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RESUMO 

 

  

O objetivo deste estudo é fazer uma análise da relação entre o erro de 

previsão dos analistas de mercado quanto à rentabilidade das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA S.A. (Bovespa) e os requerimentos de divulgação do International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Isto foi feito através da regressão do erro de 

previsão dos analistas, utilizando a metodologia de dados em painel no ano de 

implantação do IFRS no Brasil, 2010, e, complementarmente em 2012, para 

referenciamento desses dados. Partindo desse pressuposto, foi determinado o erro 

de previsão das empresas listadas na Bovespa através de dados de rentabilidade 

(índice de lucro por ação/earnings per share) previstos e realizados, disponíveis nas 

bases de dados I/B/E/S Earnings Consensus Information, providos pela plataforma 

Thomson ONE Investment Banking e Economática Pro®, respectivamente. Os 

resultados obtidos indicam uma relação negativa entre o erro de previsão e o 

cumprimento dos requisitos de divulgação do IFRS, ou seja, quanto maior a qualidade 

nas informações divulgadas, menor o erro de previsão dos analistas. Portanto, esses 

resultados sustentam a perspectiva de que o grau de cumprimento das normas 

contábeis é tão ou mais importante do que as próprias normas. Adicionalmente, foi 

verificado que quando a empresa listada na BM&FBOVESPA é vinculada a Agência 

Reguladora, seu erro de previsão não é alterado. Por fim, esses resultados sugerem 

que é importante que haja o aprimoramento dos mecanismos de auditoria das firmas 

quanto ao cumprimento dos requerimentos normativos de divulgação, tais como: 

penalidades pela não observância da norma (enforcement), estruturas de governança 

corporativa e auditorias interna e externa. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: IFRS Compliance. Disclosure. Dados em Painel. Erro de Previsão. 

BM&FBOVESPA. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to make an econometric analysis of the 

relationship between analysts’ earnings forecast errors and firm compliance with the 

disclosure requirements of IFRS (International Financial Reporting Standards). This 

was done through a panel data methodology of the analysts’ earnings forecast errors 

on IFRS implementation year in Brazil (2010) and, complementary, in 2012, in order to 

reference this data. Based on this assumption, the forecast error of the companies 

listed on the BM&FBOVESPA S.A. (Bovespa) was determined with earnings’ forecast 

of earnings and the earnings observed (earnings ratio per share / earnings per share) 

which are available on the databases I / B / E / S Earnings Consensus Information 

provided by Thomson ONE Investment Banking and Economática Pro®, respectively. 

We find a negative relationship between forecast errors and compliance with the IFRS 

disclosure requirements, thus higher quality of disclosed information leads to a lower 

error forecast of analysts. Therefore, these results support the idea that the compliance 

level of accounting standards is so or more important than the standards themselves. 

Furthermore, when company listed on the BM&FBOVESPA is linked to a Regulatory 

Agency, we evaluated that its analysts’ earnings forecast does not change. Lastly, is 

important to improve the audit mechanisms to encourage the compliance of firms with 

legal requirements, such as enforcement, corporate governance structures and 

internal and external audits. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: IFRS Compliance. Disclosure. Panel Data. Forecast Error. 

BM&FBOVESPA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A contabilidade fornece informações sobre uma empresa e suas 

operações para facilitar as decisões de alocação de recursos pelos usuários destas 

informações. Se a informação reportada é confiável e útil, os recursos escassos são 

alocados da melhor maneira possível; por outro lado, quando os recursos são 

alocados de forma inadequada, a informação é menos confiável e útil (CHOI; MEEK, 

2011). 

O Brasil iniciou o processo de convergência às normas contábeis 

internacionais com a adoção do International Financial Reporting Standards (IFRS), a 

partir de 2008, com a promulgação da Lei 11.638, em 28 de dezembro de 2007, 

conforme Anexo 7.1. A principal alteração trazida por esta lei foi que a prática contábil 

brasileira passa a estar muito mais baseada na interpretação dos pronunciamentos, 

privilegiando a essência econômica das operações do que na mera aplicação das 

regras contábeis quanto aos aspectos de formalização destas operações, como era 

feito anteriormente. Isso traz implicações relevantes para a qualidade da informação 

contábil, auxiliando os usuários desta informação, como investidores, credores, 

fornecedores, clientes, governo, além de outros interessados.  

A evolução das normas contábeis é sustentada pelo argumento de que 

um mercado que possua padrões contábeis uniformizados, além de trazer maior 

comparabilidade entre as informações divulgadas pelas empresas em qualquer local, 

leva ao aumento da qualidade da informação contábil divulgada. Logo, informações 

mais precisas diminuem a assimetria da informação entre firmas e investidores, além 

de contribuir para a redução do custo de capital daquelas (LEUZ; VERRECCHIA, 

2000). 

Nesse sentido, estudos nacionais e internacionais (LANG; LUNDHOLM, 

1996; HUSSAIN, 1997; BARRON et al., 1999; HOPE, 2003a; HOPE, 2003b; 

HODGDON et al., 2008; GLAUM et al., 2011; PESSOTTI, 2012; GATSIOS, 2013) 

buscam avaliar se a adoção do padrão internacional de contabilidade leva a um 

aprimoramento das informações divulgadas ao mercado e, consequentemente, 

aprimoram a acurácia das previsões dos analistas de mercado. As conclusões obtidas 

até o momento não possuem um padrão; contudo, espera-se que a evolução da 
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qualidade da informação contábil divulgada reduza o erro de previsão dos analistas 

de mercado. 

No Brasil, foram identificados apenas dois estudos que avaliaram a 

influência da adoção do IFRS na acurácia da previsão dos analistas. Pessotti (2012) 

e Gatsios (2013) verificaram a precisão da avaliação dos analistas no período de 

adoção das normas contábeis internacionais no Brasil e tiveram conclusões 

divergentes quanto à influência da adoção dessas normas sobre a acurácia da 

previsão dos analistas de mercado. Nesses estudos foram utilizadas apenas variáveis 

binárias, que buscaram identificar quando as empresas começavam a publicar suas 

demonstrações financeiras em um padrão contábil diferente do BRGAAP (BR 

generally accepted accounting principles) e mais próximo das IFRS.  

Diferentemente do que foi desenvolvido no âmbito nacional, a presente 

pesquisa busca verificar qual a influência do grau de cumprimento dos requisitos 

normativos internacionais na acurácia da previsão dos analistas de mercado. Isto será 

feito através da utilização da metodologia de índice de disclosure por companhia 

(Hodgdon et al., 2008). Além deste critério, serão incluídas outras variáveis 

explicativas na regressão, com o objetivo de filtrar qualquer outro aspecto que possa 

influenciar significativamente o erro de previsão dos analistas quanto à rentabilidade 

das empresas listadas na BM&FBOVESPA. 

O presente estudo se baseia em dados de 123 (cento e vinte e três) 

empresas listadas na BM&FBOVESPA e avalia como diversos fatores afetam o erro 

de previsão dos analistas de mercado quanto a sua rentabilidade. Adicionalmente, 

serão isolados os efeitos que possam afetar este erro, buscando mensurar o efeito da 

aplicação das normas internacionais em 2010, ano de sua adoção inicial no Brasil, e 

em 2012, a fim de verificar a evolução da absorção da informação pelos analistas e a 

relevância de tais normas. Para tanto, esta pesquisa está dividida em cinco seções, 

incluindo esta introdução. Na seção 2 é realizada uma revisão bibliográfica acerca da 

teoria do disclosure, dos fatores que influenciam a previsão dos analistas de mercado, 

bem como foram analisados estudos anteriores sobre a Influência do disclosure na 

acurácia da previsão dos analistas de mercado e sobre a regulação de mercado. Em 

seguida é apresentada a metodologia utilizada no presente estudo. Na seção 4 são 

apresentados os resultados obtidos e por último são apresentadas as principais 

conclusões. 



14 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Esta seção aborda a literatura utilizada como referência para o presente 

estudo. Primeiramente, são apresentados os fundamentos da Teoria do disclosure e 

os fatores que influenciam o erro de previsão dos analistas de mercado. Em seguida, 

são analisados os estudos anteriores sobre a influência do disclosure na acurácia da 

previsão dos analistas de mercado, a fundamentação sobre a regulação de mercado 

e, finalmente, são apresentadas as hipóteses de pesquisa. 

 

2.1. Teoria do Disclosure 

 

Akerlof (1970) desenvolveu a teoria sobre o mercado de limões acerca 

da seleção adversa e, desde então, esta teoria passou a ser vista como a causa 

fundamental das falhas de mercado. Os mercados de revenda e os mercados de 

títulos corporativos sofrem a partir do problema de que alguns participantes desses 

mercados são mais bem informados que outros sobre o valor do bem a ser negociado. 

Partindo dessa análise, a teoria sugere que apenas uma parte dos ganhos potenciais 

da negociação é realizada. Portanto, o valor esperado de equilíbrio depende da 

qualidade da informação relativa da parte e contraparte do negócio, e 

consequentemente, do grau de assimetria de informações entre os dois lados do 

mercado. 

Adicionalmente, a assimetria da informação pode desencadear conflitos 

de agência. Esse tipo de problema surge porque investidores minoritários 

normalmente não têm a intenção de desempenhar um papel ativo na administração 

da empresa e delegam esta responsabilidade ao investidor majoritário. 

Consequentemente, esses investidores colocam seus recursos em risco ao investirem 

em uma empresa na qual o majoritário possui incentivo para tomar decisões que 

possam expropriar os minoritários. Por exemplo, o majoritário pode usar os recursos 

aportados pelos minoritários para obter gratificações, pagar uma compensação 

excessiva ou fazer investimentos que são prejudiciais aos interesses dos investidores 

externos (JENSEN ; MECKLING, 1976 apud HEALY; PALEPU, 2001). 
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Dentro desse contexto, o objetivo principal da contabilidade, de prover 

informações úteis aos seus usuários, é atingido por meio da divulgação (disclosure) 

das demonstrações contábeis aos usuários externos (IUDÍCIBUS, 2000). 

Segundo Verrecchia (2001), a teoria do diclosure possui as seguintes 

categorias: 

o Association-based Disclosure (Divulgação Baseada em Associação): nesta 

categoria a divulgação (disclosure) é definida como um processo exógeno, ou 

seja, os estudos buscam verificar os efeitos da divulgação nas ações individuais 

agregadas no momento de um evento de divulgação. É efetuada a avaliação dos 

efeitos da divulgação nas mudanças das ações dos investidores através dos 

preços e do volume de negociação dos ativos; 

o Discretionary-based Disclosure (Divulgação Baseada em Julgamento): nesta 

categoria a divulgação (disclosure) é definida como um processo endógeno, ou 

seja, através das decisões dos gestores em divulgar determinadas informações, 

considerando determinados incentivos para isso. Neste sentido, o mercado de 

capitais é o único consumidor das informações produzidas e divulgadas pelas 

empresas; 

o Efficiency-based Disclosure (Divulgação Baseada em Eficiência): nesta categoria 

a divulgação (disclosure) é estudada por meio de informações que ainda não 

ocorreram ou ex ante. Por este motivo, é efetuada a discussão sobre os tipos de 

divulgação mais eficientes ou que as empresas preferem, considerando que 

essas ações são endógenas.  

 

Nesse sentido, o disclosure (transparência) é fundamental para a 

eficiência de mercado, pois através dele são disponibilizadas informações relevantes 

aos investidores. Estas informações serão consideradas na formação das 

expectativas de rentabilidade futura das empresas e, consequentemente, viabilizarão 

a alocação eficiente dos recursos dos diversos usuários de tais informações. 

Corroborando com este conceito, La Porta et al. (2000) afirmam que 

quando os investidores financiam as empresas, geralmente obtêm direitos ou poderes 

que são garantidos através de normas ou leis. Dentre esses direitos, estão incluídos 

o disclosure e os normativos contábeis, os quais proveem aos investidores as 

informações necessárias para que possam exercer outros direitos.  
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Alguns estudos, nacionais e internacionais, avaliaram se a 

implementação das normas IFRS melhorou a qualidade da informação divulgada. Por 

um lado, alguns autores encontraram relação positiva da adoção do padrão contábil 

internacional com a qualidade da informação disponibilizada (BARTH; LANDSMAN; 

LANG, 2008; SANTOS; CALIXTO, 2010; LIMA, 2010; JIAO et al., 2011), por outro 

lado, alguns autores concluíram que após a implantação das normas contábeis 

internacionais não houve melhora na qualidade da informação divulgada (VAN 

TENDELOO; VANSTRAELEN, 2005; DASKE, 2008) 

 

2.2. Fatores que influenciam o erro de previsão dos analistas de mercado 

 

O índice lucro por ação (earnings per share) demonstra o benefício 

auferido por ação emitida pela empresa, ou seja, o resultado líquido obtido em 

determinado período. A quantidade de ações emitida pode ser determinada pelo 

número de ações que compõem o capital social da companhia ao final do exercício 

social, ou em função de sua quantidade média calculada no período. Logo, este índice 

representa a parcela do lucro líquido pertencente a cada ação, sendo que sua 

distribuição aos acionistas é definida pela política de dividendos adotada pela 

companhia.  

A previsão desse índice é um fator relevante para determinação da 

cotação das ações negociadas no mercado, pois esta cotação fornece sinais 

importantes que viabilizam a alocação de capital na economia. Nesse sentido, espera-

se que o mercado reflita o preço das ações da forma mais assertiva possível para que 

a alocação de recursos seja efetuada de forma eficiente, ou seja, um mercado em que 

as empresas podem tomar decisões de investimento em produção e os investidores 

podem escolher entre os ativos que representem com propriedade as atividades das 

empresas, sob o pressuposto de que os preços dos ativos em qualquer tempo refletem 

completamente toda a informação disponível (FAMA, 1969).  

