises desta pesquisa. Sugerem-se, ainda, estudos para análise do nível de disclosure em 

países de sistema jurídico Common Law, a fim de possibilitar a comparação com os resultados 

aqui encontrados. 

 

REFERÊNCIAS 

Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Determinants of voluntary corporate 

governance disclosure: evidence from Islamic banks in the Southeast Asian and the 

Gulf Cooperation Council regions. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 

11(3), 262-279. 

Akerlof, G. (1970). The market for 'lemons': qualitative uncertainly and the market 

mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. 

Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M., & Yao, L. (2009). Corporate governance and 

voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian listed firms. Journal of 

Applied Management Accounting Research, 7(1), 1-19. 

Almeida, M. A., Santos, J. F., Ferreira, L. F., Ponte, V. M., & Torres, F. J. V. (2010). 

Determinantes da qualidade das práticas de governança corporativa das empresas 

brasileiras de capital aberto que possuem investimentos públicos. Revista Brasileira de 

Gestão de Negócios, 12(37), 369-387. 

Ariff, A. M., Ibrahim, M. K., & Othman, R. (2007). Determinants of firm level governance: 

Malaysian evidence. Corporate Governance: The International Journal of Business in 

Society, 7(5), 562-573. 

Aytekin, I., Miles, M., & Esen, S. (2013). Corporate governance: a comparative study of 

practices in Turkey and Canada. IUP Journal of Corporate Governance, 12(2), 7-27. 

Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The impact of board diversity and gender 

composition on corporate social responsibility and firm reputation. Journal of Business 

Ethics, 97(2), 207-221. 

Ben-Amar, W. B., & Boujenoui, A. (2007). Factors explaining corporate governance 

disclosure quality: Canadian evidence. Proceedings of The Illinois International 

Accounting Symposium, Honolulu, Hawaii. 

Betah, T. (2013). An investigation into determinants of corporate disclosure & transparency 

of listed companies in Zimbabwe during financial crisis (2007-2008). International 

Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research, 2(1), 19-

25. 



 

 

Bezerra, P. C. S., Lustosa, P. R. B., Sales, I. C. H., & Fernandes, B. V. R. (2015). Estrutura de 

propriedade, conselho de administração e disclosure voluntário: evidências de empresas 

brasileiras de capital aberto. Revista Universo Contábil, 11(2), 25-46. 

Bhuiyan, H. U., & Biswas, P. K. (2007). Corporate governance and reporting: an empirical 

study of the listed companies in Bangladesh. Journal of Business Studies, 28(1), 1-32. 

Biobele, B. S., Igbo, I. E., & John, E. F. (2013). The significance of international corporate 

governance disclosure on financial reporting in Nigeria. International Journal of 

Business and Management, 8(8), 100-106. 

Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does corporate governance Affect Firm Value? 

Evidence from Korea. Journal of Law Economics and Organization, 22(2), 366-413. 

Cacciamali, M. C., Bobik, M., & Celli, U., Jr. (2012). Em busca de uma nova inserção da 

América Latina na economia global. Estudos Avançados, 26(75), 91-110. 

Calixto, L. (2013). A divulgação de relatórios de sustentabilidade na América Latina: um 

estudo comparativo. Revista de Administração, 48(4), 828-842. 

Chen, C. J. P., & Jaggi, B. (2001). Association between independent non-executive directors, 

family control and financial disclosures in Hong Kong. Journal of Accounting and 

Public Policy, 19(4), 285-310. 

Crisóstomo, V. L., & Brandão, I. F. (2015). Ownership concentration weakens the corporate 

governance system of Brazilian firm. Anais do Congresso Anpcont, Curitiba, PR, Brasil, 

9.  

Crisóstomo, V. L., & Pinheiro, B. G. (2016). Estrutura de capital e concentração de 

propriedade da empresa brasileira. Revista de Finanças Aplicadas. 4(1), 1-30. 

Dallabona, L. F., Mazzioni, S., & Klann, R. C. (2015). A influência do grau de intangibilidade 

no desempenho de empresas sediadas nos países com turbulência econômica. Revista de 

Administração, Contabilidade e Economia, 14(3), 1035-1062. 

Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: an exploratory 

study on Indonesian Islamic banks. Humanomics, 29(1), 4-23. 

