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O Impacto da Liquidez das Ações na Qualidade das Informações Contábeis das 
Empresas Brasileiras de Capital Aberto 

 
 

RESUMO  
Este estudo avaliou os efeitos das diferentes métricas de liquidez das ações na qualidade das 
informações contábeis das empresas brasileiras de capital aberto. As proxies da qualidade da 
informação contábil foram a relevância da informação contábil, tempestividade e 
conservadorismo condicional. As medidas de liquidez utilizadas foram fator de liquidez anual, 
presença no Ibovespa, presença no IBrX-50 e liquidez anual acima de 0,1. Os dados foram 
coletados na base de dados Comdinheiro. A amostra utilizada no estudo é composta por 
empresas brasileiras de capital aberto listadas entre 2014 e 2020, totalizando 1254 observações. 
Os resultados indicam que as medidas de liquidez impactaram de forma distinta cada medida 
de qualidade da informação contábil observada. A presença no Ibovespa e a liquidez anual 
acima de 0,1 impactaram positivamente a relevância do lucro, enquanto o fator anual de liquidez 
impactou positivamente a relevância do patrimônio líquido. O conservadorismo condicional foi 
impactado positivamente pelas medidas de liquidez, indicando que empresas mais líquidas 
apresentam maior reconhecimento assimétrico das perdas econômicas no lucro contábil. 
Empresas mais líquidas apresentaram lucros relevantes para o mercado, mas não tempestivos, 
sugerindo restrição na relevância encontrada. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Liquidez; Qualidade da informação contábil; Relevância; Tempestividade; Conservadorismo 
 
1 INTRODUÇÃO 

A governança corporativa é o conjunto de práticas utilizadas pelos investidores e 
credores das empresas para se assegurarem de que irão obter os retornos esperados de seus 
investimentos (Shleifer & Vishny, 1997). A contabilidade pode ser considerada como um dos 
mecanismos internos de governança corporativa, uma vez que as informações por ela 
produzidas tem a capacidade de atuar na redução da assimetria informacional entre usuários 
internos e externos, quando apresentarem as qualidades necessárias (Bushman & Smith, 2001). 

Com relação as empresas de capital aberto, são diversos os usuários da informação 
contábil, tais como os acionistas, investidores, administradores, fornecedores, clientes e 
competidores, que constantemente utilizam os números contábeis em sua tomada de decisão e 
demandam informações fidedignas para tal (Almeida, 2010). Entretanto, a literatura ainda não 
consolidou uma única métrica para avaliação da qualidade das informações contábeis. Dessa 
forma, os pesquisadores desenvolveram vários modelos que capturam diferentes propriedades 
dos números contábeis, como o conservadorismo condicional, a tempestividade e a relevância 
das informações divulgadas (Wang, 2006). 

Já a liquidez, definida como a facilidade de se negociar determinado ativo, é uma 
característica importante a ser considerada pelos participantes do mercado financeiro (Amihud 
et al., 2005) e pelos modelos de precificação de títulos (Correia et al., 2008). Um ativo é 
considerado como líquido quando pode ser negociado por seu valor corrente, não apresentando 
uma elevação em seu custo de capital proveniente de custos de liquidez. Assim, devido ao 
menor custo de capital que apresentam, os investidores estariam dispostos a pagar preços 
maiores por ações e títulos mais líquidos, aumentando o valor de mercado das empresas que os 
emitem (Machado & de Medeiros, 2012). 
 Uma maior liquidez, também representada por um maior volume de negociações, traz 
como consequência uma maior reação dos preços à divulgação de informações, podendo levar 
a um crescimento na demanda por informações financeiras de qualidade. Além disso, espera-
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se que empresas mais líquidas sejam mais acompanhadas pelo mercado e apresentem um maior 
número de agentes envolvidos em sua negociação, o que aumentaria a exigência dos usuários 
externos por informações contábeis que melhor representem a realidade da companhia 
(Delvizio et al., 2020). 

Ante o exposto, o presente estudo investiga o seguinte problema de pesquisa: Qual o 
impacto da liquidez das ações na qualidade das informações contábeis das empresas brasileiras 
de capital aberto negociadas na B3? 

O objetivo geral do trabalho é avaliar os efeitos das diferentes métricas de liquidez das 
ações na qualidade das informações contábeis das empresas negociadas na B3, tendo como 
objetivos específicos analisar o efeito da liquidez das ações: (i) na relevância das informações 
contábeis; (ii) no conservadorismo condicional apresentado pelas empresas; e (iii) na 
tempestividade dos dados contábeis divulgados por elas. 
 Para atender aos objetivos acima expostos, foram estudadas as empresas não financeiras 
de capital aberto listadas na B3 no período entre 2014 e 2020. Observou-se a liquidez das ações 
através de quatro métricas: fator de liquidez anual; presença no Ibovespa; presença no IBrX-
50; e liquidez acima de 0,1 por ano. Por sua vez, a qualidade das informações contábeis foi 
analisada a partir das propriedades de relevância, através do modelo de Ohlson (1995); 
tempestividade, utilizando o modelo adotado por Bushman et al. (2004) e Almeida (2010); e 
conservadorismo condicional via modelo de Basu (1997), amplamente utilizadas na literatura 
(Ball et al., 2008; Barth et al., 2008; Almeida, 2010; Baioco & Almeida, 2017). 
 A relevância deste trabalho decorre da necessidade de uma melhor compreensão da 
relação entre liquidez das empresas negociadas em bolsa e a qualidade das informações 
contábeis que elas divulgam. O aumento de liquidez é analisado como um propulsor de 
melhorias nas informações divulgadas pelas companhias, uma vez que empresas mais 
negociadas tendem a ser mais acompanhadas pelo mercado, aumentando a demanda por uma 
maior transparência e efetividade na comunicação com os usuários externos. O presente estudo 
se torna ainda mais relevante à luz do significativo aumento na quantidade de investidores 
pessoa física que ingressaram na bolsa de valores brasileira a partir de 2018 (B3, 2020, p. 3). 
 Os resultados indicam diferentes efeitos das medidas de liquidez analisadas sobre as 
propriedades da informação contábil. No modelo de relevância da informação contábil, o lucro 
foi impactado positivamente por empresas listadas no Ibovespa e com liquidez acima de 0,1, 
enquanto o patrimônio líquido foi impactado positivamente pelo fator anual de liquidez. Porém 
esse achado deve ser observado com cautela, uma vez que o modelo de tempestividade 
apresentou relação negativa com todas medidas de liquidez. Isso demonstra que, para as 
empresas mais líquidas, o lucro é relevante para o mercado, mas não tempestivo. Além disso, 
detectou-se maior reconhecimento assimétrico das perdas econômicas pelo lucro contábil para 
empresas mais líquidas a partir do fator anual de liquidez, da presença no IBrX-50 e de liquidez 
anual acima de 0,1. 