Ao avaliar os componentes que influenciam o erro de previsão dos 

analistas de mercado, será assumida a premissa de que os mercados são eficientes 

em sua forma fraca, absorvendo pelo menos as informações passadas em sua 

previsão. 
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As pesquisas sobre analistas podem ser divididas em duas categorias: 1) 

a primeira, que consiste em focalizar o consenso dos analistas, medido pela média ou 

a mediana das previsões dos lucros ou das recomendações dos analistas para uma 

empresa num determinado período, conhecido como o street consensus; 2) a segunda 

é representada pelas previsões e/ou recomendações do analista individual. 

(MARTINEZ, 2004) 

Segundo Martinez (2004), a análise de consenso fundamenta-se na ideia 

de que a melhor representação das expectativas do mercado pode ser obtida por uma 

medida de tendência central da distribuição das projeções e/ou recomendações dos 

analistas. Nessa perspectiva, o presente estudo será baseado no consenso dos 

analistas, a fim de eliminar vieses individuais e obter uma medida das expectativas 

gerais do mercado.   

Os estudos sobre os fatores que influenciam o erro de previsão dos 

analistas de mercado têm maior frequência em pesquisas internacionais (LANG; 

LUNDHOLM, 1996; HUSSAIN, 1997; BARRON et al., 1999; HOPE, 2003a; HOPE, 

2003b; VANSTRAELEN et al., 2003; HODGDON et al., 2008 e GLAUM et al., 2011). 

De outro modo, as pesquisas sobre o erro de previsão dos analistas de mercado são 

praticamente inexistentes no âmbito nacional (DA SILVA, 1998; FRANCO, 2000; 

MARTINEZ, 2004). 

Assim sendo, tais fatores foram avaliados e resumidos na tabela a seguir:  

 

  



18 

 

Tabela 1: Fatores que influenciam o Erro de Previsão dos Analistas 

ITEM DESCRIÇÃO VISA CAPTURAR AUTORES 
SINAL 

ESPERADO 

TAMANHO 

Tamanho da firma, medido 
através do valor de ativos 
totais em BRL (reais), no final 
do período t para a firma j 

Firmas maiores são mais seguidas 
pelos analistas. Logo, os erros de 
previsão tendem a ser menores para 
firmas maiores. 

LANG; LUNDHOLM, 1996; 
BARRON et al., 1999; HOPE, 
2003a; HOPE, 2003b; 
VANSTRAELEN et al., 2003; 
HODGDON et al., 2008 e  
GLAUM et al., 2011 

(-) 

SINAL 

Se o índice lucro por ação 
(EPS) foi negativo no ano (t + 
1) e positivo no ano t 
considera-se 1, e 0, caso 
contrário 

Quando a divulgação dos resultados 
tem alteração de positiva para 
negativa, ocorre o fator surpresa; 
assim, o erro de previsão tende a ser 
maior. 

HOPE, 2003a; HOPE, 2003b; 
LANG; LUNDHOLM, 1996; 
HODGDON et al., 2008 e  
GLAUM et al., 2011 

(+) 

MUDANÇA 
Percentual de alteração do 
índice lucro por ação (EPS) do 
ano (t – 1) para o ano t 

Quanto maior a volatilidade no 
resultado da firma, o erro de previsão 
tende a ser maior. 

HUSSAIN, 1997; BARRON et 
al., 1999; HOPE, 2003b; 
HODGDON et al., 2008 e  
GLAUM et al., 2011 

(+) 

DESVPAD 
Desvio padrão do retorno 
diário da ação da firma j no 
período t 

Medida para controlar o risco da 
companhia. Quanto mais arriscada, 
menor tende a ser o erro. 

LANG; LUNDHOLM, 1996; 
MARTINEZ, 2004; GLAUM et 
al., 2011 

(+) 

ROA 
Retorno dos ativos no final do 
período t para a firma j 

Firmas com maior retorno dos ativos 
tendem a possuir menores erros de 
previsão. 

GLAUM et al., 2011 (-) 

ENDIVIDAMENTO 
Total de Passivos/Total de 
Ativos * 100 (no período t para 
a firma j) 

Firmas com maior endividamento 
tendem a possuir maiores erros de 
previsão. 

HOPE, 2003a; HOPE, 2003b; 
GLAUM et al., 2011 

(+) 

LISTADA NOS 
USA 

Listada em Bolsa norte-
americana no período t 

Empresas listadas em Bolsa dos EUA 
tendem a possuir menor erro de 
previsão. 

HOPE, 2003a; HOPE, 2003b; 
VANSTRAELEN et al., 2003; 
HODGDON et al., 2008 e  
GLAUM et al., 2011 

(-) 
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ITEM DESCRIÇÃO VISA CAPTURAR AUTORES 
SINAL 

ESPERADO 

SETOR 
Segregação das firmas por 
setores 

O viés de previsão pode estar 
associado com determinado setor de 
negócio. 

HUSSAIN, 1997; HOPE, 2003a; 
HOPE, 2003b; VANSTRAELEN 
et al., 2003; HODGDON et al., 
2008 e  GLAUM et al., 2011 

(+/-) 

TEMPO DE 
PROJEÇÃO 

Quantidade de dias entre a 
projeção e a divulgação do 
resultado da firma j para o 
período t 

Quanto maior a distância entre a 
projeção e a divulgação do resultado, 
maior tende a ser o erro. 

MARTINEZ, 2004; HODGDON 
et al., 2008 

(+) 

AÇÕES EM 
TESOURARIA 

Ações mantidas em Tesouraria 
referente à firma j no período t 

Proxy para firmas com concentração 
de propriedade; Quanto maior a 
concentração, menor o erro. 

GLAUM et al., 2011 (-) 

QUANTIDADE DE 
ANALISTAS 

Número de analistas que 
acompanham a firma 

Quanto maior o número de analistas 
que acompanha a firma, menor tende 
a ser o erro de previsão. 

LANG; LUNDHOLM, 1996; 
BARRON et al., 1999; 
MARTINEZ, 2004; HOPE, 
2003a; HOPE, 2003b; 
HODGDON et al., 2008 e 
GLAUM et al., 2011 

(-) 

RECEITA NO 
EXTERIOR 

Vendas no Exterior divididas 
pelo Total de Vendas do ano t 
para a firma j 

Visa capturar o grau de 
internacionalização da firma. Quanto 
mais internacionalizada, maior tende a 
ser o erro de previsão. 

HODGDON et al., 2008 e  
GLAUM et al., 2011 

(+) 

OPA (Oferta 
Pública de Ações) 

Se houver Oferta Pública de 
Ações no ano t+1, considera-
se 1 e 0, caso contrário 

No ano em que a firma faz uma Oferta 
Pública de Ações, maior tende a ser o 
erro de previsão nesse período. 

GLAUM et al., 2011 (+) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.3. Estudos anteriores sobre a influência do disclosure na acurácia da 

previsão dos analistas de mercado 

 

Diversos estudos internacionais abordaram a correlação da acurácia da 

previsão dos analistas de mercado com a adoção dos requisitos de divulgação da 

norma contábil internacional, porém, não houve consistência nos resultados de que 

houve redução do erro após a implementação do IFRS (LANG; LUNDHOLM, 1996; 

ASHBAUGH; PINCUS, 2001; HOPE, 2003a; HOPE, 2003b; DASKE; GEBHARDT, 

2006 entre outros).  

Ashbaugh; Pincus (2001), utilizando uma amostra de empresas de 

diversos países, exceto Estados Unidos, verificaram que a acurácia da previsão dos 

analistas de mercado teve sensível melhora após a adoção do IFRS.  

Em estudo semelhante, controlando os efeitos por firma e país de origem, 

Hope (2003b) identificou que o nível de disclosure é significativo e negativamente 

relacionado com o erro de previsão dos analistas de mercado. Dessa forma, é 

reforçada a visão de que o nível de divulgação reduz a incerteza sobre a previsão do 

retorno da firma.  

Hope (2003a) verificou a importância do papel do enforcement sobre a 

aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Nesta ocasião, o autor 

verificou que tanto o disclosure quanto uma estrutura regulatória robusta (strong 

enforcement) têm correlação negativa com o erro de previsão dos analistas. 

Daske (2008), ao avaliar empresas alemãs de capital aberto quanto ao 

impacto da adoção do padrão contábil internacional nas previsões dos analistas de 

mercado, concluiu que para as empresas que adotaram o IFRS, houve considerável 

aumento do erro de previsão e maior volatilidade, quando comparadas com as 

empresas que não adotaram o padrão internacional. 

Por outro lado, segundo Hodgdon et al. (2008), a evidência limitada que 

existe nesta área de pesquisa traz a necessidade de examinar o erro dos analistas de 

mercado considerando tanto o nível de disclosure quanto o nível de compliance desta 

companhia com os requerimentos de divulgação. Logo, se as firmas não estiverem 

em compliance com os requerimentos de divulgação do IFRS e o nível de compliance 

não for controlado nos estudos que correlacionam o erro de previsão dos analistas de 
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mercado com a adoção do IFRS, será muito difícil associar alterações no erro de 

previsão à adoção do padrão contábil internacional (MEEK; THOMAS, 2004 apud 

HODGDON et al., 2008). 

Outros estudos internacionais, como Cairns (1999), Street et al. (1999) e 

Street, Bryant (2000), verificaram que o cumprimento das normas internacionais de 

contabilidade é muito desigual e de certa forma seletivo (SANTOS et al. 2014; 

MAPURANGA, 2011). 

Nesse sentido, o presente estudo não avalia simplesmente a correlação 

da adoção do padrão internacional de contabilidade no Brasil à alteração no erro de 

previsão dos analistas de mercado. Seguindo a metodologia utilizada por Santos et 

al. (2014), é mensurado um índice de disclosure por norma contábil estudada, por 

firma individualmente, a fim de controlar possíveis alterações no erro que não estejam 

associadas com a adoção das normas contábeis, caso estas não sejam seguidas 

completamente pelas empresas.  

No âmbito nacional, verificam-se apenas dois estudos que avaliam a 

influência da adoção do IFRS na acurácia da previsão dos analistas, os quais 

utilizaram variáveis binárias, que buscaram identificar quando as empresas 

começavam a publicar suas demonstrações financeiras em um padrão contábil 

diferente do BRGAAP e mais próximo das IFRS. 

Pessotti (2012) avaliou a precisão da avaliação dos analistas no período 

de adoção das normas contábeis internacionais no Brasil. Os resultados de sua 

pesquisa indicaram que a acurácia dos analistas foi maior para previsões de resultado 

baseadas em demonstrações financeiras em IFRS ou USGAAP (US generally 

accepted accounting principles); contudo, houve uma queda na acurácia dos analistas 

nos dois primeiros anos de adoção das normas internacionais. 

Gatsios (2013) verificou que a dispersão das estimativas dos analistas 

aumentou no período de adoção parcial do IFRS. Além disso, seus resultados indicam 

que a adoção obrigatória do padrão contábil internacional no Brasil ainda não 

contribuiu para a redução dos erros dos analistas, contrariando resultados 

internacionais para o mesmo tema (HODGDON et al., 2008; GLAUM et al., 2011). 

Conforme exposto, não há estudo no Brasil que utilize a métrica de índice 

de compliance com disclosure requerido pelo IFRS para afastar a possibilidade de 

associação das alterações no erro à adoção do IFRS. O controle da aderência das 
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empresas aos requisitos de divulgação do IFRS é essencial para afastar conclusões 

errôneas, caso as empresas não estejam aderentes aos requisitos da norma 

internacional.  

 

2.4. Regulação de Mercado 

 

Segundo Di Pietro (2003): 

 

“Agência reguladora, em sentido amplo, seria, no direito brasileiro, 

qualquer órgão da Administração Direta ou entidade da Administração 

Indireta com função de regular a matéria específica que lhe está afeta.” 

(DI PIETRO, 2003, p.443) 

 

Nesse sentido, a regulação é exercida através de ações de governo, com 

a justificativa de que existem imperfeições de mercados que precisam ser ajustadas.  

 

“Assim, pode-se dizer que a regulação é necessária para proteger tanto 

os usuários quanto os investidores. Contudo, implica custos diretos 

como administração e observância da lei, e indiretos, como a assimetria 

de informações (as empresas reguladas têm sempre mais informações 

que os órgãos regulatórios) e a captura regulatória. (VILLELA e 

MACIEL, 1999. P. 8)” 

 

Pires e Piccinini (1999) definem os objetivos da regulação, conforme 

segue: (i) buscar a eficiência econômica, garantindo o serviço ao menor custo para o 

usuário; (ii) evitar o abuso do poder de monopólio, assegurando a menor diferença 

entre preços e custos, de forma compatível com os níveis desejados de qualidade do 

serviço; (iii) assegurar o serviço universal; (iv) assegurar a qualidade do serviço 

prestado; (v) estabelecer canais para atender a reclamações dos usuários ou 

consumidores sobre a prestação dos serviços; (vi) estimular a inovação (identificar 

oportunidades de novos serviços, remover obstáculos e promover políticas de 

incentivo à inovação); (vii) assegurar a padronização tecnológica e a compatibilidade 

entre equipamentos; e (viii) garantir a segurança e proteger o meio ambiente. 
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Segundo Barroso (2005) a flexibilização dos monopólios estatais 

fomentou o surgimento das Agências Reguladoras. Ainda segundo este autor, as 

mudanças trazidas pelas Emendas à Constituição Federal de 1988 permitiram o 

surgimento de órgãos estatais com funções reguladoras.  

O objetivo destas agências é fiscalizar a prestação de serviços públicos 

praticados pela iniciativa privada, controlar a qualidade na prestação do serviço e 

estabelecer as regras para o setor. Segundo dados do sítio da Presidência da 

República Federativa do Brasil (2015), as agências reguladoras são: 

 

o ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) instituída em 1997.  

o ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) instituída em 1996.  

o ANP (Agência Nacional do Petróleo) instituída em 1998.  

o ANVISA (Agência nacional de Vigilância Sanitária) instituída em 1999.  

o ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) instituída em 2000.  

o ANA (Agência Nacional das Águas) instituída em 2000.  

o ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) instituída em 2001.  

o ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) instituída em 2001.  

o ANCINE (Agência Nacional do Cinema) instituída em 2001.  

o ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) instituída em 2006.   

