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usada de desempenho ESG correspondente a métrica de ESG combinado (que determina a relação entre 
pontos fortes menos pontos fracos) disponível na base Refinitiv Eikon ®. Para testar a hipótese do 
estudo, estimou-se a regressão pelo método de estimação de cálculo comum ordinário (MQO). Os 
resultados encontrados confirmam a hipótese que empresas com melhor desempenho ESG no ano 
anterior possuem menos demanda por conservadorismo condicional no ano subsequente. Em relação às 
variáveis de controle, os resultados evidenciam que a alavancagem e o índice Market-to-Book influencia 
o conservadorismo condicional. Por fim, os achados identificam que as características do conselho, 
como o percentual de membros independentes e o percentual de membros não executivos, estão 
relacionadas ao aumento do conservadorismo. Portanto, os achados alinham-se a literatura corrente 
que saliente a influência do desempenho ESG na diminuição da assimetria informacional e melhoria da 
qualidade das informações contábeis. 
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DESEMPENHO ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)  
E SUA INFLUÊNCIA NO CONSERVADORISMO CONTÁBIL 

 
Resumo:  
O conservadorismo contábil, ao considerar as incertezas e riscos inerentes, é reconhecido como 
um atributo da informação contábil capaz de amenizar os efeitos da assimetria informacional, 
reduzindo os custos de agência e fornecendo mais segurança aos stakeholders. Todavia, 
empresas com maior desempenho Environmental, Social, and Governance (ESG) já tendem a 
demonstrar informações contábeis mais satisfatórias e úteis para tomada de decisão dos 
stakeholders. Por conseguinte, o estudo tem como objetivo verificar a influência do 
desempenho ESG na demanda por conservadorismo condicional das empresas não financeiras 
listadas na B3 S/A. A amostra é composta por 55 empresas listadas na B3 S/A. A medida 
utilizada de desempenho ESG correspondente a métrica de ESG combinado (que determina a 
relação entre pontos fortes menos pontos fracos) disponível na base Refinitiv Eikon®. Para 
testar a hipótese do estudo, estimou-se a regressão pelo método de estimação de mínimos 
quadrados ordinário (MQO). Os resultados encontrados confirmam a hipótese que empresas 
com melhor desempenho ESG no ano anterior possuem menos demanda por conservadorismo 
condicional no ano subsequente. Em relação as variáveis de controle, os resultados evidenciam 
que a alavancagem e o índice Market-to-Book influenciam o conservadorismo condicional. Por 
fim, os achados identificam que características do conselho, como percentual de membros 
independentes e percentual de membros não executivos, estão relacionadas ao aumento do 
conservadorismo. Portanto, os achados alinham-se a literatura corrente que salienta a influência 
do desempenho ESG na diminuição da assimetria informacional e melhoria da qualidade das 
informações contábeis. 
 
Palavras-chaves: Conservadorismo Contábil, Desempenho de ESG, Qualidade da Informação, 
Assimetria Informacional  

 
 

1 INTRODUÇÃO  
O conservadorismo é reconhecido como um atributo da informação contábil capaz de 

amenizar os efeitos da assimetria informacional entre gestores e usuários externos (Financial 
Accounting Standards Board, 1980; Khan & Watts, 2009; LaFond & Watts, 2008; Watts, 2003). 
O conservadorismo pode, portanto, reduzir os custos de agência e fornecer maior segurança aos 
usuários da informação contábil (Ball & Shivakumar, 2005; Watts, 2003). 

Suas definições envolvem seu reconhecimento como reação prudente à incerteza para 
que seus riscos sejam considerados (Financial Accounting Standards Board, 1980); a tendência 
de eventos desfavoráveis serem reconhecidos com maior rapidez com que os eventos favoráveis 
(Basu, 1997); e as políticas ou tendência contábeis que visem uma baixa no valor patrimonial 
contábil em relação ao valor patrimonial líquido econômico (Ruch & Taylor, 2015).  

Estudos anteriores elencam que o conservadorismo condicional restringe o 
comportamentos oportuno dos gestores, impedindo-os de manipular os accruals visando o 
gerenciamento de resultado (García Lara et al., 2020; LaFond & Watts, 2008; Watts, 2003). 
Deste modo, a assimetria da informação da relação de agência entre gestores internos e 
investidores externos gera o conservadorismo nas informações contábeis. Isto é, acionistas 
demandam conservadorismo contábil no intuito de mitigar os efeitos da assimetria 
informacional (LaFond & Watts, 2008). 

Vastos são os estudos que inferem a presença de conservadorismo na pesquisa contábil 
(e.g. Ball & Shivakumar, 2005; García Lara et al., 2020; LaFond & Watts, 2008). Tal 
reconhecimento deve-se, possivelmente, pelo entendimento que as práticas conservadoras 



2 
 

estiveram presentes na contabilidade há mais de 500 anos (Ball & Shivakumar, 2005; Basu, 
1997; Watts, 2003). Todavia, embora as empresas venham se alinhando às práticas de 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) desde os anos 1990, pesquisas que relacionem a 
RSC e o conservadorismo contábil são um desenvolvimento recente (e.g. Anagnostopoulou et 
al., 2021; Burke et al., 2020; Cho et al., 2020). 

Embora recente, o interesse dos investidores em práticas de RSC e, mais 
especificamente, informações Environmental, Social, and Governance (ESG), tem aumentado 
rapidamente. Tais informações tem se mostrado relevantes ao passo que podem representar seu 
desempenho social, promover uma compreensão mais satisfatória da situação atual da empresa, 
analisar o desempenho possível retorno do investimento e, consequentemente, facilitar a 
tomada de decisão dos stakeholders (Amel-Zadeh & Serafeim, 2017; Khemir et al., 2019).  

Empresas socialmente responsáveis também têm demonstrado comportamentos 
distintos nas informações contábeis, restringindo práticas de gerenciamento de resultado, 
quando comparadas a empresas que não atendam os mesmos critérios sociais. Conforme 
exposto por Kim et al. (2012), empresas socialmente responsáveis são menos propensas a 
gerenciar seus resultados e a serem objeto de investigação da SEC. À vista disso, uma gestão 
estratégica de riscos ESG pode resultar em benefícios potenciais aos investidores (Hübel & 
Scholz, 2020). 