A seguir, esse estudo está dividido nas seguintes seções: (2) Referencial teórico e 
desenvolvimento de hipóteses; (3) Metodologia, detalhando-se a composição da amostra, as 
variáveis e os modelos utilizados; (4) Análise dos resultados de cada modelo; e (5) 
Considerações finais. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 
2.1 Qualidade da Informação Contábil 
 A contabilidade pode ser vista como um mecanismo interno do sistema de governança 
corporativa e de proteção aos investidores, uma vez que possui a capacidade de promover a 
redução da assimetria informacional e dos conflitos de interesse existentes entre usuários 
internos e externos das empresas (Bushman & Smith, 2001; Dalmácio & Rezende, 2008). Para 
que seja capaz de cumprir esse papel, é necessário que a informação contábil divulgada seja 
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relevante e fidedigna e apresente alguns atributos qualitativos que permitam aos usuários 
externos o monitoramento dos atos da gestão. 
 Entretanto, a literatura acadêmica ainda não desenvolveu uma métrica única, precisa e 
totalmente confiável para mensuração da qualidade da informação contábil (Wang, 2006; 
Dechow et al., 2010). Dessa forma, ao longo das últimas décadas, os pesquisadores vêm 
desenvolvendo modelos buscando capturar determinados atributos dos números contábeis e 
verificar seu impacto na precificação dos ativos financeiros. Dentre esses atributos, destacam-
se para essa pesquisa a relevância, a tempestividade e o conservadorismo condicional, utilizados 
por pesquisadores de diversos países (Kothari, 2001). 
 Os trabalhos seminais de Beaver (1968) e Ball & Brown (1968) deram início à linha de 
pesquisa da relevância da informação contábil para o mercado de capitais, buscando observar a 
associação entre as informações contidas nos lucros contábeis e os volumes de negociação e os 
retornos das ações, respectivamente. A partir desses dois estudos, vários outros se seguiram, 
buscando relacionar o mercado de capitais com as informações produzidas pela contabilidade. 
 Dentre os modelos que buscam avaliar a relevância da informação contábil, destaca-se 
o modelo desenvolvido por Ohlson (1995). Seu trabalho produziu o arcabouço teórico que 
permite a utilização direta de dados contábeis para estimação do valor de determinada firma. O 
modelo tradicional permite testar a relevância do lucro e do patrimônio líquido para as diversas 
empresas do mercado de capitais. 
 No entanto, a eficiência e relevância da contabilidade dependem do atributo 
tempestividade, que reflete se a informação está disponível em tempo hábil para que seja capaz 
de influenciar o processo de tomada de decisão de seus usuários (Silva et al., 2016). Portanto, 
a tempestividade pode ser vista como uma restrição na relevância contábil, uma vez que o atraso 
na divulgação das informações faz com que percam toda a relevância que poderiam ter tido se 
tivessem sido prontamente divulgadas (Almeida, 2010). 
 De acordo com Lopes et al. (2016), o lucro tem a capacidade de influenciar o preço de 
uma ação por um longo período, de forma que o modelo utilizado para observar a 
tempestividade da informação contábil contida nos resultados das empresas deve observar se o 
lucro corrente influencia o retorno corrente  A partir daí, os modelos estatísticos utilizados na 
literatura buscam medir o impacto causado pelos dados contábeis lucro por ação e variação do 
lucro por ação sobre o retornos das ações (Bushman et al., 2004; Silva et al., 2016; Baioco & 
Almeida, 2017). 
 Além da relevância e tempestividade, cabe destacar o conservadorismo contábil, que se 
traduz no reconhecimento assimétrico do impacto de más notícias nos lucros, no qual perdas 
econômicas futuras são reconhecidas no resultado contábil de forma antecipada (Sarlo Neto et 
al., 2010). Assim, ao reconhecer de forma mais tempestiva as perdas do negócio, a empresa 
produz demonstrações contábeis menos otimistas e informa aos usuários externos os riscos 
inerentes a ela. Isso demonstra o relacionamento do conservadorismo com a assimetria 
informacional entre firma e mercado (Almeida, 2010). 