 

Lopes et al. (2007), a partir da análise da literatura internacional, 

relataram que a relevância da informação contábil nos preços dos ativos é menor 

quando um país ou estrutura apresenta as seguintes condições: “(BERGLOF, 1990; 

ALFORD et al., 1993; JOOS; LANG, 1994; MUELLER; GERNON; MEEK, 1994; ALI; 

HWANG, 2000) bank-oriented financial systems, government standard settings, 

continental model, financial-tax alignment, low expenses with external auditing 

services, high level of inflation, little size e complexity of business enterprises.” 

Entretanto, esses autores concluíram em sua pesquisa que, no Brasil, os modelos de 

avaliação que incorporam em sua fórmula o book value (valor contábil) não são 

significativamente mais relevantes que os modelos que não o incorporam. 

Corroborando com o entendimento trazido pelos autores acima, Santos 

et al. (2014b) verificaram que, no Brasil, ao contrário do que se poderia esperar, existe 

uma relação significativamente negativa entre a variável de setores altamente 
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regulados (que engloba empresas de energia elétrica, petróleo e gás, e 

telecomunicações) e o índice de disclosure, indicando que as indústrias pertencentes 

aos setores mais regulados tendem a possuir um menor nível de divulgação que os 

demais setores. Estes resultados sugerem que a presença de um regulador adicional 

(o mercado e a agência reguladora específica) não necessariamente contribui para o 

aumento da transparência da firma, e sim o oposto, pode gerar deficiências de 

divulgação, possivelmente devido às inconsistências existentes entre as exigências 

de divulgação de cada órgão regulador.  

Logo, a partir destas constatações, busca-se verificar se os setores que 

possuem forte regulação apresentam correlação positiva com o erro de previsão dos 

analistas de mercado. 

 

2.5. Hipóteses 

 

Estudos preliminares demonstraram que o nível de compliance da firma 

com os requisitos de disclosure do IFRS estão associados negativamente com o erro 

de previsão dos analistas de mercado. Logo, a partir destas análises foi possível 

desenvolver a seguinte hipótese a ser testada (HODGDON et al., 2008; GLAUM et al., 

2011): 

 

H1: Quanto maior o índice de disclosure das demonstrações financeiras das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, menor será o erro de previsão dos 

analistas de mercado.  

 

Esta hipótese busca isolar os fatores idiossincráticos da firma que 

ocasionalmente podem impactar as previsões dos analistas. Além disso, podem ser 

isolados efeitos que não variam no tempo, como familiaridade do analista com a 

companhia, características da linha de negócio da firma, entre outros aspectos que 

serão tratados como “efeitos fixos” das previsões. Nesse sentido, para controlar os 

efeitos que não variam no tempo, é construído um modelo econométrico de dados em 

painel de dois anos (2010 e 2012) com efeitos fixos. 
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As alterações nos erros entre os anos analisados são verificadas em 

função das alterações da compliance das firmas com os requisitos de disclosure do 

IFRS.  

A segunda hipótese busca verificar se quando a empresa é vinculada a 

Agência Reguladora, o erro dos analistas de mercado é maior:  

 

H2: Quando a empresa listada na BM&FBOVESPA for vinculada a Agência 

Reguladora, seu erro de previsão será maior. 

 

Esta hipótese busca confirmar a constatação do estudo de Santos et al. 

(2014b), o qual verificou que as indústrias pertencentes aos setores mais regulados 

tendem a possuir um menor nível de divulgação que os demais setores, e desta forma, 

pode viesar a previsão dos analistas de mercado. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar como foi efetuada a coleta dos 

dados e sua determinação, indicando as fontes e critérios de seleção para confecção 

deste trabalho. 

Esta seção está dividida em seleção dos dados, incluindo os dados de 

disclosure e os dados previstos e realizados, além de apresentar a metodologia para 

obtenção da variável dependente (erro de previsão) e das variáveis de controle.  

Além disso, são avaliados os fatores que influenciam a previsão dos 

analistas, bem como as métricas para determinação dos índices de disclosure e, 

enfim, são apresentadas as regressões utilizadas neste estudo. 

 

3.1. Seleção de dados 

 

3.1.1. Dados de Disclosure 

 

Em 2010, as demonstrações financeiras das empresas brasileiras 

passaram a observar os pronunciamentos do IFRS obrigatoriamente e, por este 

motivo, o presente estudo analisará o efeito da aplicação de tais normas no seu ano 

de adoção e em 2012.  

Partindo da população de firmas listadas na BM&FBOVESPA (735 

empresas), foram excluídas as empresas financeiras e de seguros, segundo 

classificação da base de dados Economática®, pois estas firmas possuem 

características específicas que as diferem das demais, o que prejudicaria a 

comparabilidade com as empresas não financeiras. 

Assim sendo, foram selecionadas 123 empresas (Apêndice 1) para 

compor a amostra da pesquisa. Isto se deve ao fato de apenas estas selecionadas 

possuírem dados previstos históricos referentes aos anos de 2010 e 2012 disponíveis. 
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3.1.2. Dados previstos e realizados 

 

Os dados realizados desta pesquisa foram obtidos através do banco de 

dados Economática Pro® e os dados previstos foram obtidos no banco de dados 

I/B/E/S Earnings Consensus Information, provido pela plataforma Thomson ONE 

Investment Banking, selecionando as informações pertinentes a todas as empresas 

listadas na BM&FBOVESPA.  A partir desta população foi possível selecionar 123 

empresas com dados previstos e realizados disponíveis para as datas em estudo: 31 

de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2012. 

O I/B/E/S contém previsões e recomendações de analistas para várias 

empresas no mundo, inclusive empresas brasileiras. Neste sistema existem três 

principais seções do banco de dados: a) Detail History, que contém estimativas 

individuais de analistas ao longo do tempo; b) Summary History, a qual contém o 

consenso das estimativas para todos os analistas num determinado período e; c) 

Recommendations, que relaciona as recomendações dos analistas quanto à 

recomendação de compra ou venda. 

A base de dados “Detail History” contém estimativas individuais dos 

analistas por companhia, data, período fiscal e métrica. Já a base de dados “Summary 

History”, utilizada para o presente estudo, contém estatísticas resumidas associadas 

com a “Detail History” e, dessa forma, esta base disponibiliza a estimativa média por 

companhia, métrica e período (estimativa de consenso). 

Cabe destacar que apenas uma parte das corretoras que operam no 

Brasil encaminha seus relatórios para o sistema I/B/E/S. Nesse sentido, para o 

mercado brasileiro, existe uma média de aproximadamente 23 corretoras por ano que 

alimentaram o sistema I/B/E/S com suas previsões e recomendações.  

Além disso, o I/B/E/S solicita aos analistas que ajustem os resultados 

contábeis previstos, efetuando a exclusão de alguns itens considerados especiais, 

como ganhos e perdas eventuais. Assim, o I/B/E/S ajusta os dados das previsões e, 

desse modo, o EPS previsto disponibilizado por este sistema não será totalmente 

comparável com o valor que é publicamente reportado por uma companhia. Isto 

decorrerá das diferenças geradas pela exclusão dos ganhos e perdas eventuais que 

os analistas não conseguem prever.   
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Conforme destacado por Martinez (2004), a fim de garantir a segurança 

dos resultados e minimizar eventuais problemas da autocorrelação entre erros de 

previsão de diferentes consensos ao longo de um exercício, as análises serão 

efetuadas apenas com as previsões produzidas nos consensos de dezembro de cada 

ano.  

 

3.2. Variável Dependente: Erro de Previsão 

 

A variável dependente neste estudo é a estimativa do erro de previsão 

dos analistas de mercado para o lucro por ação das companhias listadas na 

BM&FBOVESPA. Para estimar o erro de previsão no ano fiscal y t+1, onde t é o ano 

das demonstrações financeiras publicadas, ou seja, o ano utilizado para obter os 

dados realizados, a variável Erro i,t+1 é definida como o valor da diferença entre o lucro 

por ação realizado (EPS) da companhia i no ano fiscal y t+1 e a média da previsão 

consensus do lucro por ação (EPS) para companhia i no ano fiscal y t+1, dividido pelo 

lucro por ação realizado (EPS) da companhia i no ano fiscal y t+1: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑖,𝑡+1 =  
𝐸𝑃𝑆 𝑖,𝑡+1 − 𝐸𝑃𝑆 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜  𝑖,𝑡+1

𝐸𝑃𝑆 𝑖,𝑡+1
 

 

 As demonstrações financeiras anuais são publicadas em período 

específico após o encerramento do ano fiscal t. Este resultado não é conhecido 

quando são divulgadas as previsões realizadas pelos analistas de mercado. Desse 

modo, para calcular o erro de previsão dos analistas será utilizada a média 

disponibilizada no banco de dados I/B/E/S Earnings Consensus Information para o 

final do ano fiscal em questão, t+1. 

 Estudos anteriores utilizaram a mesma metodologia, dentre eles 

Hope(2003a), Hope (2003b) e Glaum et al. (2011). No entanto, o denominador 

utilizado (𝐸𝑃𝑆 𝑖,𝑡+1) está aderente ao utilizado por Barron et al. (1999) e Hodgdon et al. 

(2008), ao invés de utilizar o valor de mercado das ações como Lang & Lundholm 

(1996) e Glaum et al. (2011). 

 Ao utilizar o lucro por ação realizado (EPS), o valor obtido pode ser 

interpretado como um percentual, podendo ser avaliado de forma mais intuitiva. 
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3.3. Variáveis de Controle 

 

3.3.1. Fatores que influenciam a previsão dos analistas 

 

Seguindo a metodologia utilizada por estudos anteriores (LANG; 

LUNDHOLM, 1996; HUSSAIN, 1997; BARRON et al., 1999; HOPE, 2003a; HOPE, 

2003b; VANSTRAELEN et al., 2003; MARTINEZ, 2004; HODGDON et al., 2008; 

GLAUM et al., 2011), os fatores selecionados que influenciam o erro de previsão dos 

analistas de mercado estão dispostos na tabela, a seguir:  

 

Tabela 2: Variáveis de Controle 

SIZE TAMANHO 

Tamanho da firma, medido através do valor de ativos 

totais em BRL, no final do período t para a firma j 

 

Economática 

SIGN SINAL 

Se o índice lucro por ação (EPS) foi negativo no ano (t 

+ 1) e positivo no ano t, considera-se 1 e 0, caso 

contrário 

 

Economática 

CHANGE MUDANÇA 

Percentual de alteração do índice lucro por ação (EPS) 

do ano (t – 1) para o ano t 

 

Economática 

SDRET DESVPAD 

Desvio padrão do retorno diário da ação da firma j no 

período t 

 

Economática 

ROA ROA Retorno dos ativos no final do período t para a firma j Economática 

LEVERAGE 
ENDIVIDAM

ENTO 

Total de Passivos/Total de Ativos * 100 (no período t 

para a firma j) 
Economática 

US_LIST 
LISTADA 

NOS USA 
Listada em Bolsa dos USA no período t Economática 

YEAR ANO Se o ano for 2012, considera-se 1 e 0, caso contrário Manual 

REG REGULADO 
Se a empresa for associada à Agência Reguladora, 

considera-se 1 e 0, caso contrário 
Manual 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nos estudos analisados anteriormente, a segregação das firmas foi feita 

por setor, porém como a amostra selecionada para esta pesquisa contém 123 

empresas, a segregação por setor se torna dispensável.  

Dessa forma, para a hipótese 1, o controle será efetuado por firma 

individualmente. Já para a hipótese 2, as firmas analisadas serão segregadas entre 

reguladas e não reguladas (Apêndice 8.3), conforme lista de agências reguladoras 

disponibilizadas pelo sítio da Presidência da República Federativa do Brasil (2015). 

Além disso, não compõem as variáveis de controle deste estudo:  

o A quantidade de dias entre a projeção e a divulgação do resultado da firma j para 

o período t (AGE), pois todas as previsões foram obtidas no mês de dezembro;  

o O indicador de ações detidas pela firma (CLOSE); o indicador de oferta de ações 

no período (SEO – seasoned equity offerings), que visa capturar estruturas de 

capital concentradas; e a atuação internacional da companhia (INT), dado que 

estes fatores não foram observados para as firmas que compõem a amostra;  

o O número de analistas que acompanham a firma (ANALYST), pois este fator é 

utilizado para avaliar a acurácia individual dos analistas. 

 

Por fim, será efetuada separação por ano analisado para capturar 

eventuais diferenças de avaliação das empresas entre os anos. 

 

3.3.2. Índice de disclosure 

 

Seguindo a metodologia utilizada por Santos et al. (2014), o índice de 

disclosure foi determinado a partir da seleção dos normativos emitidos pelo CPC – 

“totalmente convergentes às normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 

IASB” (CPC, 2010, p.1) – e aprovados pela CVM, pois a observância aos requisitos 

de divulgação torna-se obrigatória para as companhias abertas listadas na 

BM&FBOVESPA somente após aprovação por esse órgão.  

Em seu estudo, Santos et al. (2014) excluíram algumas normas do índice 

coletado, pois eram relacionadas a atividades específicas; versavam sobre evento 

condicionado a fatos eventuais; não eram obrigatórias no exercício de 2010; tratavam 

de demonstrativos que não eram objeto de análise no presente estudo; não eram mais 
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aplicáveis às companhias e/ou; não possuem itens objeto de divulgação pelas 

companhias.   

Dessa forma, foram selecionados 23 (vinte e três) normativos, 

considerando a relevância de seu conteúdo de divulgação. Esses normativos foram 

divididos em (i) unidades de análise, conforme o tema previsto no CPC de referência 

e, em algumas situações, o normativo desmembrou-se em mais de uma unidade de 

análise. Posteriormente, essas unidades de análise foram divididas em (ii) categorias, 

seguindo critério presente nos próprios normativos e, finalmente, (iii) em itens de 

divulgação requerida. 