Estudos anteriores apresentam evidências contraditórias sobre a relação do ESG com 
o conservadorismo contábil. Anagnostopoulou et al. (2021), por exemplo, embora identifique 
uma associação negativa de práticas socialmente responsáveis com o conservadorismo, 
demonstrou que após momentos de crise financeira essa relação tem uma tendência inversa. Já 
estudos como Burke et al. (2020) e Hong (2020) demonstram que quanto maior o desempenho 
ESG, menor o conservadorismo contábil. 

Deste modo, sabendo que a reflexividade caracteriza a discussão do conservadorismo 
como propriedade contábil controversa e criticada por algumas abordagens, o presente estudo 
parte do pressuposto que empresas com melhor desempenho ESG tem menor demanda por 
conservadorismo contábil condicional. Tal perspectiva dar-se-á pelo reconhecimento que as 
práticas conservadoras emergem pela preocupação dos stakeholders sobre práticas de 
gerenciamento de resultado e assimetria informacional, características distintas às de empresas 
socialmente responsáveis (Burke et al., 2020; Khan & Watts, 2009; LaFond & Watts, 2008). 
Por conseguinte, o presente estudo tem como objetivo analisar se o desempenho ESG está 
relacionado com a diminuição da demanda por conservadorismo contábil condicional. 

O estudo justifica-se pela relevância das informações das práticas das empresas sobre o 
desempenho ESG. A divulgação dessas informações busca contribuir para a diminuição da 
assimetria informacional entre investidores e empresas ao aumentar a informatividade do preço 
das ações (Schiehll & Kolahgar, 2021). Portanto, as divulgações das práticas ESG estão se 
tornando ferramentas uteis para a diminuição da assimetria informacional e por consequente 
diminui o potencial conflito de agência (Anagnostopoulou et al., 2021).  

Como contribuição teórica, o estudo busca contribuir com a literatura que investiga a 
relação entre o desempenho ESG e a qualidade da informação contábil. Por meio da análise das 
implicações do desempenho ESG nos scores de conservadorismos condicional apresentados 
pelas empresas investigadas no estudo. Já que a maior parte das pesquisas utilizam a medida de 
de ESG de forma agregada, e sim apenas efetuam a análise da Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) (Yoon et al., 2019).  

Como contribuição prática e social o estudo busca destacar a relevância das divulgações 
das informações referente as práticas de ESG desenvolvidas pelas organizações. A divulgação 
dessas informações melhora a qualidade da informação reportada e ainda contribuir com a 
diminuição da assimetria informacional, o que permite que investidores e os demais 
stakeholders possam tomar decisões mais assertivas em relação as empresas. Além que o 
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desenvolvido das práticas de ESG nas atividades das empresas e sua divulgação, auxilia na 
reputação das organizações perante seus stakeholders.   

O estudo investigou a relação entre desempenho ESG e conservadorismo condicional 
de 55 empresas não financeiras listadas na B3 S/A Brasil, Bolsa, Balcão (B3) entre 2013 a 2020. 
O conservadorismo condicional foi calculado utilizando o modelo de desenvolvido por Khan e 
Watts (2009), que permite verificar o C_SCORE correspondente da empresa em um 
determinado período de tempo. E para o teste da hipótese desenvolvida no estudo, que verifica 
a relação entre o desempenho ESG das empresas com a diminuição da demanda por 
conservadorismo condicional do ano subsequente.  foi aplicado o método de regressão por 
mínimos quadrado ordinários (MQO). Os resultados do estudo demonstram que o desempenho 
de ESG do ano anterior possui influência significativa ao nível de significância de 10%. 
Portanto, o desempenho de ESG auxilia na diminuição da demanda por conservadorismo 
condicional da empresa nos anos subsequentes, já que empresas com melhores índices de 
desempenho ESG, são consideradas também com níveis mais altos de transparência das 
informações, o que leva a uma melhor qualidade das informações contábeis, diminuição da 
assimetria informacional entre a empresa e seus stakeholders e uma melhor reputação no 
mercado.  

 
 

2 REFERÊNCIA TEÓRICO E CONSTRUÇÃO DA HIPÓTESE 
 
2.1 Conservadorismo Contábil 

O reconhecimento conceitual de conservadorismo na literatura contábil remete as 
diferenças na mensuração dos lucros e das perdas. De maneira extrema e até mesmo arcaica, o 
ditado “não antecipe nenhum lucro, mas antecipe todas as perdas” (Bliss, 1924) provoca 
discussão sobre as práticas de conservadorismo contábil. Nesta linha, o Financial Accounting 
Standards Board (1980, p. 6) definiu o conservadorismo como “uma reação prudente à incerteza 
para tentar garantir que as incertezas e os riscos inerentes às situações dos negócios sejam 
devidamente considerados”.  

Para que os riscos corporativos associados se façam presentes nas informações 
contábeis, a definição proposta por Basu (1997) contribui para o avanço da temática. Segundo 
o autor, o conservadorismo contábil é caracterizado pelo reconhecimento de eventos 
desfavoráveis com maior rapidez com que são reconhecidos os eventos favoráveis. Deve-se 
realçar, portanto, que o intuito do conservadorismo não é que todos os fluxos de caixa 
provenientes de receitas devam ser recebidos antes que os lucros sejam reconhecidos, mas que 
estes fluxos de caixa sejam passíveis a verificações (Watts, 2003). 

Tal conservadorismo pode se manifestar de duas maneiras – incondicional e 
condicional. O objeto que parece distinguir estas vertentes é a dependência (ou não) de novos 
eventos, ou seja, ex ante ou ex post (Ball & Shivakumar, 2005; Ruch & Taylor, 2015).  

De acordo com Ball e Shivakumar (2005), o conservadorismo incondicional refere-se 
aos aspectos inerentes ao processo contábil que geram goodwill não reconhecidos. Este envolve 
a aplicação de critérios conservadores de mensuração e reconhecimento no início dos ativos e 
passivos, levando a uma subavaliação persistente dos ativos líquidos.  