O trabalho seminal de Basu (1997) desenvolveu um modelo capaz de capturar os efeitos 
do conservadorismo condicional. Esse modelo, que tem sido amplamento utilizado e adaptado 
por trabalhos da área, procura observar como as perdas reconhecidas pelos resultados contábeis 
são refletidas nos retornos das ações (Watts, 2003). 
 No Brasil, diversos trabalhos utilizaram os modelos acima descritos e suas adaptações 
para estudar a relação entre as propriedades das informações contábeis e diferentes aspectos das 
empresas analisadas, como as práticas de governança corporativa (Dalmácio & Rezende, 2008; 
Antunes & Teixeira, 2010; Lopes et al., 2016; Baioco & Almeida, 2017); o ambiente 
competitivo (Almeida, 2010); empresas familiares (de Moura & Franz, 2015; A. D. Silva et al., 
2016); endividamento e tamanho da firma (Queiroz & Almeida, 2017; M. D. V. Vieira et al., 
2017); e liquidez das ações (Delvizio et al., 2020). 
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2.2 Liquidez 

A liquidez é a capacidade de um agente econômico em transacionar rapidamente um 
ativo, com efeitos limitados sobre os preços de mercado e com baixo custo. Portanto o nível de 
liquidez é um fator fundamental para a estabilidade financeira e eficiência do mercado, sendo 
capaz de impactar a atividade econômica, real na medida que influencia a capacidade do sistema 
financeiro de transferir recursos entre poupadores e investidores (CVM, 2015). 

Segundo Amihud & Mendelson (2000), a liquidez é uma medida da facilidade com que 
determinada ação pode ser convertida em dinheiro, ou que o dinheiro pode ser convertido em 
uma ação. Os autores argumentam que a liquidez impacta o custo de capital das ações a partir 
de três componentes: (i) custos de comissões e taxas; (ii) custos de oportunidade; e (iii) custos 
de seleção adversa. Dessa forma, é desejável que os administradores das empresas que captam 
recursos por meio do mercado de capitais busquem desenvolver mecanismos que aumentem 
sua liquidez, visto que quanto maior a liquidez de uma ação, menor será o custo de capital que 
ela apresenta (Silva et al., 2016). 
 A partir daí, diversos indicadores representando a liquidez vêm sendo estudados pela 
literatura, como o bid-ask spread, o turnover, o volume financeiro negociado por intervalo de 
tempo, o número de negociações por intervalo de tempo, a diferença entre os preços de compra 
e venda, e a profundidade do livro de ofertas (Vieira & Ceretta, 2011). Por sua vez, os índices 
amplos da B3 – Ibovespa, IBrX-50, IBrX-100 e IbrA - levam em consideração indicadores de 
liquidez em seus critérios para inclusão de ações. 
 O trabalho desenvolvido por Elias et al. (2015) analisou a existência de diferenças entre 
a liquidez e o valor de mercado do conjunto de empresas que compõem os índices amplos da 
B3 entre 1998 e 2013. Como resultado, a hipótese nula de não existência de diferenças 
significativas entre os índices amplos que incorporam valor de mercado e liquidez foi rejeitada. 
 Ante o exposto, o presente estudo utilizará a presença no Ibovespa, a presença no 
IBrX50, liquidez acima de 0,1 por ano e o fator liquidez anual como medidas de liquidez. As 
três primeiras medidas foram utilizadas por Delvizio et al. (2020)  para analisar o efeito 
moderador da liquidez das ações no modelo de relevância da informação contábil. 
 
2.3 Desenvolvimento das Hipóteses 
 Segundo Heflin et al. (2001), a informação contábil é importante para a liquidez de 
mercado na medida em que possui a capacidade de reduzir a assimetria informacional entre os 
traders, promovendo a precificação do risco de liquidez das ações.  O trabalho desenvolvido 
por Bhattacharya et al. (2013) reportou que a qualidade da informação contábil está 
inversamente relacionada com a assimetria informacional. Os autores argumentam que uma 
maior assimetria de informações é algo custoso na medida que eleva o risco de seleção adversa 
para os participantes do mercado e impacta negativamente na liquidez das ações. Dessa forma, 
empresas que divulgam números contábeis com menor qualidade tem um impacto negativo em 
sua liquidez. 
 Delvizio et al. (2020) argumentam que pode haver um efeito inverso, em que 
informações contábeis de alta qualidade são demandadas das empresas com ações mais 
líquidas, fazendo com que a reação do mercado às suas informações seja superior em relação 
as ações com menor liquidez. Os resultados encontrados pelos autores apontam que o lucro das 
empresas com maior liquidez foi mais relevante para explicar o preço de suas ações. 
 Em geral, empresas com ações mais líquidas tendem a apresentar uma base de 
investidores maior do que empresas ilíquidas (Amihud & Mendelson, 2000). Dessa forma, 
espera-se que as empresas mais líquidas sejam mais acompanhadas pelo mercado e, 
consequentemente, apresentem uma maior demanda por informações contábeis relevantes, 
tempestivas e com assimetria no reconhecimento das perdas econômicas nos lucros. 
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 Assim, considerando o objetivo do estudo, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses 
de pesquisa: 
 H1: A liquidez das ações impacta positivamente na relevância das informações 
contábeis. 
 H2: A liquidez das ações impacta positivamente na tempestividade das informações 
contábeis. 
 H3: A liquidez das ações impacta positivamente no reconhecimento assimétrico das 
perdas econômicas nos lucros contábeis. 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E BASE DE DADOS 
 Para o desenvolvimento deste estudo e responder o problema de pesquisa proposto, 
utilizou-se de técnicas e métodos que serão discutidos nesta seção. A pesquisa se enquadra, 
quanto aos objetivos como descritiva, quanto aos seus procedimentos como documental e em 
relação a abordagem do problema, é definida como quantitativa. 
 
3.1 Amostra e Coleta de Dados 
 Os dados necessários para realização do estudo foram extraídos da plataforma 
Comdinheiro. A população do estudo compreende as empresas de capital aberto ativamente 
negociadas na B3 para o período amostral compreendido entre 2014 e 2020.  

Durante cada ano analisado, foram selecionadas as empresas que apresentavam todas as 
informações necessárias disponíveis. Para a seleção da amostra, foram excluídas as empresas 
financeiras pelo fato de possuírem padrão contábil e regulação específicos. A partir daí, obteve-
se um total de 1254 observações, envolvendo aproximadamente uma média de 179 empresas 
não financeiras atuantes no Brasil durante o período do estudo. A amostra foi utilizada para 
todos os modelos do estudo. Os filtros de seleção utilizados para formar a amostra final estão 
descritos na Tabela 1. 