Por fim, os normativos selecionados foram elencados em uma métrica de 

pesquisa constituída de 25 (vinte e cinco) unidades de análise, divididas em 172 (cento 

e setenta e duas) categorias, que foram desmembradas em 501 (quinhentos e um) 

itens de divulgação requeridos pelas normas, conforme demonstrado no Quadro 2 

(Apêndice 8.1). 

Ao verificar a aderência das firmas aos itens de divulgação de cada 

norma, foi considerada a seguinte codificação: (i) quando a firma divulga (1); (ii) 

quando a firma não divulga (0) e; (iii) quando o item é não aplicável (NA). Para 

minimizar o grau de subjetividade durante a verificação da aderência das firmas aos 

itens de divulgação requeridos pelos normativos, cada normativo foi atribuído ao 

mesmo pesquisador, que verificou a aplicabilidade de uma norma para as 123 (cento 

e vinte três) firmas – contudo, não é possível excluir completamente a subjetividade 

de cada pesquisador. 

Importante ressaltar os critérios adotados para avaliar se um normativo 

era ou não aplicável à empresa cujas demonstrações contábeis estavam sendo 

analisadas. Para alguns normativos, por exemplo, para o CPC 04 - Ativo Intangível, 

foi possível verificar expressamente na estrutura das demonstrações contábeis a sua 

aplicabilidade ou não à empresa e, neste caso, a empresa não seria obrigada a 

divulgar os itens dispostos nas categorias/itens dessa unidade de análise em suas 

Notas Explicativas. Este critério foi aplicado para os normativos: Ativo Intangível, 

Estoques, Investimento em Coligada e em Controlada, Ativo Imobilizado e 

Arrendamento Mercantil Financeiro, cuja aplicabilidade foi verificada na estrutura do 

Balanço Patrimonial; e para os normativos Receita e Resultado por Ação, cuja 

aplicabilidade foi verificada na Demonstração do Resultado do Exercício.   
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No entanto, para outros normativos, como Informações por Segmento e 

Instrumentos Financeiros, a identificação da aplicabilidade ou não da norma à 

empresa é mais complexa, já que essa informação não é apresentada na própria 

estrutura das demonstrações contábeis, mas apenas divulgadas em suas Notas 

Explicativas.  

 Para esses últimos casos, foram estabelecidos dois critérios para 

mensuração do índice de divulgação da firma: 

 Critério 1 (estrito): Se não houver nenhuma informação nas Notas 

Explicativas sobre determinada norma, todos os itens de divulgação do normativo 

serão considerados como não informados (0). Este critério penaliza as firmas que não 

divulgam a informação relevante, induzindo os usuários das demonstrações a 

acreditar que o normativo em questão não lhes era aplicável. Por outro lado, ao utilizar 

este critério, assume-se o risco de penalizar as firmas que omitem apenas a 

informação que não lhe é aplicável. 

 Critério 2 (tolerante): Se não houver nenhuma informação nas Notas 

Explicativas sobre determinada norma, todos os itens de divulgação do normativo 

serão considerados como não aplicáveis (NA); logo, estes itens serão excluídos do 

índice de disclosure. Este critério não penaliza as firmas que corretamente não 

divulgam informações não aplicáveis a elas. Por outro lado, este critério assume o 

risco de considerar que toda informação omitida seja referente a itens de divulgação 

não aplicáveis.  

 A verificação da aplicabilidade por normativo é demonstrada no Quadro 

3 (Apêndice 8.2). 

Esta metodologia é consistente com a utilizada por Hodgdon et al. (2008), 

o qual utilizou 209 itens de disclosure requeridos pelo IFRS para uma amostra de 89 

(oitenta e nove) empresas. Nessa ocasião, foram computados os itens divulgados, 

não divulgados e não aplicáveis, constituindo dois índices de disclosure: índice de 

disclosure ponderado e índice de disclosure não ponderado.  

O índice de disclosure não ponderado correspondia à nota relativa para 

cada empresa avaliada no ano estudado, definida como o número de itens divulgados 

pela firma no ano t, dividido pelo número total de itens mandatórios de disclosure que 

deviam ser divulgados pela empresa. Já o índice de disclosure ponderado 

correspondia à soma dos itens divulgados pela firma, divididos pelo total de itens 
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mandatórios, mas desconsiderados os itens não divulgados por nenhuma firma. 

Embora os dois critérios utilizados por Hodgdon et al. (2008) não sejam exatamente 

iguais aos aplicados nesta pesquisa, ambas as pesquisas optaram pelo uso de dois 

critérios, um critério mais estrito e outro mais tolerante.  

 

3.4. Cálculo dos Índices de Disclosure 

 

Seguindo Tsalavoutas et al. (2010), Mapuranga (2011) e Santos et al. 

(2014), foram usadas duas abordagens para calcular o índice geral (considerando 

todos os normativos) de disclosure para cada critério: (1) Abordagem dicotômica e (2) 

Abordagem de cumprimento parcial: 

Abordagem dicotômica: consiste em atribuir-se igual peso para todos os 

itens de divulgação requeridos por todas as normas, o que acaba por dar maior peso 

àquelas que possuem mais exigências de divulgação (TSALAVOUTAS et al., 2010). 

Logo, o índice de disclosure das empresas é calculado pela relação entre o total de 

itens divulgados e o total de itens aplicáveis a cada empresa, conforme demonstrado 

a seguir: 

 

𝐷𝐷𝑥 =
𝑇𝑇𝑥

𝐴𝑇𝑥
=  

∑ 𝑇𝑥,𝑚
𝑦 𝑦

∑ 𝐴𝑥,𝑚
𝑦 𝑦

 

 

Onde: 

 

𝐷𝐷𝑥 é o índice de aderência da empresa x à métrica de disclosure, segundo 

abordagem dicotômica; 0 ≤ 𝐷𝐷𝑥 ≤ 1; 

𝑇𝑇𝑥 é o total de itens divulgados pela empresa x para todas as m unidades de análise 

aplicáveis à empresa x; 

e ATx é o número de itens aplicáveis à empresa x para todas as m unidades de análise 

aplicáveis a empresa x. 

Abordagem de cumprimento parcial: consiste em atribuir igual peso para 

cada norma internacional, sendo o índice geral de disclosure obtido pela relação entre 

a soma do índice de disclosure de cada norma e a soma do número de normas 
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aplicáveis a cada empresa (TSALAVOUTAS et al., 2010). Dessa forma, o cálculo do 

índice de disclosure das empresas é feito em duas etapas: 

a) Índice de aderência à métrica de disclosure de cada unidade de 

análise, conforme demonstrado a seguir: 

 

𝐷𝑥, 𝑦 =
𝑇𝑥, 𝑦

𝐴𝑥, 𝑦
 

 

Onde: 

 

𝐷𝑥, 𝑦 é o índice de aderência da empresa x à métrica de disclosure de cada unidade 

de análise y; 0 ≤ Dx,y ≤ 1; 

Tx,y é o total de itens divulgados pela empresa x para a unidade de análise y;  

e Ax,y é o número de itens aplicáveis à empresa x para a unidade de análise y. 

 

b) Relação entre a soma do índice de aderência à métrica de disclosure 

de cada unidade de análise e a soma do número de unidades de análise aplicáveis a 

cada empresa, conforme demonstrado a seguir: 

 

𝐷𝐶𝑥 =  
∑ 𝐷𝑥,𝑚

𝑦=1 𝑦

𝑚
 

 

Onde: 

 

𝐷𝐶𝑥 é o índice de aderência da empresa x à métrica de disclosure, segundo 

abordagem de cumprimento parcial; 0 ≤ 𝐷𝐶𝑥 ≤ 1; 

𝐷𝑥, 𝑦 é o índice de disclosure da empresa x para o normativo y; 

e m é número de unidades de análise aplicáveis à empresa x. 

 

Tsalavoutas et al. (2010) entendem que a abordagem de cumprimento 

parcial possui uma vantagem em relação à abordagem dicotômica, pois nesta é 

atribuído maior peso aos normativos que contenham maior número de itens. Além 
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disso, a abordagem de cumprimento parcial permite aos pesquisadores analisarem a 

não aderência por unidade de análise e explorar a correlação com outras variáveis. 

Abaixo, segue quadro com resumo das métricas utilizadas no presente 

estudo: 

 

Quadro 1: Metodologias para o cálculo do índice de aderência à métrica de disclosure 

ÍNDICE DE 

DISCLOSURE 
METODOLOGIA DE CÁLCULO 

1º 
Modelo  

Dicotômico 

1ª – Incluir as unidades de análise cujas empresas não 

divulgaram nenhuma informação acerca da aplicabilidade, 

atribuindo-se índice de aderência à métrica de disclosure 

nulo quanto a essas unidades de análise. 

2º 
2ª – Excluir as unidades de análise cujas empresas não 

divulgaram nenhuma informação acerca da aplicabilidade.  

3º Modelo do  

Cumprimento  

Parcial 

3ª – Incluir as unidades de análise cujas empresas não 

divulgaram nenhuma informação acerca da aplicabilidade, 

atribuindo-se índice de aderência à métrica de disclosure 

nulo quanto essas unidades de análise.  

4º 
4ª – Excluir as unidades de análise cujas empresas não 

divulgaram nenhuma informação acerca da aplicabilidade.  

Fonte: Mapuranga (2011) – Adaptado pelo autor. 

 

 

3.5. Regressões 

 

Foi definido um modelo log-log para OLS (Ordinary least squares) com o 

intuito de capturar as elasticidades entre a variável dependente e as variáveis 

explicativas, ou seja, o tamanho do impacto que a alteração em cada variável 

explicativa exerce sobre o erro de previsão dos analistas.  

O relacionamento entre todas as variáveis explicativas e a variável 

dependente foi verificado individualmente, mediante a avaliação dos gráficos de 

dispersão e, a partir desta análise, se verificou que o formato mais aderente ocorre 

quando é utilizado o log natural (LN) para todas as variáveis. Adicionalmente, foi 

incluído o formato quadrático de log natural para as variáveis explicativas Tamanho, 
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Mudança, Endividamento e Desvio Padrão do Retorno das Ações, a fim de capturar 

os efeitos marginais de acréscimo ou decréscimo na regressão.  

Esta especificação funcional está aderente ao modelo utilizado por 

Hodgdon et al. (2008), exceto pelo fato de, no presente estudo, ter sido verificada forte 

evidência de relacionamento linear entre as variáveis disclosure e erro de previsão 

dos analistas. 

Logo, os modelos de regressão utilizados neste estudo foram definidos 

conforme segue: 

 

𝑳𝑵𝑬𝑹𝑹𝑶 𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑳𝑵 𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟐𝑳𝑵𝑺𝑰𝒁𝑬𝟐+𝜷𝟑𝑺𝑰𝑮𝑵 + 𝜷𝟒𝑳𝑵𝑪𝑯𝑨𝑵𝑮𝑬

+ 𝜷𝟓𝑳𝑵𝑪𝑯𝑨𝑵𝑮𝑬𝟐 + 𝜷𝟔𝑳𝑵𝑳𝑬𝑽𝑬𝑹𝑨𝑮𝑬 + 𝜷𝟕𝑳𝑵𝑳𝑬𝑽𝑬𝑹𝑨𝑮𝑬𝟐

+ 𝜷𝟖𝑳𝑵𝑺𝑫𝑹𝑬𝑻 + 𝜷𝟗𝑳𝑵𝑺𝑫𝑹𝑬𝑻𝟐 + 𝜷𝟏𝟎𝑨𝑵𝑶 + 𝜷𝟏𝟏𝑳𝑵𝑫𝑰𝑺𝑪_𝒏 +  Ɛ 

 

𝑳𝑵𝑬𝑹𝑹𝑶 𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑳𝑵 𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟐𝑳𝑵𝑺𝑰𝒁𝑬𝟐+𝜷𝟑𝑺𝑰𝑮𝑵 + 𝜷𝟒𝑳𝑵𝑪𝑯𝑨𝑵𝑮𝑬

+ 𝜷𝟓𝑳𝑵𝑪𝑯𝑨𝑵𝑮𝑬𝟐 + 𝜷𝟔𝑳𝑵𝑳𝑬𝑽𝑬𝑹𝑨𝑮𝑬 + 𝜷𝟕𝑳𝑵𝑳𝑬𝑽𝑬𝑹𝑨𝑮𝑬𝟐

+ 𝜷𝟖𝑳𝑵𝑺𝑫𝑹𝑬𝑻 + 𝜷𝟗𝑳𝑵𝑺𝑫𝑹𝑬𝑻𝟐 + 𝜷𝟏𝟎𝑨𝑵𝑶 + 𝜷𝟏𝟏𝑳𝑵𝑫𝑰𝑺𝑪_𝒏

+ 𝜷𝟏𝟐𝑹𝑬𝑮 +  Ɛ 

 

 

Onde:  

 

LNERRO = log natural do valor absoluto do erro de previsão dos analistas de mercado 

(Summary History), para a firma j, no período t; 

LNSIZE = log natural do tamanho da firma, medido através do valor de ativos totais 

da firma em BRL, no final do período t para a firma j; 

SIGN = se o índice lucro por ação (EPS) foi negativo no ano (t + 1) e positivo no ano 

t, considera-se 1 e 0, caso contrário; 

LNCHANGE = log natural do valor absoluto do percentual de alteração do índice lucro 

por ação (EPS) do ano (t – 1) para o ano t; 

LNLEVERAGE = log natural do Total de Passivos/Total de Ativos * 100 (no período t 

para a firma j); 

LNSDRET = log natural do desvio padrão do retorno diário da ação da firma j no 

período t; 
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ANO = se o ano for 2012, considera-se 1 e 0, caso contrário; 

LNDISC_n = log natural do índice de disclosure por firma j no período t, utilizando 

quatro métricas; 

REG = Se a empresa for associada a Agência Reguladora, considera-se 1 e 0, caso 

contrário; 

Ɛ = erro do modelo. 
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4 RESULTADOS 

 

 

O objetivo desta seção é apresentar os resultados da estatística 

descritiva da variável dependente (erro de previsão dos analistas de mercado), dos 

índices de disclosure e das demais variáveis de controle utilizadas no modelo 

econométrico desenvolvido. Adicionalmente, serão apresentados os resultados das 

regressões utilizadas para suportar as hipóteses desta pesquisa, as quais buscam 

verificar se quanto maior o nível de compliance como os itens de divulgação 

requeridos pelo IFRS pelas firmas, menor será o erro de previsão dos analistas e se 

quando a empresa listada na BM&FBOVESPA for vinculada a Agência Reguladora, 

seu erro de previsão será maior. 