Enquanto isso, o conservadorismo condicional remete critérios de verificação mais 
rigorosos para o reconhecimento dos ganhos em relação as perdas, resultando em um 
reconhecimento mais tempestivo e completo das perdas econômicas nos lucros contábeis, em 
detrimento dos ganhos. Assim como uma gama de estudos anteriores que se baseiam no 
conservadorismo de eventos incertos como, por exemplo, valuation e assimetria da informação 
(e.g. García Lara et al., 2020; LaFond & Watts, 2008; Yoon et al., 2019), a presente pesquisa 
se apoia no conservadorismo condicional. 
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Por conseguinte, percebe-se que a literatura relacionada ao conservadorismo 
condicional tem demonstrado duas abordagens de pesquisa. A primeira tende a reconhecer mais 
os benefícios advindo do conservadorismo contábil (e.g. Anagnostopoulou et al., 2021; Ball et 
al., 2000; García Lara et al., 2014; Roychowdhury & Watts, 2007; Watts, 2003).  

Como exemplo desta corrente de pesquisa, Ball et al. (2000) apontam o 
conservadorismo como conceito relacionado à transparência e qualidade da informação 
contábil. Segundo os autores, em países com sistema common-law, o conservadorismo facilita 
o monitoramento dos gestores e é característica relevante da governança corporativa.  

Watts (2003) argumenta que sem a devida compreensão dos benefícios advindos do 
conservadorismo, as informações contábeis teriam seus padrões prejudicados. Roychowdhury 
e Watts (2007) relatam que o conservadorismo restringe o comportamento oportunista dos 
gestores podendo, inclusive, aumentar o valor da empresa.  

Ademais, García Lara et al. (2014) reconhecem que o conservadorismo melhora o 
ambiente informacional da empresa. A realização de mensurações conservadoras de uma 
empresa são capazes de, portanto, reduzir a assimetria informacional do ano subsequente, 
reduzindo os custos de agência e impactando no comportamento dos analistas e investidores 
(Anagnostopoulou et al., 2021; García Lara et al., 2014). Ainda, as evidências demonstram 
associação positiva entre conservadorismo e qualidade da governança corporativa e auxilia na 
diminuição das reações negativas do mercado a eventos disruptivos (Francis et al., 2013).  

A segunda abordagem se demonstra mais atenta às causas e consequência do 
conservadorismo nas práticas contábeis (e.g. Khan & Watts, 2009; LaFond & Watts, 2008; 
Ruch & Taylor, 2015). O próprio Financial Accounting Standards Board (1980) alerta que o 
conservadorismo contábil deve ser aplicado com cautela, visto que pode introduzir um viés aos 
demonstrativos contábeis, conflitando com características qualitativas significantes da 
informação contábil, como representatividade, fidedignidade, neutralidade e comparabilidade. 

O conservadorismo contábil também afeta o retorno na informação contábil. Como 
exemplo, Ruch & Taylor (2015) comentam que as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento 
(P&D) podem fornecer benefícios futuros as companhias como receitas futuras. Todavia, a 
despesa imediata de P&D pela contabilidade conservadora acaba por ignorar os benefícios 
futuros ao evitar a capitalização dessas despesas.  

À vista disso, o conservadorismo contábil pode representar uma postura de relatórios 
dispendiosos para a administração das empresas. Podem, portanto, representar implicações de 
custos explícitos aos gestores, já que a contabilidade conservadora leva lucros mais baixos, 
reduzindo a remuneração dos gestores quando vinculada a bônus de desempenho (Ball & 
Shivakumar, 2006; Kim et al., 2013).  

Diversos estudos também elencam o conservadorismo condicional contábil com a 
assimetria da informação nesta abordagem. LaFond e Watts (2008) argumentam que o 
conservadorismo surge na presença de assimetria da informação, visto que o mercado acionário 
exige maior conservadorismo para mitigar os efeitos dessa assimetria. Na mesma linha, Khan 
e Watts (2009) sugerem que empresas com ciclos de investimento mais longos, maiores 
incertezas idiossincráticas e maior assimetria de informação apresentam maior 
conservadorismo contábil. 

 
2.2 Desempenho Environmental, Social and Governance (ESG) vs Conservadorismo 
Condicional  

A divulgação de informações de natureza socioambiental por parte das organizações 
tem se tornado prática crescente e voluntária. Antes mesmo da emergência da questão 
ambiental, a academia já direcionava seus estudos para tal temática. Logo, observou-se, desde 
os anos 70, a proliferação de pesquisas relacionadas ao assunto. 
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Concomitante ao movimento, a sociedade também exigia posicionamento das 
organizações em relação às suas atividades e às questões socioambientais. Em resposta a tais 
anseios, percebe-se a busca por uma relação entre critérios socioambientais, de governança e 
de desempenho financeiro corporativo que podem ser rastreados desde o início da década de 
1970 (Friede et al., 2015). Todavia, o conhecimento sobre o os efeitos financeiros dos critérios 
ESG ainda permanecem fragmentados. 

Por outro lado, nota-se interesse nos investimentos “responsáveis”, tanto pelas empresas 
quanto pela comunidade que deseja aprofundar no que tais empresas tem feito e seus efeitos. 
Para Drempetic et al. (2020), os investimentos responsáveis devem expressar àqueles baseados 
em código de ética, pois normalmente, a alocação de investimentos em responsabilidade 
socioambiental é para que as empresas se tornem mais sustentáveis e suas práticas observam 
critérios ESG fornecidos por agências de classificação. Os mesmos autores levantam a questão 
de como a pontuação ESG mede a sustentabilidade corporativa. Para eles, é de se acreditar que 
há vantagem para empresas maiores e com mais recursos, suscitando a necessidade de se 
conhecer  o que as agências de classificação de sustentabilidade medem com os critérios ESG 
e o que exatamente precisa ser medido. 