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on 

organizational processes and performance. Management Science, 60(11), 2835-2857. 

Eccles, R. G., Serafeim, G., & Krzus, M. P. (2011). Market interest in nonfinancial 

information. Journal of Applied Corporate Finance, 23(4), 113-127. 

Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. Journal of 

Accounting and Public Policy, 22(4), 325-345. 

Farber, D. B. (2005). Restoring trust after fraud: does corporate governance matter? The 

Accounting Review, 80(2), 539-561. 

Frost, C., Gordon, E., & Pownall, G. (2008). Financial reporting and disclosure quality, and 

emerging market companies’ acess to capital in global markets. Social Science Research 

Network. Retrieved October 31, 2016, from https://ssrn.com/abstract=802824 

Fundo Monetário Internacional. Dados sobre a economia mundial – 2013. Recuperado em 21 

outubro, 2016, de http://ifm.org  

Gandia, J. L. (2008). Determinants of internet-based corporate governance disclosure by 

Spanish listed companies. Online Information Review, 32(6), 791-817. 

Giannarakis, G., Konteos, G., & Sariannidis, N. (2014). Financial, governance and 

environmental determinants of corporate social responsible disclosure. Management 

Decision, 52(10), 1928-1951. 

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. Econometria Básica. (5. ed.) AMGH Editora, 2011. 

Gul, F. A., & Leung, S. (2004). Board leadership, outside directors’ expertise and voluntary 

corporate disclosures. Journal of Accounting and Public Policy, 23(5), 351-379. 



 

 

Hart, O. (1989). An Economist's Perspective on the Theory of the Firm. Columbia Law 

Review, 89(7), 1757-1774. 

Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (2003). Board of directors as an endogenously 

determined institution: a survey of the economic literature. Economic Policy Review, 

9(1), 7-26. 

Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (2012). Information disclosure and corporate governance. 

The Journal of Finance, 67(1), 195-233. 

Huyghebaert, N., & Wang, L. (2012). Expropriation of minority investors in Chinese listed 

firms: The role of internal and external corporate governance mechanisms. Corporate 

Governance: An International Review, 20(3), 308-332. 

International Accounting Standards Board (2015). IFRS application around the world. 

Recuperado de <http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-

profiles.aspx> em 17 fev 2017. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency 

costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. 

Kent, P., & Stewart, J. (2008). Corporate governance and disclosures on the transition to 

international financial reporting standards. Accounting & Finance, 48(4), 649-671. 

Kitagawa, C. H., & Ribeiro, M. S. (2009). Governança corporativa na América Latina: a 

relevância dos princípios da OCDE na integridade dos conselhos e autonomia dos 

conselheiros. Revista Contabilidade & Finanças, 20(51), 61-76. 

Leão, A. S. B. (2010). Determinantes da governança corporativa no Brasil. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, environmental 

committee and greenhouse gas disclosure. The British Accounting Review, 47(4), 409-

424. 

Lima, L. C., Oliveira, M. C., Ponte, V. M. R., & Rebouças, S. M. D. P. (2016). Práticas de 

governança corporativa adotadas e divulgadas pelos fundos de pensão brasileiros. 

Revista Contemporânea de Contabilidade, 12(27), 3-26. 

Liu, X., Saidi, R., & Bazaz, M. (2014). Institutional incentives and earnings quality: the 

influence of government ownership in China. Journal of Contemporary Accounting & 

Economics, 10(3), 248-261. 

Liu, X., & Zhang, C. (2017). Corporate governance, social responsibility information 

disclosure, and enterprise value in China. Journal of Cleaner Production, 142(1), 1075-

1084. 

Lopes, A. B. (2002). Informação contábil e o mercado de capitais. São Paulo, Cengage 

Learning Editores. 

Lopes, A. B., & Alencar, R. (2010). Disclosure and cost of equity capital in emerging 

markets: the Brazilian case. The International Journal of Accounting, 45(4), 443-464. 

Lopes, A. B., & Walker, M. (2012). Asset revaluations, future firm performance and firm-

level corporate governance arrangements: new evidence from Brazil. The British 

Accounting Review, 44(2), 53-67. 

Madalozzo, R. (2011). CEOs e composição do conselho de administração: a falta de 

identificação pode ser motivo para existência de teto de vidro para mulheres no Brasil? 

