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1 Problema, Objetivos e Questão de Pesquisa 
 

Grande discussão se tem feito a respeito da existência de um fator de risco com preços 
relacionados à qualidade da informação contábil e distribuição da informação, Bhattacharya, 
Ecker, Olsson e Schipper (2012) levantam o questionamento se o risco de informação deriva 
da qualidade da informação contábil ou da distribuição dessa informação, e se os efeitos da 
incerteza dessas informações são diretas ou mediadas. Segundo Eckles, Halek e Zhang (2014) 
risco de informação refere-se ao potencial que as informações imprecisas ou incompletas das 
empresas podem ser divulgadas para aqueles que estão considerando o investimento na 
empresa.  

Os autores acrescentam que os resultados contábeis são um veículo comum para a 
disseminação de informação para os potenciais investidores. Assim, se um investidor está 
confiante nos resultados contábeis fornecidos pela empresa, o investidor vai aceitar um preço 
mais baixo sobre o capital a ser fornecido para a empresa, neste sentido a qualidade da 
informação como sua distribuição serão importantes neste processo. 

Easley e O’Hara (2004) analisam o papel da assimetria de informação entre os 
investidores na determinação do custo de capital. Em seu modelo, os investidores menos 
informados reconhecem sua desvantagem informativa para os investidores mais 
informados. Assim, eles exigem um prêmio de retorno para as empresas com um maior grau 
de assimetria de informação, ou seja, um maior nível de risco da informação. Em contraste, os 
autores afirmam que, é a precisão da informação, ao invés da assimetria de informação, por si 
só, que é o principal determinante do risco da informação que afeta o custo de capital. 

Neste sentido, Lambert, Leuz e Verrecchia (2012) mostram que, a precisão média de 
avaliações de empresas afetam diretamente o custo de capital próprio, a medida em que a 
precisão de qualquer informação única do investidor é diferente da precisão média de 
mercado. Sendo assim quando alguns investidores tem informações mais precisas, esta 
informação adicional é expressada através do preço, não diminuindo a incerteza de outros 
investidores. Alternativamente, fornecendo mais informações aos investidores afetam o custo 
de capital próprio apenas porque a informação adicional aumenta o nível médio de precisão 
da informação.  

Os autores supracitados acrescentam que os mercados de capitais são imperfeitamente 
competitivos em vários aspectos, uma vez que o mercado contém um pequeno número de 
grandes insiders neutros ao risco que são pelo menos potencialmente informado e um grande 
número de insiders trades menos informados avessos ao risco. Neste sentido implica-se a 
possibilidade de um vínculo indireto da qualidade da informação contábil para o custo de 
capital próprio, que é mediado pela assimetria de informação, desde que o mercado de 
capitais não seja de concorrência perfeita. 

Por outro lado (Johnstone, 2016) analisa a forma como as informações sobre uma 
empresa afeta seu custo de capital próprio, chegando ao seguinte questionamento: mais 



informação aumenta ou diminui a incerteza da informação? E como o conteúdo da informação 
influencia o custo do capital próprio de uma empresa?  Como resposta a este questionamento 
o autor explica que a quantidade de informação divulgada pode aumentar a incerteza e a 
qualidade da informação pode provocar aumento do custo do capital próprio, uma vez que ela 
for negativa. 

Vale ressaltar que o risco de informações pode estar atrelado a uma série de fatores 
que estão possivelmente associados com níveis de volatilidade implícita e mudanças, tais 
como: tamanho da empresa, rentabilidade, geração de fluxo de caixa, a alavancagem, o 
desempenho do mercado de ações, a variabilidade dos fluxos de caixa operacionais, liquidez 
específica da empresa, e previsões de analistas (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015). 
  Tais resultados expostos provocam a motivação da presente pesquisa, ao investigar 
como se comporta as variáveis do risco da informação em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento e sua relação com o custo do capital próprio. Essa distinção entre países essa 
se torna necessária, pois existem diferenças entre países com boa proteção legal aos acionistas 
minoritários, na maioria das vezes países desenvolvidos, e países com pouca proteção legal 
aos acionistas minoritários, que muitas vezes são países menos desenvolvidos (La Porta, 
Silanes & Shleifer, 1998). 

Diante do exposto anteriormente, o questionamento da pesquisa consiste em: Quais 
são as influências exercidas pelo risco de informação em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento no custo do capital próprio das empresas de capital aberto? Para responder o 
questionamento acima o objetivo principal desta pesquisa consistirá em analisar as relações 
existentes entre o risco de informação e o custo do capital próprio das empresas de capital 
aberto em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
 
2 Relevância do Estudo 
 

O presente estudo é motivado pelo debate sobre o comportamento do risco de 
informação, através da qualidade da informação contábil e da assimetria informacional em 
países desenvolvidos e em desenvolvimento e sua relação com o custo de capital próprio, que 
segundo La Porta, Silanes e Shleifer (1998) essa distinção entre países se torna necessária, 
pois existem diferenças entre países com boa proteção legal aos acionistas minoritários (que 
muitas vezes são países desenvolvidos) e países com pouca proteção legal aos acionistas 
minoritários (que muitas vezes são países menos desenvolvidos). 

Neste sentido questiona-se, se a assimetria de informação é uma variável mediadora 
que afeta o custo de capital próprio, dessa forma é necessário identificar a fonte ou variável 
causal que afeta a assimetria de informação, a qual pode ser modificada segundo as 
caracteristicas dos países. Lambert et al. (2012) e Easley e O'Hara (2004) apontam para a 
informação contábil como um tal variável, entretanto (Bhattacharya et al., 2012) foca na 
qualidade dos lucros, como a variável de origem que é mediada pela assimetria de 
informação, porque é utilizada como medida de risco de informação e por causa de sua 
ligação direta com os fluxos de caixa, o objeto presumido de interesse dos investidores. 