  
Tabela 1: Elaboração da base de dados 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
Empresas listadas na [B]³  391 389 375 375 370 357 374 2631 
(-) Instituições Financeiras  (75) (77) (70) (68) (67) (61) (62) (480) 
(-) Outliers (4) (4) (6) (4) (4) (4) (11) (37) 
(-) PL negativo (32) (44) (49) (45) (42) (42) (39) (293) 
(-) Células vazias (92) (87) (83) (88) (69) (69) (79) (567) 
(=) Amostra final  188 177 167 170 188 181 183 1254 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
Todas as empresas com informações suficientes para a realização dos testes foram 

analisadas. Para cada ano estudado, foram consideradas como mais líquidas, conforme 
detalhamento dos modelos na próxima seção, as empresas que estavam presentes nos índices 
Ibovespa e IbrX-50 ou apresentavam liquidez anual acima de 0,1. Observou-se ainda o fator de 
liquidez anual calculado pelo Comdinheiro. Com base nesses critérios, foram identificadas 336 
observações líquidas pela carteira do Ibovespa, 194 de acordo com a carteira do IbrX-50 e 576 
de acordo com o corte de liquidez anual acima de 0,1. 
 
3.2 Modelos Econométricos e Variáveis Utilizadas  

Este estudo propôs estudar o impacto da liquidez das ações na qualidade da informação 
contábil. Para medir a qualidade da informação contábil, o presente estudo baseou-se nas 
métricas utilizadas por Lopes e Walker (2008) e Baioco e Almeida (2017). Os autores 
fundamentaram-se nas propriedades da qualidade da informação, sendo elas a relevância, 
tempestividade e conservadorismo condicional. Para representar as empresas líquidas, este 
estudo considerou a inclusão das empresas nos índices Ibovespa e IBrX-50 e a liquidez anual 
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calculada pela Comdinheiro.  
 A relevância da informação contábil investiga o impacto da informação contábil 
relacionada ao lucro e patrimônio líquido nos preços das ações após a divulgação das 
demonstrações contábeis. Dessa forma, foi elaborado o modelo 1 como segue: 
 

[1] 𝑃 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛴

∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 
Em que Pi,t é o preço da ação da empresa i no ano t ajustado pelos dividendos e desdobramentos 

e escalonado pelo preço da ação em t-1; o LPAi,t é o lucro por ação da empresa i no ano t 

escalonado pelo preço da ação em t-1; PLAi,t  é o patrimônio líquido por ação da empresa i no 
ano t escalonado pelo preço da ação em t-1; LIQn são as variáveis para representar a liquidez, 

sendo representadas pela liquidez anual (variável LIQA) e ainda por três dummies, atribuindo 
o valor igual a 1 caso a empresa i no final do ano t faça parte da composição dos índices 
Ibovespa (variável dummy IBOV) ou IBrX-50 (variável dummy IBRX50) ou apresente liquidez 
anual acima de 0,1 (variável dummy DLIQ), e igual a 0 caso contrário. 

 O modelo 1 descrito acima será utilizado para testar a hipótese de pesquisa H1. 
Os coeficientes de interesse para essa hipótese são 𝛽  e 𝛽 , que representam o impacto no preço 
da empresa proveniente das interações entre lucro por ação e entre patrimônio líquido por ação 
com a medida de liquidez. Para haver evidências que suportem H1, espera-se que esses 
coeficientes sejam positivos e estatisticamente significativos. 
 Para testar a tempestividade (timeliness) da informação contábil, foi elaborado o modelo 
2 para evidenciar se o lucro e sua variação reportado pela empresa explica o retorno da ação: 
 

[2] 𝑅 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄

+ 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 
Em que Ri,t é o retorno da ação (classe mais líquida) da empresa i no ano t ajustado pelos 

dividendos e desdobramentos e escalonado pelo preço da ação em t-1; LPAi,t é o lucro por ação 

da empresa i no ano t escalonado pelo preço da ação em t-1; ΔLPAi,t é a variação do lucro por 

ação da empresa i no ano t escalonado pelo preço da ação em t-1; e LIQn permanece com a 

mesma definição do modelo anterior. 
O modelo 2 descrito acima será utilizado para testar a hipótese de pesquisa H2. Os 

coeficientes de interesse para essa hipótese são 𝛽  e 𝛽 , que representam o impacto no retorno 
da empresa proveniente das interações entre lucro por ação e entre variação do lucro por ação 
com a medida de liquidez. Para haver evidências que suportem H2, espera-se que esses 
coeficientes sejam positivos e estatisticamente significativos. 

Para testar o conservadorismo condicional da informação contábil, foi elaborado o 
modelo 3 para observar como as perdas reconhecidas pelos resultados contábeis são refletidas 
nos retornos das ações: 
 
[3] 𝐿𝑃𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝐷 , + 𝛽 𝑅 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝑅 , ∗ 𝐿𝐼𝑄

+ 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 
Em que LPAi,t é o lucro por ação da empresa i no ano t escalonado pelo preço da ação em t-1; 

Di,t é a dummy do retorno, sendo 1 para retorno negativo e 0 para retorno positivo da empresa i 

no ano t; Ri,t é o retorno da ação (classe mais líquida) da empresa i no ano t ajustado pelos 
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dividendos e desdobramentos e escalonado pelo preço da ação em t-1; e LIQn permanece com 

a mesma definição dos modelos anteriores. 
O modelo 3 descrito acima será utilizado para testar a hipótese de pesquisa H3. O 

coeficiente de interesse para essa hipótese é 𝛽 , que representa o impacto no lucro da empresa 
proveniente da interação entre o retorno da ação, a dummy que representa retorno negativo e a 
medida de liquidez. Para haver evidências que suportem H3, espera-se que esse coeficiente seja 
positivo e estatisticamente significativo. 
 Dessa forma, cada um dos modelos acima foi separado em 4 submodelos, um para cada 
variável de liquidez, conforme segue: 
 