Um fato a ser ressaltado é que, segundo Martin & Moser (2016), embora os 
investimentos responsáveis não tenham impacto sobre os fluxos de caixa futuros, os 
investidores respondem favoravelmente quando os gestores realizam e divulgam um 
investimento e destacam os benefícios sociais, ao invés de focarem no custo acarretado para a 
empresa. Para os mesmos autores, os gestores antecipam a reação dos investidores com esses 
investimentos ditos responsáveis e, portanto, muitas vezes divulgam seu investimento e os 
benefícios sociais relacionados. É uma via de mão dupla, os gestores e acionistas se beneficiam 
da reação dos investidores, mesmo o custo do investimento excedendo o benefício. Tais 
descobertas podem apontar que tanto investidores quanto gestores “trocam riqueza” por 
benefícios sociais e ainda conseguem explicar as práticas e suas divulgações de RSC. 

Nessa linha, Van Duuren et al. (2016) investigaram como os gestores consideram os 
critérios ESG nos investimentos e perceberam que muitos deles integram o que pode ser 
considerado como investimento responsável nos seus investimentos totais. Os mesmos autores 
pontuam que as informações ESG daí obtidas são utilizadas para “sinalização vermelha” e para 
o gerenciamento dos riscos. 

Deste modo, se percebe que os investidores tentam buscar cada vez mais os critérios 
ESG nas ações e nos portfólios das empresas. De certa forma desejam empresas éticas que 
promovam esforço para adequado comportamento corporativo sem sacrificar o retorno 
(Pedersen et al., 2020).  

As empresas sofrem pressões de seus stakeholders em detrimento as divulgações de 
informações sobre práticas de ESG. Ainda, procuram reduzir a assimetria informacional em 
relação a exposição dos riscos de ESG, ao mesmo tempo que as organizações busquem 
iniciativas de mitigá-los (Khan et al., 2016; Schiehll & Kolahgar, 2021).  

É necessário ressaltar que as divulgações de informações sobre ESG ainda são carentes 
de confiabilidade, comparabilidade e relevância, de acordo com as perspectivas dos 
investidores. Porém, as empresas possuem dificuldades de identificar quais são as informações 
ESG relevantes a serem divulgadas e qual é o seu principal público-alvo (Schiehll & Kolahgar, 
2021). Neste sentido, os padrões de materialidade financeira de ESG desenvolvidos pelo 
Sustainability Accounting Standard (SASB) auxiliam na busca de maior materialidade das 
divulgações relacionadas a ESG pelas empresas, e que essas informações sejam cada vez mais 
uteis para a tomada de decisão.  

Estudos anteriores relacionam a divulgação de práticas ESG, principalmente medidas 
de responsabilidade social corporativa (RSC), com o desempenho organizacional e a melhoria 
na qualidade das informações contábeis e reporte corporativo das empresas. Neste sentido, Lys 
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et al. (2015) identificaram que os gastos relacionados com RSC estão positivamente associados 
com o desempenho financeiro futuro das empresas. Schiehll e Kolahgar (2021) demonstram 
que as divulgações as informações de ESG aumentam a informatividade do preço das ações, 
por meio da análise do Value Relevance e materialidade financeira, das empresas listadas no 
S&P/TSX Composite Index do período de 1999 a 2014. Ainda, o estudo investiga as previsões 
da teoria da agência sobre os efeitos econômicos da divulgação ESG.  

Alguns estudos também verificaram a relação entre desempenho de RSC e 
gerenciamento de resultados, por accruals discricionários e atividade reais (e.g. Bozzolan et al., 
2015; Kim et al., 2012; Yoon et al., 2019). Os resultados demonstram que as empresas com 
maior desempenho de RSC são menos propensas a se envolverem em práticas de gerenciamento 
de resultados, por accruals discricionários ou gerenciamento de atividades reais, resultando na 
melhoria da qualidade dos relatórios financeiros divulgados.  

No que tange aos estudos anteriores sobre a relação entre conservadorismo condicional 
de desempenho ESG, a literatura concentra-se em verificar como a RSC afeta o 
conservadorismo condicional e reduz a assimetria de informação. Cho et al. (2013) e Cui et al. 
(2018) identificaram que as práticas de RSC reduzem a assimetria informacional entre as 
empresas e seus investidores externos. Porém, os achados são contraditórios, visto que outros  
estudos apontam que o conservadorismo afeta o desempenho de RSC (e.g. Anagnostopoulou et 
al., 2021) e há aqueles que identificam que o desempenho de RSC tem relação com a diminuição 
da demanda por conservadorismo (e. g. Burke et al., 2020). Já o estudo de Hong (2020) 
evidencia que as empresas coreanas com maior desempenho ESG apresentam menos 
conservadorismo contábil.  

O presente estudo parte dos pressupostos identificados na literatura anterior de que o 
desempenho ESG está relacionado com a diminuição da demanda por conservadorismo 
condicional das empresas. Assim, formula-se a hipótese do presente estudo:  

 
Hipótese: Demanda por conservadorismo condicional é menor em empresas com maior 
desempenho ESG.  
 
3 METODOLOGIA  
3.1 Amostra e Coleta dos dados  

A população do estudo é composta pelas empresas brasileiras de capital aberto listadas 
na B3, exceto aquelas pertencentes aos setores financeiro e outros, conforme classificação 
setorial da B3. Optou-se pela exclusão das empresas que compõem o setor financeiro por conta 
de suas particularidades e as do setor ‘Outros’ formado por empresas do ramo de participações. 
Além disso, foram excluídas da amostra as empresas que não apresentaram os dados de no 
mínimo 5 anos do período de análise, que corresponde ao período compreendido entre 2013 e 
2020, com a amostra final do estudo de 55 empresas.   

Os dados correspondentes ao desempenho ESG, risco e informações referentes ao 
conselho foram coletados na base de dados da Refinitiv Eikon® e as informações 
econômicas/financeiras das empresas na base de dados Economática®. O período de coleta dos 
dados compreende 2012 a 2020, para efetuar os cálculos das variáveis dependentes, 
independentes e de controle do estudo.   