Acrescenta-se que o estudo sobre a assimetria informacional se faz necessário, uma 
vez que a Contabilidade busca atuar como fonte de redução dessa assimetria, buscando assim 
minimizar os conflitos entre os agentes internos e externos das organizações.  

Outro ponto relevante é que a análise da assimetria de informação e o custo de capital 
próprio têm em sua composição divulgação de informações aos investidores, sendo 
importante investigar em detalhes como assimetria de informação afeta o custo do capital 
próprio. 
  
 



3 Limitações e Delimitações do Estudo 
 

Os resultados dessa pesquisa fomentam a discussão do risco de informação, analisando 
o impacto das variáveis que representam o risco de informação, a saber, qualidade da 
informação e assimetria informacional, comparando países desenvolvidos e em 
desenvolvimentos, devido à particularidade de cada um desses grupos, possibilitando o 
questionamento do comportamento dessas variáveis em cada realidade mencionada. 

O campo de estudo da pesquisa em questão consistirá nas empresas de capital aberto 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento no período de 2010 a 2016, o período inicial 
escolhido deve-se ao período em que as normas contábeis já haviam se adequado ao processo 
de convergência internacional. 

 
4 Fundamentação Teórica 
 
 Para fundamentação teórica como teorias de sustentação para embasamento da 
pesquisa em questão, concentra-se na discussão da Teoria da Agência Akerlof (1970) e Jensen 
e Meckling (1976), Teoria das Escolhas Contábeis Fields, Lys e Vincent (2001) e Francis 
(2001), Teoria da Hipótese dos Mercados Eficiente, analisando a ineficiência do mercado 
Lambert et. al (2012). Neste ponto busca-se Abordar conceitos com artigos seminais, 
objetivos e a relação entre essas teorias. 
 Em seguida busca-se discutir a respeito do Risco de Informação (Eckles et al., 2014), 
o qual será o ponto chave da tese, expondo conceito, tipos de risco e proxies para mensuração. 
Neste ponto destaca-se a Qualidade da Informação Contábil e Assimetria de Informação como 
representantes do risco de informação em estudo, explicando as formas de mensuração e 
justificativas teóricas de sua aplicação nos modelos (Bhattacharya et al., 2012). 
  Dando sequência busca-se a explicação da relação entre o risco de informação com o 
custo do capital, para tanto é necessário abordar o conceito e os tipos do custo de capital, e os 
impactos provocados pelo comportamento do risco de informação (Bhattacharya et al., 2012). 
No último ponto do referencial teórico aborda-se os estudos correlatos no intuito de 
diferenciar e confrontar o presente estudo dos estudos anteriores citados no trabalho, 
destacando o que se tem de novo ou que seja abordado de maneira diferente. 
 
5 Método 
 

O presente estudo busca relacionar o risco de informação, representado pelas medidas 
de qualidade da informação contábil e de assimetria de informação, em países desenvolvidos 
e em desenvolvimento com o custo do capital próprio. Os dados utilizados serão os dados 
anuais coletados no banco de dados Thomson Reuters®. 

Para análise dos modelos de regressão será utilizado o modelo de regressão quantílica, 
uma vez que permite examinar a importância relativa das variáveis explicativas em diferentes 
pontos da distribuição da variável dependente. A Inadequação da utilização dos métodos dos 
quadrados ordinários se justifica segundo Li, Sun, e Zou (2009) uma vez que, as distribuições 
empíricas das principais medidas de contabilidade são altamente enviesadas para a esquerda e 
possuem heterogeneidade em seus dados, enquanto que as principais medidas de avaliação do 
mercado são todas altamente enviesadas para a direita. 

Utilizará também a análise de trilha para dar robustez ao modelo, no qual buscará 
analisar as influências exercidas pelo risco de informação contábil, representado pela 
qualidade da informação contábil, e a assimetria de informação, no custo do capital próprio 
das empresas de capital aberto em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 



Neste sentido o presente trabalho não busca apenas analisar a relação entre as 
variáveis, mas também a relação de causa e efeito entre elas e qual variável exerce influência 
direta e indireta sobre o custo do capital próprio.  
 
6 Contribuição e Impacto Esperado 
 

Com base em pesquisas anteriores, Bhattacharya, Daouk e Welker (2003), Barone 
(2003), Aboody, Hughes e Liu (2005), Barth, Konchitchki e Landsman (2011), Berger, Chen 
e Li (2006), Corea, Guay e Verdi (2008), Gray, Koh e Tong, (2009), Kravet e Shevlin (2010), 
Ogneva (2010) e Mashruwala e Mashruwala (2011), os quais já haviam investigado a relação 
entre as medidas baseadas na qualidade da informação e dos lucros e medidas do custo de 
capital próprio, este estudo visa contribuir na análise das lacunas deixadas por estes artigos e 
associar os achados que se aplicam em países desenvolvidos e em desenvolvimento, diante de 
suas peculiaridades, colocando em ênfase o risco de informação, firmando-se na importância 
que a relação do mesmo com o custo do capital próprio possui no mercado acionário. 

Como principais contribuições, o estudo busca: (1) o estabelecimento de relações entre 
o risco de informação e custo de capital próprio em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, contrapondo algumas evidências existentes na literatura; (2) a identificação 
da variável que representa o risco que mais afeta o custo do capital próprio nos diferentes 
mercados analisados; (3) a utilização de modelos de regressão quantílica, não testados pelos 
estudos anteriores analisados, entretanto nos estudos de (Li et al., 2009) eles alertam para a 
heterogeneidade dos dados contábeis. 
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