[1.1] 𝑃 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , + 𝛽 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 ,

∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[1.2] 𝑃 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , + 𝛽 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 ,

∗ 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[1.3] 𝑃 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , + 𝛽 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 ,

∗ 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[1.4] 𝑃 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 ,

∗ 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[2.1] 𝑅 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 ,

∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[2.2] 𝑅 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 ,

∗ 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[2.3] 𝑅 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 ,

∗ 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[2.4] 𝑅 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 ,

∗ 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[3.1] 𝐿𝑃𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝐷 , + 𝛽 𝑅 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , + 𝛽 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛽 𝑅 ,

∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , ∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[3.2] 𝐿𝑃𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝐷 , + 𝛽 𝑅 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , + 𝛽 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛽 𝑅 ,

∗ 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , ∗ 𝐼𝐵𝑅𝑋 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[3.3] 𝐿𝑃𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝐷 , + 𝛽 𝑅 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , + 𝛽 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛽 𝑅 ,

∗ 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , ∗ 𝐷𝐿𝐼𝑄 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

[3.4] 𝐿𝑃𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝐷 , + 𝛽 𝑅 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛽 𝑅 ,

∗ 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , ∗ 𝐿𝐼𝑄𝐴 , + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  
 

As variáveis de controle utilizadas para todos os modelos apresentados neste artigo são 
tamanho (TAM), endividamento (END) e market-to-book (MTB), sendo determinadas através 
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do logaritmo natural do valor de mercado, dívida bruta sobre o total do ativo e o valor de 
mercado sobre o valor contábil do patrimônio líquido, respectivamente. O quadro 1 abaixo 
apresenta de forma resumida a descrição das variáveis utilizadas no estudo e como elas foram 
calculadas: 

Quadro 1: Descrição e composição das variáveis 
Variável Descrição Fórmula de Cálculo 

P
i,t

 Preço da ação 
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,

 

LPA
i,t

 Lucro por ação 
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 ,

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,

  

PLAi,t Patrimônio líquido por ação 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 ,

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,

 

R
i,t

 Retorno da ação 
(
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 , − 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,
)

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,

 

ΔLPA
i,t

 Variação do lucro por ação 
(
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 , − 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 ,

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 ,
)

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ,

 

D
i,t

 Variável categórica para 
retorno negativo 

Recebe 1 para retorno negativo e 0 caso contrário 

IBOV
i,t

 Variável categórica para 
presença no Ibovespa 

Recebe 1 para presença no Ibovespa e 0 caso contrário 

IBRX
i,t

 Variável categórica para 
presença no IbrX50 

Recebe 1 para presença no IbrX50 e 0 caso contrário 

DLIQ
i,t

 Variável categórica para 
liquidez anual acima de 0,1 

Recebe 1 para liquidez anual acima de 0,1 e 0 caso contrário 

LIQA
,t
 Liquidez anual da ação Liquidez Anual da ação calculada pelo Comdinheiro 

TAM
i,t

 Proxy de tamanho da empresa Log (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 , ) 

END
i,t

 Grau de endividamento 
𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ,

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ,

 

MTB
i,t

 Market-to-book 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 ,

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ,

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 Estatística Descritiva das Variáveis e Correlação das Variáveis 
 A Tabela 2 mostra a estatística descritiva de todas as variáveis da amostra, conforme os 
modelos utilizados para desenvolver esta pesquisa e de acordo com os procedimentos 
metodológicos indicados no tópico 3. Os resultados apresentados referem-se ao total da amostra 
após a exclusão dos outliers. 
 Conforme a tabela, verifica-se que as médias das empresas presentes nos índices 
Bovespa e IbrX-50, e que apresentaram liquidez anual superior a 0,01, representado pelas 
dummies IBOV, IBRX e DLIQ, foram de 0,27, 0,15 e 0,459, respectivamente. Isso demonstra 
que 27% das empresas da amostra pertencem ao índice Bovespa, e que 46% dessas empresas 
apresentaram liquidez anual superior a 0,01. 

A média do lucro por ação da amostra foi de 0,11 e o valor máximo foi de 44,38. O 
retorno médio da amostra foi de 0,1, porém, 41,1% da amostra apresentou retorno negativo 
durante o período analisado. Percebe-se também uma maior dispersão nas variáveis PLA e 
ΔPLA, utilizadas principalmente no modelo de tempestividade, chegando a 171,62 e 72,75, 
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respectivamente. Os desvios-padrão dessas variáveis reflete as expressivas diferenças dos 
setores em que a empresa está inserida. 
 

Tabela 2: Estatística descritiva dos modelos de qualidade da informação contábil 

Coeficiente N Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

P 1.254 1,205 0,643 0,038 6,110 
LPA 1.254 0,118 1,862 -37,053 44,380 
PLA 1.254 2,092 8,019 0,000 171,622 
IBOV 1.254 0,268 0,443 0 1 
IBRX 1.254 0,155 0,362 0 1 
DLIQ 1.254 0,459 0,499 0 1 
LIQ 1.254 0,305 0,646 0 7,903 
ΔLPA 1.254 0,020 3,811 -61,203 72,753 
R 1.254 0,100 1,241 -3,094 40,764 
R_NEG 1.254 0,411 0,492 0 1 
TAM 1.254 9,338 0,881 6,144 11,684 
END 1.254 0,288 0,181 0 1,000 
MTB 1.254 2,488 3,355 0,014 36,376 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 A Tabela 3 mostra os coeficientes de correlação entre as variáveis. No modelo de 
relevância, destaca-se a presença da empresa no índice Ibovespa. Observa-se uma correlação 
positiva e significativa na presença da empresa neste índice com o preço da ação. Por outro 
lado, a presença no índice IbrX-50, possuir liquidez anual acima de 0,01, e o fator liquidez de 
suas ações não apresentaram significância estatística no preço da ação, no lucro por ação e no 
patrimônio líquido por ação. 
 Quanto ao modelo de tempestividade, a correlação foi positiva e significativa entre as 
variáveis de controle e as variáveis de interesse do modelo (IBOV, IBRX, DLIQ e LIQ). Não é 
possível afirmar que existe correlação entre as variáveis que medem a liquidez com o retorno 
da firma, por ausência de significância estatística. 
 Já no modelo 3, que está relacionado ao conservadorismo, a correlação é negativa e 
estatisticamente significativa entre as variáveis de liquidez, além do retorno (R) com a variável 
dummy retorno negativo (R_NEG). Os sinais dos coeficientes de correlação estão de acordo 
com o esperado para essa abordagem. 
 