  
3.2 Descrição das Variáveis e Modelo Econométrico  

As variáveis dependentes, independentes e de controle utilizadas na estimação dos 
modelos econométricos do estudo são apresentadas na Tabela 1. Para o cálculo da variável 
dependente foi utilizado o modelo econométrico de estimação do conservadorismo proposto 
por Khan e Watts (2009), conforme Equação 1:  
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!"#!"
"!"#$
= %% + %$'! + %&(!(*$ + *&+,-.! + *'/01! + *(!23!)
+ %''!(!(5$ + 5&+,-.! + 5'/01! + 5(!23!)
+ (6$+,-.! + 6&/01! + 6'!23! + 6('!+,-.! + 6)'!/01! + 6*'!!23!)
+ 7! 																																																																																																																																						(1) 
 

Onde,  
!"#!"= Resultado contábil por ação da empresa i no período t; 
"!"#$= Preço médio da ação da empresa i no período de t-1. 
(!"= Retorno da empresa i no período de t.  
'!"= Dummy referente ao retorno da empresa i no período t.  
+,-.!"= Logaritmo natural do valor de mercado da empresa i no período t.  
!23!"= Alavancagem da empresa i no período t.  
 

Desta forma o conservadorismo condicional das empresas é estimado utilizando os 
coeficientes da regressão da Equação 1 para estimar o C_SCORE, conforme Equação 2:  
 
                                                                                                                           

: − +<=(2 = %' = *$ + *&+,-.! + *'/01! + *(!23! 
   (2) 

 
< − +<=(2 = %( = 5$ + 5&+,-.! + 5'/01! + 5(!23! 

 
A variável explicativa de interesse corresponde ao desempenho ESG no presente estudo 

considera a medida combinada de desempenho ESG, disponível na base de dados Refinitiv 
Eikon®. A medida combinada de ESG é determinada como a relação entre pontos fortes menos 
pontos fracos e preocupações negativas relacionadas ao desempenho ESG (Anagnostopoulou 
et al., 2021; Burke et al., 2020). Além disso, a medida de ESG combinada apresentada pela base 
Refinitiv Eikon® observa os efeitos da exposição negativa na mídia global das atividades 
empresariais que estão relacionadas com o desempenho ESG das organizações. Assim, consiste 
em uma métrica adequada para verificar a transparência das informações reportadas e o grau de 
desempenho de ESG das empresas. A variável de desempenho ESG da base Refinitiv Eikon® 
classifica as empresas em uma escala de scores.  

 
Tabela 1. Medida de desempenho e grau de transparência das divulgações ESG  

Medida Descrição 
0,00 a 0,25 Desempenho ruim e grau insuficiência de transparência  
0,25 ≤ 0,50 Desempenho satisfatório e grau moderado de transparência  
0,50 ≤ 0,75 Bom desempenho e grau acima da média de transparência  
0,75 ≤ 1,00 Desempenho Excelente e alto grau de transparência  

Fonte: Refinitiv (2021) 
 

As variáveis de controle adicionadas no modelo econométrico para o teste da hipótese 
do estudo foram identificadas em estudos anteriores relacionados que investigam a relação entre 
qualidade da informação, conservadorismo e desempenho ESG das empresas. Assim, 
segmentou-se as variáveis de controle em dois grupos: (i) o que identifica os indicadores 
econômicos/financeiros de desempenho das empresas e (ii) o que verifica as características da 
composição do Board das empresas que afetam a qualidade das informações e o 
conservadorismo contábil.  
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O primeiro grupo de variáveis de controle, as que identificam os aspectos do 
desempenho econômico/financeiros são (i) tamanho da empresa (TAM) evidenciado pelo 
logaritmo natural do Ativo Total das empresas, já que empresas maiores possuem menos 
assimetria de informação nos lucros (Anagnostopoulou et al., 2021) e (ii) alavancagem 
financeira (LEV) da empresa medida considerando as obrigações das empresas, pois empresas 
com maior alavancagem financeira tendem a apresentar nível mais alto de conservadorismo. 
Ainda, foi controlado o índice de Market-to-Book (MTB) que determina a relação entre o valor 
de mercado e o valor contábil da companhia, pois o conservadorismo condicional da empresa 
pode ser afetado pelo acúmulo de conservadorismo incondicional (Burke et al., 2020; Kim et 
al., 2012).  

Para o controle da lucratividade, risco e oportunidade de crescimento das empresas, foi 
adicionado ao modelo econométrico a variável de rentabilidade do ativo (ROA), a variável 
BETA que estima o risco da aquisição de um ativo em relação ao custo de aquisição (Cui et al., 
2018) e a que identifica o crescimento das vendas (GROWTH) determinada pela variação da 
receita líquida (Anagnostopoulou et al., 2021; Burke et al., 2020; Kim et al., 2012).  Por fim, 
no que tange o controle das variáveis de desempenho econômicas/financeiras do modelo de 
estimação foi adicionada uma variável dummy (DPREJ) para identificar as empresas que 
apresentaram prejuízos nos exercícios fiscais analisados.  

O segundo grupo das variáveis de controle consideradas no modelo evidencia as 
características do conselho (BOARD) foram utilizadas aquelas referentes ao tamanho do 
conselho (SBOARD) expressa pelo logaritmo natural do número de membros que compõem o 
conselho, o percentual de mulheres que fazem parte do conselho (BFEM), percentual de 
membros independentes que formam o conselho (INDB) e o percentual de membros não 
executivos (NEXB) que compõem o conselho (Anagnostopoulou et al., 2021). 
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Tabela 2. Variáveis do Estudo  
Variável Descrição Operacionalização Referência 

Variável Dependente 

LPA Resultado Contábil do exercício por Ação !"#!" =
!!!"
%#!"

 Khan e Watts (2009) 

QA  Quantidade de Ações da Companhia   Khan e Watts (2009) 
PA Preço médio da ação da empresa   Khan e Watts (2009) 

R Retorno &!" =
"#" − "#"#$

"#"#$
 Khan e Watts (2009) 

D Dummy do retorno da ação da empresa 
Dummy: 

1 – Quando o retorno da ação da empresa é negativo é negativo  
0 – Quando o retorno da ação da empresa for positivo  

Khan e Watts (2009) 

SIZE  Tamanho da empresa !((*+,-.	01	21.3+0-	!") Khan e Watts (2009) 

MTB Market-to-Book 256! =
*,.	01	21.3+0-!