 

4.1. Estatística descritiva 

 

No presente tópico são apresentados os dados referentes à estatística 

descritiva dos erros de previsão dos analistas de mercado, dos índices de disclosure 

e das variáveis de controle analisadas.  

Primeiramente, será efetuada a análise dos erros de previsão por ano 

estudado, verificando se há igualdade de médias e desvios padrão e a existência de 

possíveis vieses de previsão. Após a análise dos erros, serão analisadas as variáveis 

de controle.  

Por fim, será efetuada a análise do grau de cumprimento pelas 

companhias selecionadas das exigências de divulgação requeridas pelas normas 

brasileiras de contabilidade em conformidade com o padrão internacional, tanto 

considerando cada unidade de análise separadamente, quanto considerando todas 

as unidades de análise conjuntamente. 
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4.1.1. Erros de Previsão 

 

Gráfico 1: Erro de Previsão 2011 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 2: Erro de Previsão 2013 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados apresentados estão aderentes ao estudo de Martinez 

(2004), no qual foi feita uma análise aprofundada da distribuição dos erros de previsão 

dos analistas, de janeiro de 1995 até Junho de 2003.  

Nessa análise, foi revelado que a razão entre os erros de previsão 

positivos e negativos entre intervalos simétricos da distribuição vai aumentando 

sistematicamente à medida que se aproxima dos pontos centrais da distribuição. 

Esses dados demonstram que predominam os erros de previsão positivos (ex-post 

pessimista) sobre os erros de previsão negativos (ex-post otimista). 

Logo, ao observar as distribuições acima é possível afirmar que os 

analistas possuem viés de previsão otimista, ou seja, suas previsões são, na maioria 

das vezes, maiores que os resultados efetivamente realizados. 

Adicionalmente, foi realizado o teste T-Student para verificação da 

igualdade de médias dos erros para os anos estudados (WOOLDRIDGE, 2006). O 

resultado deste teste não permite rejeitar a hipótese de igualdade das médias, visto 

que o p-valor é de 16,36% para 5% de significância.   

Outra análise pertinente é a avaliação dos erros por setor, conforme 

classificação detalhada a seguir: 

 

Tabela 3: Estatística Descritiva dos Erros por Setor 

2010 

Classificação Setorial 
Contagem de 

Firmas 
Média  D.P. Min Max 

Bens Industriais 10 -2,9899 6,1402 -18,6478 0,3364 

Construção e Transporte 26 -0,4470 0,9604 -3,5370 0,4646 

Consumo Cíclico 14 0,1103 0,5532 -1,5667 0,8306 

Consumo não Cíclico 17 -1,5736 4,1651 -16,0141 0,5334 

Outros 12 0,1456 0,5343 -1,3188 0,7708 

Materiais Básicos 19 -0,1039 8,5208 -23,2817 19,7728 

Telecomunicações e 
Tecnologia 

8 -0,9867 1,6461 -4,0211 0,6416 

Utilidade Pública 17 -0,2520 1,0063 -3,8706 0,6046 

Total Geral 123 -0,6434 4,1334 -23,2817 19,7728 
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2012 

Classificação Setorial 
Contagem de 

Firmas 
Média D.P. Mínimo Máximo 

Bens Industriais 10 -21,1137 74,7415 -232,7890 23,2107 

Construção e Transporte 26 -0,6042 4,6157 -19,5207 9,7655 

Consumo Cíclico 14 -0,7434 1,5966 -4,3643 0,5684 

Consumo não Cíclico 17 -0,2285 0,5438 -1,3401 0,3004 

Outros 12 -2,8546 9,5594 -33,1641 0,6443 

Materiais Básicos 19 -6,8887 24,5231 -105,7810 2,6880 

Telecomunicações e 
Tecnologia 

8 -0,9306 1,5347 -3,3212 0,5442 

Utilidade Pública 17 -2,2863 6,3200 -26,0996 0,3767 

Total Geral 123 -3,6796 23,4763 -232,7890 23,2107 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Nota-se que o setor com maior erro médio e volatilidade das previsões 

nos dois anos analisados é o de Bens Industriais. Apesar do grande aumento devido 

ao erro inesperado da empresa CSU CARDSYST (de -0,496 para -232,789), este 

setor é o que possui maior erro médio nos dois períodos, seguido pelo setor de 

Materiais Básicos, cujo aumento no erro médio foi influenciado significativamente pela 

empresa VALE S.A. (de 0,607 para -105,781), que apresentou grande mudança em 

seu resultado em 2013, pois a companhia acumulou um lucro líquido de US$ 584 

milhões neste período, ante um lucro de US$ 5,454 bilhões em 2012. 

Ao verificar os setores mais estáveis, destacam-se Consumo Cíclico e 

Telecomunicações e Tecnologia, os quais tiveram as menores variações e 

volatilidades nos anos avaliados, cujas médias do erro de previsão foram 0,1103 

(2010) e -0,7434 (2012) para o primeiro setor e -0,9867 (2010) e -0,9306 (2012) para 

o segundo. Isso pode ser explicado pela característica econômica dos setores, que 

apesar de serem setores fortemente afetados por oscilações de mercado em 

situações de crise, não tiveram grande oscilação no período, devido à aparente 

estabilidade financeira do mercado brasileiro na ocasião.   
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4.1.2. Variáveis de Controle 

 

Na Tabela 4 está apresentada a estatística descritiva das variáveis de 

controle selecionadas para isolar efeitos que possam influenciar o erro de previsão 

dos analistas de mercado: 

 

Tabela 4: Estatística Descritiva 

                      2010                       2012 

Variável  Média D.P. Min Max  Média D.P. Min Max 

LN (Tamanho)  6,61 0,65 4,38 8,72  6,78 0,61 5,53 8,83 

Sinal  0,11 0,31 0,00 1,00  0,03 0,18 0,00 1,00 

ROA  0,07 0,07 -0,06 0,49  0,04 0,08 -0,34 0,27 

Endividamento  25,26 16,48 0,00 64,70  30,43 17,33 0,00 61,17 

Mudança  0,35 2,49 -7,20 23,46  0,29 3,12 -13,56 26,91 

US_List  0,24 0,43 0,00 1,00  0,24 0,43 0,00 1,00 

D.P. Ret  6,63 52,11 0,00 579,29  4,31 18,11 0,00 199,95 

Ano  0,00 0,00 0,00 0,00  1,00 0,00 1,00 1,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Conforme ilustrado acima, a média do log natural de tamanho das 

empresas apresentou leve aumento, demonstrando que essas companhias não 

tiveram grande aumento no valor de seus ativos totais entre 2010 e 2012. Já o 

endividamento das firmas teve um aumento em sua média entre os dois períodos, 

passando de 25,26 (2010) para 30,43 (2012), indicando que as empresas estão 

assumindo maiores riscos com negócios mais alavancados. 

Por outro lado, a variável Mudança, que é o percentual de alteração do 

índice lucro por ação (EPS) do ano (t – 1) para o ano t, teve uma redução na média 

de 0,35 para 0,29 e um aumento no desvio padrão de 2,49 para 3,12, em 2010 e 2012, 

respectivamente. Esses resultados sugerem que houve maior volatilidade no lucro por 

ação das empresas entre 2011 e 2012 do que entre 2009 e 2010.  

A variável sinal, que indica se o índice lucro por ação (EPS) foi negativo 

no ano (t + 1) e positivo no ano t, sugerindo um indicativo de perda não recorrente da 

empresa, também teve redução significativa de sua média, de 0,11 para 0,03 entre 
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2010 e 2012. Além disso, a volatilidade desse indicador reduziu de 0,31 para 0,18, 

sugerindo que prejuízos inesperados tiveram redução entre os períodos analisados. 

O indicador do Desvio Padrão do Retorno Diário das Ações das firmas 

nos períodos estudados teve redução considerável em seu desvio padrão, passando 

de 52,11 para 18,11, indicando menor volatilidade nos preços das ações, podendo 

levar a uma previsão mais acurada no segundo período. Este resultado tem grande 

influência da volatilidade dos retornos diários da empresa LUPATECH, a qual obteve 

a maior volatilidade de retornos diários, sendo 579,29 em 2010 e 199,95 em 2012. 

 

4.1.3. Análise do grau de compliance das firmas com os requisitos de 

disclosure por unidade de análise  

 

A Tabela 5 demonstra, por ano de análise: (1) o número de firmas que 

divulgaram se a norma é aplicável; (2) o número de firmas que divulgaram se a norma 

é não aplicável e; (3) o número de firmas que não divulgaram informação acerca da 

aplicabilidade da norma. 

Conforme demonstrado abaixo, houve grande evolução no cumprimento 

dos requisitos de divulgação para alguns normativos, destacando-se as normas CPC 

20 - Custos de Empréstimo e CPC 08 - Custos de Transação e Prêmios na Emissão 

de Títulos e Valores Mobiliários, para as quais a maioria das companhias não 

divulgava nenhuma informação acerca de sua aplicabilidade em 2010 (88% e 98%) e 

passaram a ter um índice de não divulgação significativamente inferior (9% e 24%). 

Por outro lado, existem normativos que permaneceram com índice de 

cumprimento baixo, como o CPC 23 - Retificação de Erro (99% em 2010 e 98% em 

2012) e o CPC 23 - Mudança de Estimativa (73% em 2010 e 82% em 2012), 

possivelmente pela característica eventual da ocorrência dos eventos cobertos pelas 

normas mencionadas. 
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Tabela 5: Análise da aplicabilidade das firmas por norma 

Normativo 

2010 2012 

Aplicabilidade 

Informada 

Não 

Aplicabilidade 

Informada 

Nenhuma Informação 

Divulgada Acerca da 

Aplicabilidade 

Aplicabilidade 

Informada 

Não 

Aplicabilidade 

Informada 

Nenhuma Informação 

Divulgada Acerca da 

Aplicabilidade 

N % N % N % N % N % N % 

CPC 01 - Redução ao valor 

recuperável 
13 11% 29 24% 81 66% 32 26% 0 0% 91 74% 

CPC 04 – Intangível 117 95% 3 2% 3 2% 113 92% 0 0% 10 8% 

CPC 05 - Divulgação sobre Partes 

Relacionadas 
121 98% 0 0% 2 2% 123 100% 0 0% 0 0% 

CPC 06 - Arrendamento Mercantil 

Financeiro- Arrendatário 
49 40% 71 58% 3 2% 40 33% 82 67% 1 1% 

CPC 06 - Arrendamento Mercantil 

OPERACIONAL- Arrendatário 
33 27% 4 3% 86 70% 40 33% 0 0% 83 67% 

CPC 08 - Custos de Transação e 

Prêmios na Emissão de Títulos e 

Valores Mobiliários 

3 2% 0 0% 120 98% 94 76% 0 0% 29 24% 

CPC 10 - Pagamento Baseado 

em Ações 
78 63% 18 15% 27 22% 90 73% 0 0% 33 27% 

CPC 16 – Estoques 100 81% 19 15% 4 3% 92 75% 30 24% 1 1% 

CPC 18 - Investimento em 

Coligada e em Controlada 
86 70% 31 25% 6 5% 73 59% 20 16% 30 24% 

CPC 19 - Investimento em 

Empreendimento Controlado em 

Conjunto (Joint Venture) 

9 7% 111 90% 3 2% 41 33% 0 0% 82 67% 

CPC 20 - Custos de Empréstimo 15 12% 0 0% 108 88% 112 91% 0 0% 11 9% 
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Normativo 

2010 2012 

Aplicabilidade 

Informada 

Não 

Aplicabilidade 

Informada 

Nenhuma Informação 

Divulgada Acerca da 

Aplicabilidade 

Aplicabilidade 

Informada 

Não 

Aplicabilidade 

Informada 

Nenhuma Informação 

Divulgada Acerca da 

Aplicabilidade 

N % N % N % N % N % N % 

CPC 22 - Informações por 

Segmento 
84 68% 0 0% 39 32% 80 65% 0 0% 43 35% 

CPC 23 - Políticas Contábeis 108 88% 0 0% 15 12% 9 7% 0 0% 114 93% 

CPC 23 -Mudança de Estimativa 32 26% 0 0% 91 74% 21 17% 0 0% 102 83% 

CPC 23 -Retificação de Erro 1 1% 0 0% 122 99% 2 2% 0 0% 121 98% 

CPC 24 - Evento Subsequente 119 97% 0 0% 4 3% 107 87% 0 0% 16 13% 

CPC 25 - Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos 

Contingentes 

116 94% 0 0% 7 6% 121 98% 0 0% 2 2% 

CPC 27 – Imobilizado 118 96% 1 1% 4 3% 123 100% 0 0% 0 0% 

CPC 28 - Propriedade para 

Investimento 
13 11% 103 84% 7 6% 19 15% 103 84% 1 1% 

CPC 30 – Receita 122 99% 0 0% 1 1% 123 100% 0 0% 0 0% 

CPC 36 - Demonstrações 

Consolidadas 
109 89% 12 10% 2 2% 88 72% 24 20% 11 9% 

CPC 41 - Resultado por Ação 123 100% 0 0% 0 0% 123 100% 0 0% 0 0% 

ICPC 08 – Dividendos 103 84% 0 0% 20 16% 117 95% 6 5% 0 0% 

OCPC 03 - Instrumentos 

Financeiros 
68 55% 42 34% 13 11% 123 100% 0 0% 0 0% 

CPC 15 - Combinação de 

Negócios 
33 27% 8 7% 82 67% 43 35% 0 0% 80 65% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Tabela 6 demonstra a estatística descritiva dos índices de disclosure 

por normativo cuja aplicabilidade pode ser verificada em conta específica dos 

demonstrativos financeiros.  