 

Tabela 3: Matriz de correlação entre as variáveis 

Modelo de Relevância         
  P LPA PLA IBOV IBRX DLIQ LIQ TAM END MTB 

P 1,00          

LPA 0,16*** 1,00         

PLA 0,16*** 0,40*** 1,00        

IBOV 0,05* 0,00 0,02 1,00       

IBRX 0,00 -0,02 -0,01 - 1,00      

DLIQ -0,01 -0,04 -0,04 - - 1,00     

LIQ 0,03 -0,02 -0,04 - - - 1,00    

TAM 0,16*** 0,02 
-

0,08*** 
0,59*** 0,47*** 0,65*** 0,55*** 1,00   

END -0,07*** -0,02 -0,02 0,14*** 0,18*** 0,10*** 0,09*** 0,15*** 1,00  

MTB 0,19*** 0,01 -0,1*** 0,15*** 0,09*** 0,16*** 0,08*** 0,22*** 0,02 1,00 
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Modelo de Tempestividade         
  R ΔLPA IBOV IBRX DLIQ LIQ TAM END MTB  
R 1,00          
ΔLPA 0,41*** 1,00         
IBOV -0,01 -0,02 1,00        
IBRX -0,03 -0,02 - 1,00       
DLIQ -0,03 -0,01 - - 1,00      
LIQ -0,01 0,00 - - - 1,00     
TAM -0,02 0,02 0,59*** 0,47*** 0,65*** 0,55*** 1,00    
END 0,01 0,02 0,14*** 0,18*** 0,10*** 0,09*** 0,15*** 1,00   
MTB 0,01 -0,03 0,15*** 0,09*** 0,16*** 0,08*** 0,22*** 0,02 1,00  
Modelo de Conservadorismo         
  LPA R_NEG R IBOV IBRX DLIQ LIQ TAM END MTB 

LPA 1,00                   

R_NEG -0,09*** 1,00         
R 0,69*** -0,1*** 1,00        
IBOV 0,00 -0,07** -0,01 1,00       
IBRX -0,02 -0,06** -0,03 - 1,00      
DLIQ -0,04 -0,05* -0,03 - - 1,00     
LIQ -0,02 -0,06** -0,01 - - - 1,00    
TAM 0,02 -0,23*** -0,02 0,59*** 0,47*** 0,65*** 0,55*** 1,00   
END -0,02 0,06** 0,01 0,14*** 0,18*** 0,10*** 0,09*** 0,15*** 1,00  
MTB 0,01 -0,15*** 0,01 0,15*** 0,09*** 0,16*** 0,08*** 0,22*** 0,02 1,00 

Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
4.2 Resultados dos Modelos 
 Apresenta-se a seguir a análise dos resultados das regressões realizadas através do 
método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Os resultados para o modelo de 
relevância, introduzindo as medidas de liquidez, estão expressos na Tabela 4. 
 Verifica-se que os quatro modelos apresentaram significância estatística conforme o p-
valor da estatística F. O R² e o R² Ajustado de todos os modelos variaram entre 10,8% e 13,7%. 
Esse intervalo está em conformidade com os estudos de Baioco e Almeida (2017). 

Para a Relevância, a variável lucro por ação foi positiva e estatisticamente significativa 
nos modelos 1.2 e 1.4, indicando que nos modelos da presença da empresa no índice IbrX-50 
(1.2) e o fator liquidez das ações (1.4), o lucro por ação impactou positivamente o preço das 
ações, enquanto a variável patrimônio líquido por ação reagiu da mesma forma para as 4 
medidas de liquidez. 
 Ao interagir as medidas de liquidez com a variável lucro por ação, os resultados das 
regressões 1.1 e 1.3 apresentaram coeficientes positivos e significativos. Este resultado sugere 
que a presença da empresa no Ibovespa e liquidez anual acima de 0,1 aumenta a relevância do 
lucro. Da mesma forma, interagiu-se também as medidas de liquidez com o patrimônio líquido 
por ação. Os resultados não foram estatisticamente significativos para as dummies de liquidez, 
somente para a variável LIQ, da regressão 1.4. Assim, a liquidez da ação aumentou a relevância 
do patrimônio líquido na explicação do preço da ação. Desta forma, confirma-se parcialmente 
H1, que a liquidez das ações impacta positivamente na relevância das informações contábeis. 
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Tabela 4: Resultados dos modelos de relevância da informação contábil 
𝑃 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝑃𝐿𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  

 (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) 

LPA 
0,017 0,019* 0,009 0,039*** 

(0,012) (0,011) (0,017) (0,013) 

PLA 
0,015*** 0,016*** 0,015*** 0,006** 

(0,004) (0,003) (0,004) (0,003) 

IBOV 
-0,136***       

(0,049)       

IBRX 
  -0,146**     

  (0,059)     

DLIQ 
    -0,258***   

    (0,046)   

LIQ 
      -0,210*** 

      (0,039) 

TAM 
0,146*** 0,136*** 0,200*** 0,137*** 

(0,025) (0,023) (0,026) (0,024) 