"!!
 Khan e Watts (2009) 

LEV Alavancagem !17! =
("8 + ":8)
(%# + "#)  Khan e Watts (2009) 

PC Passivo Circulante    
PNC  Passivo Não Circulante    

Variáveis Independentes 
ESG ESG Combined Score ;<= = ;<=%&'() − ;<=*'+"(',é(.!) Refinitiv Eikon 

Variáveis de controle 
TAM Logaritmo natural do Ativo Total !((#>?7-	5->+,!") Anagnostopoulou et al. (2021) 

ROA  Rentabilidade do Ativo &@# = !! + "#2
#5 ∗ 100 Kim et al. (2012) 

BETA  Risco de Mercado 
Estimado por meio de regressão linear do retorno de um ativo 

em relação ao seu custo de aquisição  
Kim et al. (2012) 

GROWTH Crescimento das Vendas =&@D5E! = =&@D5E" − =&@D5E"#$ Burke et al. (2020) 

DPREJ Dummy Resultado 
1 – Para empresas com prejuízo  

0 - Caso contrário  
 

SBOARD Tamanho do Conselho !((6-+.0<?F1!") Anagnostopoulou et al. (2021) 
BFEM Presença feminina Percentual de mulheres no Conselho Anagnostopoulou et al. (2021) 
INDB Membros Independentes Percentual de membros independentes do conselho Anagnostopoulou et al. (2021) 
NEXB Membros Não Executivos Percentual de membros não executivos do conselho Anagnostopoulou et al. (2021) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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O modelo de estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) foi utilizado para 

efetuar o teste da hipótese do estudo conforme o modelo econométrico final evidenciado na 

Equação 3:  

 

CON!,# = "$ + "%$%&!,#&% + "''()!,# + "(*$+!,# + "))',!,# + "*-.(!,# + "+,$'(!,#
+ ",&-./'0!,# + "-12-$3!,# + ".%,.(-1!,# + "%$,4$)!,# + "%%561,!,#
+ "%'6$7,!,# + 8!,#																																																																																																			(3) 

 

Os testes dos pressupostos da regressão, Shapiro-Francia, Breusch-Pagan e vif foram 

realizados com o intuito de verificar a normalidade dos resíduos, e problemas de 

heterocedasticidade e multicolinearidade dos dados respectivamente. Ainda, as variáveis 

dependentes, independentes e controle (econômica/financeira) foram winzorizadas a 1% e foi 

efetuado o controle por ano para a estimação do modelo econométrico final do estudo.  

 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
4.1 Análise descritiva e de correlação das variáveis    

A análise descritiva dos dados aponta um C_SCORE médio de conservadorismo 

condicional de -0,4592. Observa-se que as empresas apresentam desempenho ESG médio de 

50,29, ou seja, em média as empresas que compõem a amostra apresentam bom desempenho 

de ESG relativo médio (Tabela 3). O achado representa grau moderado de transparência dos 

dados ESG divulgados pelas companhias ao analisar a medida de ESG considerando apenas os 

pontos fortes de desempenho ESG, excluindo os efeitos de exposição negativa relacionada ao 

ESG, ao nível da mídia global.   

No que tange a análise descritiva das variáveis de controle dos índices 

econômicos/financeiros, as empresas analisadas possuem em média um tamanho (TAM) de 

16,72, alavancagem (LEV) média de 2,63. Observando os índices relacionados ao mercado 

apresentados na Tabela 4, as empresas possuem índice de Market-to-Book (MTB) médio de 

2,19, risco (BETA) relacionado a aquisição do ativo de 1,01. Em detrimento as medidas de 

lucratividade (ROA) as empresas possuem em média um índice de 4,43 e uma média de 

crescimento das vendas (GROWTH) de R$1.424.083 (Tabela 3).  

Relacionado a análise descritiva das características referentes a composição do conselho 

(BOARD) das companhias, verifica-se em média que o conselho das empresas possui em média 

2,02 representado pelo logaritmo natural do número de membros do conselho. Ainda, a 

presença feminina média nos conselhos é de 9,02% (Tabela 3), o que está relacionado aos 

achados de estudos anteriores que salientam que a presença feminina nos conselhos garante 

melhor qualidade nas discussões empresariais, o que permite maior qualidade nas divulgações 

e reporte das informações corporativas (Gul et al., 2011). Porém, como identificado no estudo 

de Anagnostopoulou et al. (2021) há porcentagem baixa de mulheres que ocupam cargos no 

conselho das empresas.
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Tabela 3. Análise Descritiva  
Variáveis Obs Média Std. Dev. Min Max 

CON 422 -0,4592 3,7772 -23,0170 7,5585 
ESG 367 50,2918 18,4995 5,6989 88,6128 
TAM 422 16,7262 1,2646 13,9785 20,5388 
LEV 422 2,6311 4,5575 0,0813 29,8093 
MTB 422 2,1916 2,5060 0,0240 15,7846 
ROA 422 4,4270 6,4076 -22,1020 22,2666 
BETA 422 1,0076 0,4138 -0,0040 1,9754 

GROWTH 422 1.424.083 5.828.756 -1,56E+07 3,24E+07 
SBOARD 422 2,2029 0,3348 0,6932 3,2958 

BFEM 422 9,0176 9,5082 0 42,8571 
INDB 422 39,5777 22,9622 0 100 
NEXB 422 76,3950 13,6853 20 100 

Legenda: COM: Conservadorismo Condicional; ESG: Desempenho ESG, TAM: Logaritmo Natural do Ativo Total; LEV: Alavancagem Financeira; MTB: Market-to-Book; 
ROA: Rentabilidade do Ativo; BETA: Risco de Mercado; GROWTH: Crescimento das Vendas; SBOARD: Tamanho do Conselho; BFEM: Presença Feminina no Conselho; 
INDB: Membros Independentes do Conselho; NEXB: Membros não Executivos do Conselho.  
Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
 