Ao analisar a evolução da média do índice de disclosure por normativo, 

é possível verificar sensível aumento entre 2010 e 2012 em diversos normativos, com 

destaque para o CPC 18 - Investimento em Coligada e em Controlada (de 42,75% 

para 71,23%) e CPC 28 - Propriedade para Investimento (de 10,50% para 34,89).  

A evolução verificada pode estar associada à aprendizagem das firmas 

quanto aos requisitos de divulgação das normas contábeis internacionais, visto que 

2010 foi o ano de adoção e possivelmente existiam muitas dúvidas quanto à 

aplicabilidade dos requerimentos. 

Contudo, existem dois normativos cujo índice de disclosure reduziu entre 

os anos analisados: CPC 36 - Demonstrações Consolidadas e CPC 41 - Resultado 

por Ação. Nesse caso, é possível associar esta redução ao maior rigor no critério de 

avaliação dos itens requeridos pela norma. 

Outro ponto que merece destaque é que todos os normativos cuja 

aplicabilidade poderia ser verificada no Balanço Patrimonial/Demonstração do 

Resultado apresentaram redução no desvio padrão do índice de disclosure entre 2010 

e 2012. Isto sugere que as firmas evoluíram no quesito de padronização da 

divulgação, possuindo menor volatilidade no que é divulgado para cada norma. 
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Tabela 6: Aderência ao índice de disclosure dos normativos cuja aplicabilidade poderia ser verificada no Balanço Patrimonial/Demonstração do Resultado 

Normativos cuja aplicabilidade poderia ser verificada no Balanço 

Patrimonial/Demonstração do Resultado 

2010 2012 

Não 

Aplicável 
Aplicável Média D.P. 

Não 

Aplicável 
Aplicável Média D.P. 

N N % % N N % % 

CPC 04 – Intangível  6 117 25,50% 8,48% 10 113 34,79% 4,08% 

CPC 05 - Divulgação sobre Partes Relacionadas  2 121 14,65% 6,22% 0 123 31,74% 5,06% 

CPC 06 - Arrendamento Mercantil Financeiro- Arrendatário  74 49 38,46% 21,35% 83 40 51,04% 18,80% 

CPC 16 – Estoques  23 100 26,79% 9,79% 31 92 31,41% 14,05% 

CPC 18 - Investimento em Coligada e em Controlada  37 86 42,75% 11,35% 50 73 71,23% 5,08% 

CPC 19 - Investimento em Empreendimento Controlado em 

Conjunto (Joint Venture) 
 114 9 23,61% 14,35% 82 41 36,79% 9,97% 

CPC 27 – Imobilizado  5 118 25,41% 9,62% 0 123 32,80% 3,57% 

CPC 28 - Propriedade para Investimento  110 13 10,50% 8,31% 104 19 34,89% 7,40% 

CPC 30 – Receita  1 122 49,27% 12,10% 0 123 56,42% 12,87% 

CPC 36 - Demonstrações Consolidadas  14 109 47,14% 15,91% 35 88 28,75% 14,05% 

CPC 41 - Resultado por Ação  0 123 43,69% 13,37% 0 123 40,31% 9,95% 

ICPC 08 – Dividendos   20 103 89,57% 18,69% 6 117 100,00% 9,28% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para os normativos cuja aplicabilidade pode ser verificada somente nas 

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da firma, o grau de cumprimento 

dos requisitos de divulgação foi resumido na Tabela 7. 

Ao verificar a evolução da divulgação de itens requeridos pela norma 

considerando o Critério 1 (caso não houvesse informação nas Notas Explicativas 

referente à aplicabilidade do item à empresa, este item era considerado como não 

divulgado (0)), é possível verificar aumento considerável na média da maioria dos 

normativos, com destaque para o CPC 20 - Custos de Empréstimo e o CPC 08 - 

Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários, cujas 

médias de divulgação passaram de 9,76% (2010) para 83,74% (2012) e de 1,14% 

(2010) para 42,60% (2012), respectivamente. Assim, nota-se que as empresas 

passaram a divulgar informações relevantes que anteriormente não eram reveladas 

aos investidores, atribuindo maior qualidade às informações dos demonstrativos 

contábeis. 

De outro modo, alguns apresentaram redução da quantidade de itens 

divulgados de acordo com o Critério 1, dentre os quais se sobressaem CPC 23 - 

Políticas Contábeis, CPC 23 - Mudança de Estimativa e CPC 24 - Evento 

Subsequente, cujas médias de divulgação passaram de 18,53% (2010) para 2,56% 

(2012), de 21,72% (2010) para 14,63% (2012) e de 58,86% (2010) para 48,78% 

(2012), respectivamente. Para estes CPC’s, a redução da média ocorreu, 

possivelmente, pela não aplicabilidade dos normativos para o período, considerando 

a natureza eventual das informações requeridas. 

Alternativamente, quando se avalia a evolução da média de divulgação 

das informações requeridas pelas normas contábeis pelo Critério 2 (caso não 

houvesse informação nas Notas Explicativas referente à aplicabilidade do item à 

empresa, este item era considerado como não aplicável e não era considerado para 

o cálculo da média e desvio padrão), verifica-se que o CPC 23 - Políticas Contábeis e 

o CPC 23 - Mudança de Estimativa tiveram um aumento em sua média de 18,53% 

(2010) para 34,92% (2012) e 82,81% (2010) para 85,71% (2012), reforçando a 

conclusão apresentada no parágrafo acima. 

Importante ressaltar que ao utilizar o Critério 2, a média de divulgação de 

todas as normas é superior à métrica utilizada pelo Critério 1, confirmando as 

conclusões apresentadas por Santos et al. (2014). 
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Tabela 7: Aderência ao índice de disclosure dos normativos cuja aplicabilidade deveria vir expressa nas Notas Explicativas 

Normativos cuja aplicabilidade deveria 

vir expressa nas Notas Explicativas 
Critério 

2010 2012 

Não 

Aplicável 
Aplicável Média D.P. 

Não 

Aplicável 
Aplicável Média D.P. 

N N % % N N % % 

CPC 01 - Redução ao valor 

recuperável 

1 29 94 1,94% 3,34% 0 123 19,33% 15,04% 

2 110 13 3,72% 5,46% 91 32 38,24% 15,15% 

CPC 06 - Arrendamento Mercantil 

Operacional – Arrendatário 

1 4 119 9,93% 14,48% 0 123 11,75% 16,08% 

2 90 33 42,75% 20,06% 83 40 47,50% 17,31% 

CPC 08 - Custos de Transação e 

Prêmios na Emissão de Títulos e 

Valores Mobiliários 

1 0 123 1,14% 2,22% 0 123 42,60% 23,45% 

2 120 3 15,56% 20,74% 29 94 55,74% 15,86% 

CPC 10 - Pagamento Baseado em 

Ações 

1 18 105 16,77% 10,83% 0 123 23,31% 17,07% 

2 45 78 22,58% 8,25% 33 90 35,29% 12,49% 

CPC 15 - Combinação de Negócios 

1 8 115 4,87% 6,95% 0 123 6,47% 8,42% 

2 90 33 14,29% 7,69% 80 43 30,53% 17,00% 

CPC 20 - Custos de Empréstimo 

1 0 123 9,76% 17,13% 0 123 83,74% 24,85% 

2 108 15 80,00% 24,00% 11 112 91,96% 13,49% 

CPC 22 - Informações por Segmento 1 0 123 23,46% 16,70% 0 123 35,40% 10,43% 
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Normativos cuja aplicabilidade deveria 

vir expressa nas Notas Explicativas 
Critério 

2010 2012 

Não 

Aplicável 
Aplicável Média D.P. 

Não 

Aplicável 
Aplicável Média D.P. 

N N % % N N % % 

2 39 84 25,33% 15,93% 43 80 36,15% 10,04% 

CPC 23 - Políticas Contábeis 

1 0 123 18,53% 6,27% 0 123 2,56% 4,74% 

2 15 108 18,53% 6,27% 114 9 34,92% 16,58% 

CPC 23 -Mudança de Estimativa 

1 0 123 21,72% 32,05% 0 123 14,63% 24,27% 

2 91 32 82,81% 22,56% 102 21 85,71% 20,41% 

CPC 23 -Retificação de Erro 

1 0 123 0,61% 1,21% 0 123 1,08% 2,13% 

2 122 1 75,00% 0,00% 121 2 66,67% 0,00% 

CPC 24 - Evento Subsequente 

1 0 123 58,86% 18,88% 0 123 48,78% 21,34% 

2 4 119 58,86% 18,88% 16 107 56,07% 17,57% 

CPC 25 - Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes 

1 0 123 38,53% 10,74% 0 123 32,79% 10,03% 

2 7 116 39,52% 9,87% 2 121 35,96% 10,22% 

OCPC 03 - Instrumentos Financeiros 

1 42 81 40,33% 17,78% 0 123 41,02% 15,91% 

2 55 68 48,04% 11,19% 0 123 45,95% 15,86% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.4. Índices de disclosure 

 

A estatística descritiva para os índices de disclosure é demonstrada na 

Tabela 8, em que é reportado um total de 246 (duzentos e quarenta e seis) 

observações. A média e desvio padrão para os índices de disclosure calculados de 

acordo com as quatro métricas (Modelo Dicotômico e Modelo do Cumprimento 

Parcial) variam de 19,82% a 37,46% e 5,55%, a 6,13% em 2010 e 19,95% a 48,48% 

e 4,88% a 5,79% em 2012. Esses resultados demonstram que o índice médio de 

divulgação de acordo com o Critério 1 (estrito) permaneceu estável, enquanto que 

para o Critério 4 (tolerante) houve sensível melhora. Isto sugere que as empresas 

não aumentaram a divulgação da quantidade total de itens requeridos pela norma, 

porém quando estes são ponderados de acordo com sua aplicabilidade à firma, é 

encontrado grande aumento de divulgação de itens realmente aplicáveis.  

De acordo com os dados apresentados, o nível de compliance foi 

menor para as unidades de análise que continham um maior número de itens, para 

os dois anos analisados. Dessa forma, o nível de compliance calculado através da 

métrica que atribui peso igual para todos os itens requeridos (método dicotômico) foi 

menor do que o nível calculado através da métrica que atribui peso igual para cada 

unidade de análise (método do cumprimento parcial), sendo a menor média apurada 

através do Critério 1 (19,82% em 2010 e 19,95% em 2012) e a maior média apurada 

através do Critério 4 (37,46% em 2010 e 48,48% em 2012).  

Estes resultados são consistentes com o estudo de Santos et al. (2014) 

que verificou a menor média de 16,04% (critério 1) e a maior média de 33,72% 

(critério 4) para as empresas brasileiras no ano de adoção do padrão contábil 

internacional (2010), porém são significativamente menores que os resultados 

apresentados por Hodgdon et al. (2008). Em seu estudo, Hodgdon verificou a menor 

média de 55% (unweighted score) e a maior média de 68% (weighted score) para 

empresas de diversos países que adotaram o padrão contábil internacional em 2000, 

cuja maioria é economicamente desenvolvido.  
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Tabela 8: Estatística Descritiva dos Índices de Disclosure 

2010 

Índice de Aderência à Métrica de Disclosure Obs

. 

Média D.P. Min Max 

Critério 1 – Modelo Dicotômico (Estrito) 123 0,1982 0,0555 0,0697 0,3541 

Critério 2 – Modelo Dicotômico (Tolerante) 123 0,2659 0,0581 0,1373 0,3969 

Critério 3 – Modelo do Cump. Parcial (Estrito) 123 0,2750 0,0569 0,1406 0,4304 

Critério 4 – Modelo do Cump. Parcial 

(Tolerante) 

123 
0,3746 0,0613 0,1808 0,5181 

2012 

Índice de Aderência à Métrica de Disclosure Obs

. 