END 
-0,312*** -0,308*** -0,341*** -0,332*** 

(0,096) (0,097) (0,095) (0,095) 

MTB 
0,034*** 0,033*** 0,034*** 0,036*** 

(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 

LPA*IBOV 
0,128***       

(0,033)       

PLA*IBOV 
-0,002       

(0,005)       

LPA*IBRX 
  0,119     

  (0,096)     

PLA*IBRX 
  -0,002     

  (0,012)     

LPA*DLIQ 
    0,042*   

    (0,023)   

PLA*DLIQ 
    0,002   

    (0,006)   

LPA*LIQ 
      0,079 

      (0,079) 

PLA*LIQ 
      0,101*** 

      (0,016) 

Constant 
-0,151 -0,074 -0,565** -0,067 

(0,222) (0,207) (0,228) (0,216) 

Observações 1.254 1.254 1.254 1.254 

R2 0,119 0,114 0,129 0,137 

R2 Ajustado 0,114 0,108 0,123 0,131 

Erro-padrão residual 0,605 0,607 0,602 0,599 

F Statistic (df = 8; 1245) 21,092*** 20,047*** 23,019*** 24,712*** 

Nota: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01        
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A Tabela 5 mostra os resultados para o modelo de tempestividade. A variável 
dependente desse modelo é o retorno da ação. Os resultados das quatro regressões indicam um 
efeito estatisticamente positivo do lucro e da variação do lucro por ação no retorno da empresa.  

Ao interagirmos as medidas de liquidez com o lucro e a variação do lucro por ação, a 
variação do lucro por ação para o modelo 2.1, e o lucro por ação para os modelos 2.2, 2.3 e 2.4 
apresentaram coeficiente significativo e negativo no retorno das ações. Os resultados 
contrariam H2: a liquidez das ações impacta positivamente na tempestividade das informações 
contábeis. Esse achado indica que a liquidez das ações não impacta positivamente na 
tempestividade da informação contábil, indicando que o mercado antecipa o conteúdo 
informacional do lucro, independentemente da liquidez das ações. 
 

Tabela 5: Resultados dos modelos de tempestividade 
𝑅 , =  𝛽 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝛥𝐿𝑃𝐴 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  

 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 

LPA 
0,426*** 0,431*** 0,669*** 0,556*** 

(0,014) (0,014) (0,014) (0,015) 

ΔLPA 
0,085*** 0,082*** 0,051*** 0,059*** 

(0,007) (0,007) (0,006) (0,006) 

IBOV 
0,034    

(0,068)       

IBRX 
  0,033     

  (0,076)     

DLIQ   0,057  
    (0,049)   

LIQ 
      -0,005 

      (0,042) 

TAM 
-0,075** -0,065** -0,030 -0,005 

(0,034) (0,031) (0,029) (0,031) 

END 
0,156 0,144 0,208** 0,086 

(0,133) (0,134) (0,105) (0,122) 

MTB 
0,008 0,007 0,006 0,008 

(0,007) (0,007) (0,006) (0,007) 

LPA*IBOV 
0,035       

(0,054)       

ΔLPA*IBOV 
-0,204***    

(0,035)       

LPA*IBRX 
  -0,279***     

  (0,102)     

ΔLPA*IBRX  -0,049   
  (0,052)     

LPA*DLIQ 
    -0,596***   

    (0,021)   

ΔLPA*DLIQ   -0,027  
    (0,017)   

LPA*LIQ 
      -1,628*** 

      (0,099) 
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ΔLPA*LIQ    0,023 

      (0,018) 

Constant 
0,665** 0,593** 0,205 0,061 

(0,305) (0,285) (0,250) (0,281) 

Observações 1.254 1.254 1.254 1.254 

R2 0,547 0,543 0,717 0,615 

R2 Ajustado 0,544 0,540 0,715 0,613 

Erro-padrão residual 0,838 0,842 0,663 0,772 

F Statistic (df = 8; 1245) 187,916*** 184,963*** 394,155*** 249,105*** 

Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01    
 

A Tabela 6 apresenta os resultados do modelo do conservadorismo condicional. 
Conforme a estatística F, todos os modelos são significativos a 0,01. O coeficiente da variável 
dummy retorno negativo (R_NEG) foi significativo e positivo para a regressão 3.1, que 
considera a presença da empresa no Ibovespa. Já os coeficientes do retorno da ação (R), nas 
quatro regressões, foram positivos e significativos. 

O modelo do conservadorismo condicional se propõe a observar o impacto do 
reconhecimento assimétrico das perdas econômicas no lucro contábil. No modelo clássico de 
Basu, isso pode ser observado através da interação da dummy de retorno negativo com o retorno. 
Os resultados não são unânimes. Para as regressões 3.1 e 3.2, os coeficientes são positivos e 
significativos, corroborando com o modelo clássico do conservadorismo condicional. Por outro 
lado, as empresas da amostra com liquidez superior a 0,1, conforme a regressão 3.3, o 
coeficiente foi significativo e negativo. 

Através do modelo 3.3, representado na Tabela 5, busca-se mensurar o impacto no lucro 
da empresa proveniente da interação entre o retorno da ação, a dummy que representa retorno 
negativo e a medida de liquidez adotada. Embora o resultado do coeficiente da regressão 3.1 
tenha sido negativo e significativo, para todas as outras regressões (3.2, 3.3 e 3.4), os resultados 
dos coeficientes foram significativos e positivos. Esses achados estão de acordo com o esperado 
e confirmam H3: A liquidez das ações impacta positivamente no reconhecimento assimétrico 
das perdas econômicas nos lucros contábeis. 