Tabela 4. Matriz de Correlação de Pearson  

 CON ESG TAM LEV MTB ROA BETA GROWTH SBOARD BFEM INDB NEXB 
CON 1,0000            
ESG -0,0512 1,0000           
TAM 0,0160 0,2942* 1,0000          
LEV -0,1773* -0,0435 0,0558 1,0000         
MTB -0,3417* 0,0445 -0,1559** -0,2881* 1,0000        
ROA 0,1238** -0,0896*** -0,2404* -0,1974* 0,1108 1,0000       
BETA -0,0451 0,0202 -0,0147 0,1851* -0,1158** -0,2464* 1,0000      

GROWTH -0,0392 0,0480 0,2582* -0,0434 0,0482 0,0518 -0,1354* 1,0000     
SBOARD 0,0092 0,1530** 0,3154* 0,0987** -0,0139 -0,0948*** -0,0167 0,1049** 1,0000    

BFEM -0,0126 0,1575** 0,0883** 0,0317 0,0575 0,0191 0,0616 0,1131** 0,1010** 1,0000   
INDB -0,0205 -0,0227 -0,3625* 0,0732 0,0999** 0,0408 0,0420 -0,0614 -0,3592* 0,0111** 1,00  
NEXB 0,0628 0,1334 0,0983** -0,0344 0,0316 -0,0676 -0,0172 0,0419 0,3415* -0,0026 -0,0927*** 1,0000 

Legenda: COM: Conservadorismo Condicional; ESG: Desempenho ESG, TAM: Logaritmo Natural do Ativo Total; LEV: Alavancagem Financeira; MTB: Market-to-Book; 
ROA: Rentabilidade do Ativo; BETA: Risco de Mercado; GROWTH: Crescimento das Vendas; SBOARD: Tamanho do Conselho; BFEM: Presença Feminina no Conselho; 
INDB: Membros Independentes do Conselho; NEXB: Membros não Executivos do Conselho.  
Níveis de significância estatística: *p-valor<0,01 **p-valor<0,05 ***p-valor<0,10 
Fonte:  Dados da Pesquisa (2021) 
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Uma correlação de fraca a moderada entre as variáveis do estudo foi detectada e 
as variáveis Market-to-Book (MTB) apresentou correlação moderada e significativa com 
o conservadorismo condicional (Tabela 4). Já as variáveis de alavancagem financeira 
(LEV), de rentabilidade (ROA) e conservadorismo condicional (CON) apresentam 
correlação fraca e significativa. Também, evidenciaram correlação fraca, as variáveis de 
desempenho ESG, Market-to-Book (MTB) e Tamanho da empresa (TAM) mostraram 
correlação fraca e significativa (Tabela 3).  

 
4.2 Análise e discussão dos resultados   

Os testes dos pressupostos da regressão foram efetuados para verificar a 
normalidade dos resíduos e problemas de heterocedasticidade e multicolinearidade dos 
dados (Tabela 5).   

 
Tabela 5. Pressupostos da Regressão  

Descrição Teste p-valor 
Normalidade dos Resíduos Shapiro-Francia 0,00001 

Heterocedasticidade 
Bresuch-Pagan 0,0000 

White 0,0000 

Multicolinearidade Vif 1,58 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 
Os resultados identificam que os resíduos seguem distribuição normal (p-valor = 

0,00001), possui problemas de heterocedasticidade (p-valor=0,0000) e não foram 
encontrados problemas de multicolinearidade (vif médio=1,58) nas variáveis explicativas 
do modelo. Conforme Fávero e Belfiore (2017) quando o valor do vif for menor ou igual 
a 4 não há problemas de variância compartilhada (Tabela 5). Assim, para efetuar a 
correção dos problemas de heterocedasticidade foi estimado a regressão utilização o 
método clusterizados, que além de corrigir os problemas de heterocedasticidade, corrige 
problemas de autocorrelação dos dados.  

Os resultados dos testes da inferência estatística do modelo econométrico foram 
efetuado para verificar se o desempenho ESG do ano anterior está relacionado com a 
diminuição da demanda por conservadorismo condicional (Tabela 6).  

 
Tabela 6. Análise do Dados  

CON Coef. Std. Err. t P>t 95% Conf. Interval 
ESG -0.0132 0.0077 -1.73 0.090 -0.0286 0.0021 

TAM 0.0831 0.0967 0.86 0.394 -0.1109 0.2771 

LEV -0.2638 0.0638 -4.13 0.000 -0.3918 -0.1357 

MTB -0.6647 0.1379 -4.82 0.000 -0.9414 -0.3881 

ROA 0.0697 0.0493 1.41 0.164 -0.0293 0.1686 

BETA -0.1223 0.2516 -0.49 0.629 -0.6269 0.3823 

GROWTH -2,73e-08 2,38e-08 -1.15 0.257 -7,50e-08 2,04e-08 

DPREJ -0.3510 0.6897 -0.51 0.613 -1.7343 1.0323 

SBOARD -0.0888 0.4400 -0.2 0.841 -0.9714 0.7938 

BFEM 0.0134 0.0166 0.81 0.424 -0.0199 0.0467 

INDB 0.0088 0.0052 1.69 0.097 -0.0017 0.0193 

NEXB 0.0228 0.0109 2.09 0.042 0.0009 0.0448 

_cons -1.2828 1.713173 -0.75 0.457 -4.7190 2.1534 

R² 0,3019 

Legenda: COM: Conservadorismo Condicional; ESG: Desempenho ESG, TAM: Logaritmo Natural do 

Ativo Total; LEV: Alavancagem Financeira; MTB: Market-to-Book; ROA: Rentabilidade do Ativo; 

BETA: Risco de Mercado; GROWTH: Crescimento das Vendas; SBOARD: Tamanho do Conselho; 