Média D.P. Min Max 

Critério 1 – Modelo Dicotômico (Estrito) 123 0,1995 0,0508 0,0657 0,3117 

Critério 2 – Modelo Dicotômico (Tolerante) 123 0,2811 0,0536 0,1576 0,4175 

Critério 3 – Modelo do Cump. Parcial (Estrito) 123 0,2879 0,0579 0,1203 0,4020 

Critério 4 – Modelo do Cump. Parcial 

(Tolerante) 

123 

0,4848 0,0488 0,3385 0,6380 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2. Análise das hipóteses de pesquisa 

 

4.2.1. H1: Quanto maior o índice de disclosure das demonstrações 

financeiras das empresas listadas na BM&FBOVESPA, menor 

será o erro de previsão dos analistas de mercado 

 

A Tabela 9 apresenta um resumo dos resultados das regressões 

definidas nesta pesquisa, pelas quais é testada a hipótese H1, utilizando as quatro 

métricas do índice de disclosure definidas. 
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Tabela 9: Análises de regressão (H1) – variável dependente: Erro de Previsão 

Variáveis Expectativa 1º índice de disclosure  2º índice de disclosure 3º índice de disclosure 4º índice de disclosure 

CONSTANTE CONSTANTE  22,33 19,13 22,17 22,84 

   (0,18) (0,26) (0,19) (0,20) 

LNSIZE TAMANHO (-) -9,29 (*) -8,24 -9,02 (*) -8,60 

   (0,08) (0,12) (0,08) (0,11) 

LNSIZE2 TAMANHO2 (+) 0,79 (**) 0,71 (*) 0,76 (*) 0,74 (*) 

   (0,05) (0,08) (0,06) (0,08) 

SIGN SINAL (+) 1,05 (**) 1,05 (**) 1,04 (**) 1,10 (**) 

   (0,04) (0,04) (0,05)  (0,04) 

LNCHANGE MUDANÇA (+) 0,08 0,06 0,09 0,08 

   (0,56) (0,63) (0,52) (0,56) 

LNCHANGE2 MUDANÇA2 (+/-) 0,04 0,04 0,04 0,04 

   (0,26) (0,32) (0,30) (0,27) 

LNLEVERAGE ENDIVIDAMENTO (+) 0,12 0,11 0,08 0,13 

   (0,56) (0,58) (0,71) (0,54) 

LNLEVERAGE2 ENDIVIDAMENTO2 (+/-) 0,04 0,04 0,04 0,02 

   (0,43) (0,41) (0,35) (0,62) 

LNSDRET DESVPAD (+) -0,45 -0,44 -0,46 -0,44 

   (0,13) (0,14) (0,12) (0,14) 

LNSDRET2 DESVPAD2 (+/-) 0,15 0,15 0,16 0,14 

   (0,22) (0,23) (0,19) (0,28) 

YEAR ANO  0,04 0,12 0,13 0,00 

   (0,87) (0,62) (0,58) (1,00) 

LNDISCn LNDISCn (-) -1,42 (**) -1,56 -1,68 (*) 0,18 

   (0,05)  (0,14) (0,07) (0,87) 

   R2 = 0,1416 R2= 0,1299 R2= 0,1382 R2= 0,1126 

   F = 1,68 (*) F= 1,52 F = 1,63 (*) F= 1,29 

Fonte: Elaborado pelo autor. (*) Significância estatística ao nível 0,1; (**) Significância estatística ao nível 0,05; (***) Significância estatística ao nível 0,01. Os valores entre parênteses representam 

o p-valor dos coeficientes estimados. 



55 

 

Para definir o modelo que melhor se adequava aos dados coletados, 

foram efetuados testes de dados em painel de efeito fixo e efeito aleatório 

(WOOLDRIDGE, 2006). 

Adicionalmente, através da utilização de Wooldridge, 2006, o Teste de 

Hausman foi possível definir qual modelo se ajustava melhor aos dados testados e, 

para todos os índices de disclosure foi verificada melhor aderência para o modelo de 

efeito fixo, dado que em todos os casos foram obtidos p-valores menores que 0,05. 

Ao avaliar os dados trazidos na tabela acima, os resultados suportam a 

hipótese H1 (quanto maior o índice de disclosure das demonstrações financeiras das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, menor será o erro de previsão dos analistas 

de mercado), para o 1º índice de aderência aos itens disclosure requeridos pelo IFRS, 

apresentando significância estatística ao nível de 5%. 

Esses resultados sugerem que um acréscimo no índice de disclosure da 

firma leva a uma redução no erro de previsão dos analistas de mercado, indicando 

uma elevação na acurácia da previsão dos resultados e melhor direcionamento do 

mercado na avaliação das empresas. 

Além disso, é verificada significância estatística fraca (ao nível de 10%) 

para o 3º índice de aderência à métrica disclosure, reforçando a ideia de que a métrica 

com maior poder explicativo para a variação dos erros dos analistas é a que considera 

todos os requisitos normativos, portanto, sem excluir as unidades de análise cujas 

empresas não divulgaram nenhuma informação acerca da aplicabilidade. 

Sendo assim, é possível afirmar que o índice de disclosure calculado de 

forma estrita tem maior influência sobre os erros de previsão, ou seja, ao ponderar o 

índice de disclosure pela aplicabilidade das normas, atribuindo uma nota mais 

tolerante às empresas, perde-se significância estatística. Esta conclusão está 

aderente às evidências do estudo de Hodgdon et al. (2008). Nesta ocasião, Hodgdon 

et al. (2008) verificou que, em companhias de diversos países da Europa, que 

possuem níveis maiores de compliance com as exigências de divulgação do IFRS (by 

unweighted compliance score) provêm melhor conteúdo informacional aos analistas 

de mercado, logo, o erro de previsão apresenta queda significativa.  

De acordo com as regressões, as variáveis Tamanho e Sinal também 

apresentaram potencial explicativo sobre o erro de previsão dos analistas, sendo que 

a primeira possui relação negativa com a variável dependente (-9,29 e -9,02 para o 1º 
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e 2º índices de aderência à métrica disclosure, ambos com significância estatística 

fraca (10%)) e a segunda possui relação positiva com o erro de previsão (1,05; 1,05; 

1,04 e 1,10 para o 1º, 2º, 3º e 4º índice de aderência à métrica disclosure, 

respectivamente, sendo que todos apresentaram significância estatística ao nível de 

5%), confirmando os resultados obtidos em estudos anteriores. (HODGDON et al., 

2008; GLAUM et al., 2011)  

Isto significa que, quanto maior o tamanho da empresa, menor o erro de 

previsão. Já quando a divulgação dos resultados apresenta alteração de positiva para 

negativa, ocorre o fator surpresa, e o erro de previsão dos analistas tende a ser maior. 

Portanto, os resultados obtidos nesta pesquisa fortalecem a importância 

do grau de cumprimento dos requisitos de divulgação das normas contábeis 

internacionais para os usuários externos, como ferramenta de avaliação e 

direcionamento do mercado, além de contribuir para reduzir a assimetria informacional 

existente entre os dirigentes das firmas e os investidores. 

Por fim, cabe ressaltar que o nível de compliance com os 

requerimentos de disclosure do IFRS das empresas brasileiras, avaliado na seção de 

estatística descritiva deste trabalho, aponta cumprimento muito aquém do nível 

verificado nos estudos internacionais. Esse fato contribui para o entendimento de que 

o grau de cumprimento dos normativos contábeis é tão ou mais importante do que a 

própria normatização. 

 

4.2.2. H2: Quando a empresa listada na BM&FBOVESPA for vinculada a 

Agência Reguladora, seu erro de previsão será maior 

 

A Tabela 10 apresenta um resumo dos resultados das regressões 

definidas nesta pesquisa, onde é testada a hipótese H2, utilizando as quatro métricas 

do índice de disclosure definidas. 

 



57 

 

Tabela 10: Análises de regressão (H2) – variável dependente: Erro de Previsão 

Variáveis Expectativa 1º índice de disclosure  2º índice de disclosure 3º índice de disclosure 4º índice de disclosure 

CONSTANTE CONSTANTE  1,73 1,86 0,61 3,15 

   0,83 0,81 0,94 0,70 

LNSIZE TAMANHO (-) -1,21 -1,17 -1,00 -1,31 

   0,59 0,61 0,66 0,57 

LNSIZE2 TAMANHO2 (+) 0,09 0,08 0,07 0,09 

   0,60 0,62 0,66 0,61 

SIGN SINAL (+) 1,63 (***) 1,65 (***) 1,60 (***) 1,66 (***) 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

LNCHANGE MUDANÇA (+) 0,33 (***) 0,33 (***) 0,33 (***) 0,34 (***) 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

LNCHANGE2 MUDANÇA2 (+/-) 0,04 0,04 0,04 0,04 

   0,12 0,12 0,14 0,11 

LNLEVERAGE ENDIVIDAMENTO (+) 0,09 0,09 0,10 0,09 

   0,42 0,42 0,37 0,43 

LNLEVERAGE2 ENDIVIDAMENTO2 (+/-) 0,03 0,03 0,03 0,02 

   0,37 0,37 0,32 0,40 

LNSDRET DESVPAD (+) -0,14 -0,14 -0,13 -0,14 

   0,36 0,38 0,40 0,38 

LNSDRET2 DESVPAD2 (+/-) 0,05 0,05 0,05 0,04 

   0,27 0,30 0,31 0,35 

YEAR ANO  0,27 0,31 0,30 0,37 

   0,17 0,12 0,13 0,19 

LNDISCn LNDISCn (-) -0,64 -0,65 -1,06 (**) -0,31 

   0,12 0,25 0,04 0,69 

REG REGULADO (+) -0,25 -0,18 -0,22 -0,17 

   0,36 0,51 0,41 0,52 

   R2 = 0,0495 R2= 0,0435 R2= 0,0544 R2= 0,0339 

Fonte: Elaborado pelo autor. (*) Significância estatística ao nível 0,1; (**) Significância estatística ao nível 0,05; (***) Significância estatística ao nível 0,01. Os valores entre parênteses representam 

o p-valor dos coeficientes estimados. 
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O modelo que melhor se adequou à hipótese H2 foi o teste de dados em 

painel de efeito aleatório, pois para testar a variável dummy de Setor Regulado, o teste 

de dados em painel de efeito fixo despreza variáveis que se repetem entre os anos 

avaliados (WOOLDRIDGE, 2006). 

Ao avaliar os dados trazidos na tabela acima, os resultados não suportam 

a hipótese H2 (quando a empresa listada na BM&FBOVESPA for vinculada a Agência 

Reguladora, seu erro de previsão será maior), visto que para nenhum dos testes 

efetuados foi verificada significância estatística para a variável de Setor Regulado. 

A partir desses resultados não é possível afirmar que o fato de a firma se 

reportar a Agência Reguladora altera o erro de previsão dos analistas de mercado, 

sendo contrário às conclusões de Santos et al. (2014b), os quais relataram que existe 

uma relação significativamente negativa entre a variável de setores altamente 

regulados e o índice de disclosure. 

Apesar disso, foi verificada significância estatística para o 3º índice de 

aderência à métrica disclosure, apresentando significância estatística ao nível de 5%. 

Estes resultados reforçam as conclusões obtidas na seção anterior, as quais sugerem 

que um acréscimo no índice de disclosure da firma leva a uma redução no erro de 

previsão dos analistas de mercado, indicando uma elevação na acurácia da previsão 

dos resultados e melhor direcionamento do mercado na avaliação das empresas. 

Além disso, é verificada significância estatística forte (ao nível de 1%) 

para as variáveis Sinal e Mudança, confirmando os resultados obtidos nos estudos de 

Hussain (1997), Barron et al. (1999), Hope (2003a), Hope (2003b), Lang; Lundholm 

(1996), Hodgdon et al. (2008) e Glaum et al. (2011). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho examinou o impacto do compliance das empresas listadas 

na BM&FBOVESPA aos requerimentos de divulgação do IFRS e sua relação com o 

erro de previsão dos analistas de mercado. Esta análise foi feita por meio da avaliação 

de como a variação no atendimento aos requisitos de disclosure nas demonstrações 

financeiras de 2010 e 2012 afetaram os erros de previsão do resultado dos anos 2011 

e 2013, respectivamente. Para isso, foi utilizada a métrica de apuração dos índices de 

disclosure utilizada por Santos et al. (2014), a qual mede o grau de cumprimento das 

companhias às normas contábeis internacionais de acordo com quatro critérios. 

A partir desta análise, foi verificado que os índices de disclosure 

(utilizando as quatro métricas) são negativamente associados com o erro de previsão 

dos analistas de mercado. Além disso, foram controlados demais fatores que 

influenciam o erro de previsão, conforme explorado em estudos anteriores (LANG; 

LUNDHOLM, 1996; HUSSAIN, 1997; BARRON et al., 1999; HOPE, 2003a; HOPE, 

2003b; VANSTRAELEN et al., 2003; MARTINEZ, 2004; HODGDON et al., 2008; 

GLAUM et al., 2011). 

Para o caso brasileiro, o grau de cumprimento dos requerimentos 

normativos é significativamente menor quando comparado aos países da Europa, 

verificado no estudo de Hodgdon et al. (2008). Entretanto, as empresas brasileiras 

apresentaram grande evolução no quesito de padronização da divulgação nos anos 

estudados, possuindo menor volatilidade no que é divulgado para cada norma. 

Cabe ressaltar que o potencial explicativo do índice de disclosure da firma 

perante o erro de previsão cresce significativamente quando é adotado o critério de 

análise estrito, ou seja, quando não são excluídas as unidades de análise cujas 

empresas não divulgaram nenhuma informação acerca da aplicabilidade. Logo, 

conclui-se que as alterações nos erros dos analistas estão negativamente 

relacionadas ao cumprimento dos requisitos de divulgação do IFRS, comprovando a 

importância da observância das normas contábeis internacionais pelas empresas 

brasileiras. Especificamente, para as empresas que cumprem todos ou a grande 

maioria dos requerimentos de divulgação do IFRS, os analistas de mercado possuem 
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maior poder preditivo referente ao índice lucro por ação (EPS) da companhia, índice 

relevante para a formação dos preços das ações das empresas. 

Os resultados apresentados no presente estudo estão alinhados às 

conclusões apresentadas por Hodgdon et al. (2008) e Glaum et al. (2011), onde foi 

destacado que o disclosure é um fator importante na determinação da acurácia das 

previsões dos analistas. Adicionalmente, esta pesquisa traz uma contribuição 

relevante, pois não avaliou simplesmente a correlação da adoção do IFRS à alteração 

no erro de previsão dos analistas de mercado no Brasil, mas foi adotado índice de 

disclosure por norma contábil/firma, a fim de controlar possíveis alterações no erro 

que não estivessem associadas com a adoção das normas contábeis, caso estas não 

fossem seguidas completamente pelas empresas. 

Outra contribuição relevante desta pesquisa é que não há estudo no 

Brasil que utilize a métrica de índice de disclosure para afastar a possibilidade de 

associação das alterações no erro à adoção do IFRS. Por este motivo, os resultados 

obtidos fortalecem a importância do grau de cumprimento dos requisitos de divulgação 

das normas contábeis internacionais para os usuários externos, como ferramenta de 

avaliação e direcionamento do mercado, além de contribuir para reduzir a assimetria 

informacional existente entre os dirigentes das firmas e os investidores. 