Revista de Administração Contemporânea, 15(1), 126-137. 

Manolescu, M., Roman, A. G., & Mocanu, M. (2011). Corporate governance in Romania: 

from regulation to implementation. Accounting and Management Information Systems, 

10(1), 4-24. 



 

 

Mapurunga, P. V. R., Ponte, V. M. R., & Oliveira, M. C. (2015). Determinantes das práticas 

de governança corporativa: um estudo nas empresas registradas na CVM. Advances in 

Scientific and Applied Accounting, 8(3), 374-395. 

Marston, C., & Polei, A. (2004). Corporate reporting on the internet by German companies. 

International Journal of Accounting Information Systems, 5(3), 285-311. 

Mateescu, R. A. (2015). Corporate governance disclosure practices and their determinant 

factors in European emerging countries. Accounting and Management Information 

Systems, 14(1), 170-192. 

Mazzioni, S., Carpes, A. M. S., & Lavarda, C. E. F. (2014). A relação entre o grau de 

intangibilidade e a geração de valor adicionado em empresas brasileiras de capital 

aberto. Enfoque Reflexão Contábil, 33(2), 71-86. 

Moataz, E., & Hussainey, K. (2013). Determinants of corporate governance disclosure in 

Saudi corporations. Journal of King Abdulaziz University: Economics & 

Administration, 27(2), 411-430. 

Nascimento, E. M., Oliveira, M. C., Marques, V. A., & Cunha, J. V. A. (2012). Ativos 

intangíveis: análise do impacto do grau de intangibilidade nos indicadores de 

desempenho empresarial. Enfoque Reflexão Contábil, 31(1), 37-52. 

Pahuja, A., & Bhatia, B. S. (2010). Determinants of corporate governance disclosures: 

evidence from companies in Northern India. The IUP Journal of Corporate 

Governance, 9(3), 69-88. 

Plastow, K., Gallery, G., & Gallery, N. (2012). An analysis of the corporate governance 

practices of smaller listed Australian companies. Corporate Ownership and Control, 

10(1), 240-260. 

Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: boards of directors’ 

composition and environmental corporate social responsibility. Business & Society, 

50(1), 189-223. 

Rouf, A. (2011). The financial performance (profitability) and corporate governance 

disclosure in the annual reports of listed companies of Bangladesh. Journal of 

Economics and Business Research, 17(2), 103-117. 

Rover, S., & Santos, A. (2014). Revisitando os determinantes do disclosure voluntário 

socioambiental no Brasil: em busca de robustez na mensuração da variável 

socioambiental. Contabilometria, 1(2), 15-35. 

Samaha, K., Dahawy, K, Hussainey, K., & Stapleton, P. (2012). The extent of corporate 

governance disclosure and its determinants in a developing market: the case of Egypt. 

Advances in Accounting, 28(1), 168-178. 

Santos, E. S., Cia, J. N. S., & Cia, J. C. (2012). US GAAP X contabilidade na América 

Latina: impacto das diferenças de normas no lucro reportado das empresas com ADRs 

na Nyse. Base, 9(4), 357-371. 

Santos, E. S., Ponte, V. M. R., & Mapurunga, P. V. R. (2014). Adoção obrigatória do IFRS no 

Brasil (2010): índice de conformidade das empresas com a divulgação requerida e 

alguns fatores explicativos. Revista Contabilidade & Finanças, 25(65), 161-176. 

Scholtz, H., & Smit, A R. (2015). Factors influencing corporate governance disclosure of 

companies listed on the Alternative Exchange (AltX) in South Africa. South African 

Journal of Accounting Research, 29(1), 29-50. 

Serafeim, G. (2015). Integrated reporting and investor clientele. Journal of Applied Corporate 

Finance, 27(2), 34-51. 

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The Journal of 

Finance, 52(2), 737-783. 

Stevenson, W. J. (2001). Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harba. 



 

 

Terra, P. R. S. (2007). Estrutura de capital e fatores macroeconômicos na América Latina. 

Revista de Administração, 42(2), 192-204. 

Wang, Z., & Sarkis, J. (2013). Investigating the relationship of sustainable supply chain 

management with corporate financial performance. Journal of Productivity and 

Performance Management, 62(8), 871-888. 