 
 

Tabela 6: Resultados dos modelos de conservadorismo condicional 
𝐿𝑃𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝐷 , + 𝛽 𝑅 , + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , + 𝛽 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝑅 , ∗ 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 𝐷 , ∗ 𝑅 , ∗ 𝐿𝐼𝑄

+ 𝛴 ∗ 𝛽 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝜀 ,  

  (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) 

R_NEG 
0,193** 0,052 -0,086 -0,033 

(0,094) (0,088) (0,104) (0,085) 

R 
1,076*** 1,016*** 1,079*** 1,082*** 

(0,031) (0,030) (0,030) (0,030) 

IBOV 
0,146       

(0,121)       

IBRX 
  0,092     

  (0,148)     

DLIQ 
    -0,05   

    (0,110)   

LIQ 
      0,011 

      (0,078) 
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TAM 
-0,009 0,04 0,162*** 0,075 

(0,054) (0,051) (0,056) (0,052) 

END 
-0,352* -0,302 -0,335* -0,308 

(0,204) (0,209) (0,196) (0,200) 

MTB 
-0,002 -0,003 -0,001 -0,005 

(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) 

R_NEG*R 
6,781*** 3,019*** -3,741*** 0,509 

(0,911) (0,762) (0,778) (0,515) 

R_NEG*IBOV 
-0,216       

(0,175)       

R*IBOV 
-0,606***       

(0,096)       

R_NEG*R*IBOV 
-3,686***       

(0,992)       

R_NEG*IBRX 
  -0,094     

  (0,224)     

R*IBRX 
  -1,701**     

  (0,713)     

R*_NEG*R*IBRX 
  1,941*     

  (1,121)     

R_NEG*DLIQ 
    0,039   

    (0,149)   

R*DLIQ 
    -0,715***   

    (0,100)   

R_NEG*R*DLIQ 
    9,287***   

    (0,874)   

R_NEG*LIQ 
      0,540*** 

      (0,147) 

R*LIQ 
      -1,226*** 

      (0,161) 

R_NEG*R*LIQ 
      29,135*** 

      (3,950) 

Constant 
0,217 -0,221 -1,335*** -0,524 

(0,496) (0,471) (0,496) (0,472) 

Observações 1254 1254 1254 1254 

R2 0,531 0,511 0,563 0,548 

R2 Ajustado 0,527 0,507 0,559 0,545 

Erro-padrão residual 1,281 1,308 1,236 1,256 

F Statistic (df = 10; 1243) 140,550*** 129,704*** 160,133*** 150,900*** 
Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
  
 Por fim, foram testados os pressupostos dos resíduos para verificar se atendem às 
premissas do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Realizou-se o teste de 
Breusch-Pagan para testar a presença de heterocedasticidade. Para todos os modelos analisados, 
encontrou-se p-valor abaixo de 0,01, rejeitando-se assim a hipótese nula de existência de 
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heterocedasticidade. Dessa forma, os modelos utilizados no estudo não apresentarem problemas 
de heterocedasticidade. Para avaliar se as variáveis independentes possuem correlação elevada, 
utilizou-se o teste de multicolinearidade por meio da estatística VIF (Variance Inflation 
Factor). Como nenhuma das variáveis apresentou VIF maior do que 10, conclui-se que não há 
problemas de multicolinearidade entre as variáveis utilizadas nos modelos de regressão linear. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Este estudo analisou o impacto da liquidez das ações na qualidade das informações 
contábeis das empresas brasileiras de capital aberto negociadas na B3 para o período entre 2014 
e 2020. As métricas utilizadas na avaliação da qualidade das informações contábeis foram a 
relevância, a tempestividade e o conservadorismo condicional. Para medir a liquidez, utilizou-
se o fator de liquidez anual, além de três dummies que indicavam se a empresa era listada no 
índice Ibovespa, no índice IBrX-50 e se tinha liquidez anual acima de 0,1. 
 De forma geral, os resultados encontrados apontaram que a liquidez das ações tem 
impacto na qualidade das informações contábeis das empresas de capital aberto brasileiras. 
Entretanto, é necessário observar individualmente cada uma das hipóteses de pesquisa e de 
medida de qualidade da informação contábil para se chegar a uma conclusão adequada. 
 Os resultados para o modelo de relevância da informação contábil apontaram para 
aceitação parcial de H1. A presença no Ibovespa e a liquidez anual acima de 0,1 apresentaram 
impacto positivo e estatisticamente significativo na relevância do lucro, enquanto o modelo 
para fator anual de liquidez apresentou impacto positivo e significativo sobre o patrimônio 
líquido. 
 Paralelamente, apesar de haver evidências mostrando um aumento na relevância do 
lucro para formação do preço das ações das empresas mais líquidas, esse lucro não foi 
tempestivo. Isso porque os resultados encontrados para o modelo de tempestividade indicaram 
a não aceitação de H2, dado que os coeficientes encontrados para a interação entre as medidas 
de liquidez e o lucro são negativos e estatisticamente significativos. Nesse cenário, o lucro foi 
relevante para o mercado, mas não tempestivo, o que impõe restrição nos achados observados. 
 Por sua vez, o modelo que analisou o impacto da liquidez sobre o conservadorismo 
condicional apresentou evidências de aceitação de H3. Os resultados para esse modelo apontam 
um maior reconhecimento assimétrico das perdas econômicas pelo lucro contábil para as 
empresas mais líquidas ao se utilizar como medida de liquidez o fator de liquidez anual, a 
presença no IBrX-50 ou ainda liquidez anual acima de 0,1. 
 Por fim, cabe ressaltar que existem diversos indicadores diferentes que são estudados 
pela literatura para avaliar a liquidez das ações. Com base nisso, sugere-se para pesquisas 
futuras estudar se a liquidez medida a partir de outros indicadores apresenta impacto distinto 
nas propriedades dos números contábeis das empresas brasileiras de capital aberto. Sugere-se 
ainda uma extensão do estudo para empresas de capital fechado, através de outros modelos mais 
adequados para avaliar esse tipo de empresa. 
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