BFEM: Presença Feminina no Conselho; INDB: Membros Independentes do Conselho; NEXB: Membros 

não Executivos do Conselho.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 
Os resultados não rejeitam a hipótese H1 (p-valor=0,090) ao nível de significância 

de 10%, portanto, o desempenho anterior de ESG está relacionado com a diminuição da 
demanda média por conservadorismo condicional da empresa no ano subsequente. 
(Tabela 5). Os achados da pesquisa corroboram com os resultados de Burke et al. (2020) 
que identificou relação negativa e significativa entre o desempenho de responsabilidade 
social corporativa do ano anterior com a diminuição da demanda por conservadorismo 
condicional do ano subsequente. Hong (2020) identificou que um maior desempenho 
ESG das empresas coreanas está relacionado com menor conservadorismo e Yoon et al. 
(2019) afirmam que o desempenho ESG está relacionado com a melhoria da qualidade da 
informação contábil das empresas coreanas, ao verificar diminuição do gerenciamento de 
resultado em empresas que apresentam melhor desempenho de ESG.  

Além disso, pode-se observar que os resultados vão de encontro com as 
afirmações de Cui et al. (2018) que identificaram que o desempenho RSC possui 
influência significativa na melhoria da comunicação das informações organizacionais das 
organizações e resultada na diminuição da assimetria informacional e na melhoria da 
reputação das organizações perante ao mercado e aos stakeholders das empresas.  

Em relação as variáveis de controle, os resultados demonstram que a alavancagem 
financeira (LEV) e o índice de Market-to-Book (MTB) apresentam influência 
significativa (p-valor=0,0000) e negativa de com conservadorismo condicional das 
empresas (Tabela 5), ao nível de significância de 1%. Os resultados corroboram os 
achados de estudos anteriores que também identificaram esta relação como por exemplo; 
Burke et al. (2020). Ainda, os presentes achados corroboram os estudos sobre a relação 
das informações ESG que afetam a qualidade da informação contábil,  Yoon et al. (2019) 
também identificaram a relação positiva dessas variáveis com a melhoria da qualidade da 
informação ao analisar o gerenciamento de resultados das empresas coreanas.  

No que tange a análise dos resultados da variável utilizada para o controle do risco 
de mercado das empresas (BETA), os achados do estudo não encontraram evidências 
significativas que termine a influência do risco no conservadorismo condicional das 
empresas analisadas. Esse achado discorda do resultado apresentado por Cui et al. (2018) 
que identificou relação significativa do risco com a diminuição da assimetria 
informacional.  

As demais variáveis (TAM, ROA, GROWTH, DPREJ) não apresentam influência 
significativa no conservadorismo condicional das empresas analisadas neste estudo, ao 
contrário do que foi identificado em algumas pesquisas anteriores que verificaram relação 
negativa e significativa dessas informações com o conservadorismo condicional. O que 
contradiz os estudos de Burke et al. (2020) e  Hong (2020) que identificaram relação 
significativa das variáveis com a presença de conservadorismo condicional das empresas. 

Em relação as variáveis de evidenciam as características do conselho, as variáveis 
de percentual de membros independentes do conselho (INDB) possui influência positiva 
e significativa (p-valor=0,097) no conservadorismo condicional das empresas ao nível de 
significância de 10%. Assim, quando maior é o percentual de independência do conselho 
as empresas tendem a ser mais conservadoras. Ainda, o percentual de membros não 
executivos no conselho (NEXB) apresenta influência significativa (p-valor=0,042) e 
positiva ao nível de significância de 5%. Desta forma, quando maior a porcentagem de 
membros não executivos no conselho as empresas possuem a tendencia de serem mais 
conservadoras em detrimentos os relatórios contábeis.   
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5 CONCLUSÕES  
O estudo verificou a influência do desempenho ESG na demanda por 

conservadorismo condicional das empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3. 
Os resultados encontrados não rejeitam a hipótese H1, ou seja, é possível afirmar que o 
desempenho ESG das empresas está diretamente relacionado com a diminuição da 
demanda por conservadorismo condicional do ano subsequente. Devido que empresas 
com melhor desempenho ESG, também apresentam maior transparência e melhor 
qualidade das informações reportadas, o que diminui a assimetria informacional, 
garantindo melhoria na reputação da empresa e na tomada de decisão dos investidores 
(Burke et al., 2020; Cui et al., 2018; Hong, 2020; Yoon et al., 2019).  

Em relação as variáveis de alavancagem (LEV) e Market-to-Book (MTB), como 
identificado na literatura anterior do conservadorismo, os resultados do estudo 
apresentam essas variáveis influenciam na demanda do conservadorismo condicional das 
empresas.  Essas variáveis já estão consolidadas na literatura da qualidade da informação 
contábil, como fatores que influência as medidas de qualidade da informação contábil 
reportada pelas organizações.    

Ainda, destaca-se a influência positiva do percentual de membros independentes 
(INDB) e dos membros não executivos (NEXB) do conselho com o conservadorismo 
condicional. Assim, quanto maior for o percentual de membros independentes e não 
executivos do conselho, mais a empresa apresenta informações contábeis conservadoras. 
Já as demais variáveis do estudo não apresentam relação significativa com o 
conservadorismo condicional para as empresas analisadas no presente estudo.  

Destaca-se que o estudo contribui com a literatura sobre conservadorismo 
condicional e desempenho ESG, sob uma visão da qualidade da informação contábil. Já 
que um dos principais objetivos das divulgações de informações ESG é a melhoria da 
informação divulgada para a tomada de decisão e a diminuição da assimetria 
informacional entre a empresa e seus stakeholders.   

Como limitação do estudo identifica-se que não foram elencadas variáveis sobre 
a materialidade da informação divulgada de ESG. Ainda, precisa-se ter cuidado com a 
generalização dos resultados da pesquisa, uma vez que a amostra com 55 empresas, mas 
que apresentaram informações de desempenho ESG no período definido neste estudo. 
Para estudos futuros, sugere-se investigar a relação entre a causalidade reversa das 
variáveis de conservadorismo condicional e desempenho ESG e verificar o efeito do 
desempenho ESG para outras métricas de qualidade da informação contábil.   
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