Verifica-se que o nível de compliance com os requerimentos de 

disclosure do IFRS das empresas brasileiras revela cumprimento muito aquém do 

nível verificado nos estudos internacionais, trazendo o entendimento de que o grau de 

cumprimento dos normativos contábeis é tão ou mais importante do que a própria 

normatização. Nesse sentido, os resultados obtidos são importantes para a área de 

regulação, pois somente a adoção do IFRS não garante a melhoria da informação 

disponibilizada ao mercado; logo, é primordial que exista o atendimento completo aos 

requisitos da norma para que a regulação contábil seja efetiva. 

Portanto, é importante que haja o aprimoramento dos mecanismos de 

auditoria das firmas quanto ao cumprimento dos requerimentos normativos, como: 

penalidades pela não observância da norma (enforcement), estruturas de governança 

corporativa, auditorias interna e externa. 

Adicionalmente, foi avaliado se quando a empresa listada na 

BM&FBOVESPA for vinculada a Agência Reguladora, seu erro de previsão será 

maior. Esta análise sugere que o fato de a firma se reportar a Agência Reguladora 
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não altera o erro de previsão dos analistas de mercado, sendo contrário às conclusões 

de Santos et al. (2014b), os quais relataram que existe uma relação significativamente 

negativa entre a variável de setores altamente regulados e o índice de disclosure. 

Por fim, cabe salientar a existência de algumas limitações que devem ser 

consideradas ao avaliar os resultados trazidos neste estudo, como: (i) a amostra de 

empresas avaliadas (123) é pequena e pode conter problemas de seleção, visto que 

foram selecionadas as empresas cuja informação referente à previsão do analista se 

encontrava disponível; (ii) embora o índice de disclosure utilizado tenha sido 

construído com base nos itens de divulgação obrigatória pelo IFRS, é impossível 

eliminar completamente a subjetividade na verificação do atendimento aos requisitos 

de divulgação pela firma. Para minimizar o grau de subjetividade durante a verificação 

da aderência das firmas aos itens de divulgação requeridos pelos normativos, cada 

normativo foi atribuído ao mesmo pesquisador, que verificou a aplicabilidade de uma 

norma para as 123 (cento e vinte e três) firmas; contudo, não é possível excluir 

completamente a subjetividade de cada pesquisador; (iii) outra limitação a ser 

considerada é utilização de dados em painel apenas com dois períodos, pois esta é a 

forma mais simples de utilização de dados em painel e é suficiente para a análise com 

efeitos fixos. De fato, a utilização de mais períodos pode aprimorar os resultados, dado 

que o grau de cumprimento dos requisitos do IFRS parece melhorar com o passar do 

tempo; e (iv) utilização dos dados previstos da estimativa média por companhia, 

métrica e período (estimativa de consenso), sem controlar o viés por analista. A fim 

de garantir a segurança dos resultados e minimizar eventuais problemas da utilização 

do Consensus, as análises foram efetuadas apenas com as previsões produzidas nos 

consensos de dezembro de cada ano. 
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7 ANEXOS 

 

 

7.1. IFRS - International Financial Reporting Standards 

 

A contabilidade fornece informações sobre uma empresa e suas 

operações para facilitar as decisões de alocação de recursos pelos usuários destas 

informações. Se a informação reportada é confiável e útil, os recursos escassos são 

alocados da melhor maneira possível, por outro lado, quando os recursos são 

alocados de forma inadequada a informação é menos confiável e útil (CHOI & MEEK, 

2011).  

Historicamente, os sistemas legais, combinados com outras diferenças 

legais e econômicas, criaram uma vasta diversidade de sistemas contábeis. 

Consequentemente, a comparabilidade das demonstrações contábeis de empresas 

de diferentes países tornou-se uma tarefa difícil. A Europa originou diversos sistemas 

legais (inglês, francês e escandinavo), que contribuíram para a diversidade de 

sistemas contábeis que se estabeleceram. Diante dessa percepção, os membros da 

União Europeia iniciaram um movimento que visava harmonizar as diferentes normas 

contábeis. A harmonização consistiu em um processo que buscou aumentar a 

comparabilidade das práticas contábeis, limitando suas diferenças (CHOI & MEEK, 

2011). 

Contudo, o sistema contábil brasileiro é de origem legalista (fruto de uma 

herança cultural ibérica), com fraco sistema legal, mercado de capitais em 

desenvolvimento, influência das regras fiscais sobre os relatórios financeiros e 

preponderância de órgãos governamentais na emissão de padrões contábeis 

(LOPES, 2005; NIYAMA, 2005). Neste sentido, quando o Brasil passou a adotar as 

Normas Internacionais de Contabilidade com a promulgação da Lei 11.638/2007, 

foram introduzidos importantes conceitos legais bastante utilizados em economias 

mais desenvolvidas e, desta forma, passa a alinhar a normatização contábil brasileira 

às legislações dos países da Europa. Estas alterações se traduzem em inovações nas 

demonstrações contábeis e nas práticas contábeis, dado que as normas 
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internacionais são baseadas muito mais em princípios do que em regras (SAIKI e 

ANTUNES, 2010). 

A normatização contábil internacional tem sua origem com a criação do 

IASCF - International Accounting Standards Committee Foundation em 1973 na 

Europa, com o objetivo de emitir normas contábeis internacionais que pudessem ser 

aceitas mundialmente, denominadas International Accounting Standards (IAS) e 

algumas dessas normas continuam vigentes atualmente.  

Em abril de 2001, o IASB – International Accounting Standard Board 

substituiu o antigo IASCF. Este órgão tem como compromisso principal desenvolver 

um modelo único de normas contábeis internacionais de alta qualidade, que requeiram 

transparência e comparabilidade na elaboração de Demonstrações Financeiras, e que 

atendam ao público interessado nas informações contidas nestas demonstrações, 

como: investidores, administradores, pesquisadores e os analistas de mercado. Os 

analistas de mercado serão o foco do presente estudo, pois através de suas análises 

podem influenciar a percepção do mercado e a alocação ótima dos recursos no 

mercado de capitais. 

No Brasil, o órgão responsável por emitir as normas contábeis 

internacionais de acordo com os pronunciamentos do IASB é o CPC – Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis. Esta entidade não é uma entidade autônoma, não é 

órgão regulador, sendo formada pela APIMEC – Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, BOVESPA, CFC – Conselho 

Federal de Contabilidade, IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil, FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras, ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas e como 

convidados permanentes, BACEN – Banco Central do Brasil, CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários, Secretaria da Receita Federal do Brasil e SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados. As funções principais do CPC são: atuar na 

convergência internacional das normas contábeis, centralizar a emissão de normas 

que norteiam este tema e representação na produção dessas informações. O 

panorama atual de normas emitidas por este órgão é demonstrado no Anexo 7.2. 

Pronunciamentos do CPC. 

A adoção das IFRS é importante para garantir a comparabilidade das 

demonstrações financeiras em ambientes econômicos diversos. É preciso considerar 
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que há relações positivas entre informação contábil, desenvolvimento do mercado de 

capitais e crescimento econômico (CARVALHO, LEMES, COSTA, 2006). 

 

7.2. Pronunciamentos do CPC 

 

Documento Título 
Data 

Aprovação 

Data 

Divulgação 

CPC 00  

Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro  

12/02/2011 15/12/2011 

CPC 01  Redução ao Valor Recuperável de Ativos  08/06/2010 10/07/2010 

CPC 02  

Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 

conversão de demonstrações contábeis  

09/03/2010 10/07/2010 

CPC 03  Demonstração dos Fluxos de Caixa  09/03/2010 10/07/2010 

CPC 04  Ativo Intangível  11/05/2010 12/02/2010 

CPC 05  Divulgação sobre Partes Relacionadas  09/03/2010 10/07/2010 

CPC 06  Operações de Arrendamento Mercantil  11/05/2010 12/02/2010 

CPC 07  Subvenção e Assistência Governamentais  11/05/2010 12/02/2010 

CPC 08  

Custos de Transação e Prêmios na Emissão de 

Títulos e Valores Mobiliários  

12/03/2010 16/12/2010 

CPC 09  Demonstração do Valor Adicionado (DVA)  30/10/2008 11/12/2008 

CPC 10  Pagamento Baseado em Ações  12/03/2010 16/12/2010 

CPC 11  Contratos de Seguro  12/05/2008 17/12/2008 

CPC 12  Ajuste a Valor Presente  12/05/2008 17/12/2008 

CPC 13  

Adoção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida 

Provisória nº. 449/08  

12/05/2008 17/12/2008 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=2
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=2
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=9
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=9
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=9
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=34
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=34
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=36
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=36
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=37
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=37
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=38
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=38
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=39
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=39
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=39
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=40
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=40
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=41
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=41
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=42
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=42
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=44
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=44
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=44
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Documento Título 
Data 

Aprovação 

Data 

Divulgação 

CPC 14  

Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, 

Mensuração e Evidenciação (Fase I) - 

Transformado em OCPC 03  

  

CPC 15  Combinação de Negócios  06/03/2011 08/04/2011 

CPC 16  Estoques  05/08/2009 09/08/2009 

CPC 17  Contratos de Construção  19/10/2012 11/08/2012 

CPC 18  

Investimento em Coligada, em Controlada e em 

Empreendimento Controlado em Conjunto  

12/07/2012 13/12/2012 

CPC 19  Negócios em Conjunto  11/09/2012 23/11/2012 

CPC 20  Custos de Empréstimos 09/02/2011 20/10/2011 

CPC 21  Demonstração Intermediária  09/02/2011 20/10/2011 

CPC 22  Informações por Segmento  26/06/2009 31/07/2009 

CPC 23  

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro  

26/06/2009 16/09/2009 

CPC 24  Evento Subsequente  17/07/2009 16/09/2009 

CPC 25  

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes  

26/06/2009 16/09/2009 

CPC 26  Apresentação das Demonstrações Contábeis  12/02/2011 15/12/2011 

CPC 27  Ativo Imobilizado  26/06/2009 31/07/2009 

CPC 28  Propriedade para Investimento  26/06/2009 31/07/2009 

CPC 30  Receitas  19/10/2012 11/08/2012 

CPC 31  

Ativo Não Circulante Mantido para Venda e 

Operação Descontinuada  

17/07/2009 16/09/2009 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=45
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=45
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=45
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=45
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=47
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=47
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=48
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=48
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=49
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=49
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=49
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=50
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=50
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=51
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=51
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=52
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=52
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=53
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=53
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=54
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=54
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=54
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=55
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=55
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=58
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=58
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=59
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=59
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=61
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=61
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=62
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=62
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=62


77 

 

Documento Título 
Data 

Aprovação 

Data 

Divulgação 

CPC 32  Tributos sobre o Lucro  17/07/2009 16/09/2009 

CPC 33  Benefícios a Empregados  12/07/2012 13/12/2012 

CPC 34  

Exploração e Avaliação de Recursos Minerais 

(Não editado)  

  

CPC 35  Demonstrações Separadas  31/10/2012 11/08/2012 

CPC 36  Demonstrações Consolidadas  12/07/2012 20/12/2012 

CPC 37  

Adoção Inicial das Normas Internacionais de 

Contabilidade  

11/05/2010 12/02/2010 

CPC 38  

Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração  

10/02/2009 19/11/2009 

CPC 39  Instrumentos Financeiros: Apresentação  10/02/2009 19/11/2009 

CPC 40  Instrumentos Financeiros: Evidenciação  06/01/2012 30/08/2012 

CPC 41  Resultado por Ação  07/08/2010 08/06/2010 

CPC 42  

Contabilidade e Evidenciação em Economia 

Altamente Inflacionária (Não editado)  

  

CPC 43  

Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos 

CPCs 15 a 41  

12/03/2010 16/12/2010 

CPC 44  Demonstrações Combinadas  12/02/2011 05/02/2013 

CPC 45  

Divulgação de Participações em outras 

Entidades  

12/07/2012 13/12/2012 

CPC 46  Mensuração do Valor Justo  12/07/2012 20/12/2012 

CPC PME  

Contabilidade para Pequenas e Médias 

Empresas com Glossário de Termos 

12/04/2009 16/12/2009 

Fonte: CPC (2015) 
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8 APÊNDICES 

 

8.1. Unidades de Análise, Critérios e Categorias 

 

Quadro 2: Unidades de Análise, Critérios e Categorias 

Unidade 

de 

Análise 

Tema da Unidade de Análise 

Critério (CPC 

de 

Referência) 

Categoria (Itens do 

Normativo) 

1 Redução ao Valor Recuperável de Ativos  CPC 01 126 e 129 a 133 

2 Ativo Intangível CPC 04 118, 121,122 e 126 

3 Divulgação sobre Partes Relacionadas  CPC 05 13, 17, 18, 19 e 26 

4 Arrendamento Mercantil Financeiro – Arrendatário  CPC 06 31 

5 Arrendamento Mercantil Financeiro – Arrendatário  CPC 06 35 

6 
Custos de Transação e Prêmios na Emissão de 

Títulos e Valores Mobiliários  

CPC 08 20 

7 Pagamento Baseado em Ações  CPC 10 45 e 48 a 51 

8 Combinação de Negócios  CPC 15 B64 e B67 

9 Estoques CPC 16 36 

10 Investimento em Coligada e em Controlada  CPC 18 37 e 40 

11 Investimento em Empreendimento Conjunto  CPC 19 54 a 57 

12 Custos de Empréstimos  CPC 20 26 

13 Informações por Segmento  CPC 22 21 a 24, 27 e 31 a 34 

14 Políticas Contábeis   CPC 23 28 e 29 

15 Mudança de Estimativa  CPC 23 39 

16 Retificação de Erro CPC 23 49 

17 Evento Subsequente CPC 24 17 e 21 

18 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos CPC 25 84 a 86, 89 e 92 

19 Ativo Imobilizado 
CPC 27 

ICPC 10 

73 a 76 

41 e 42 

20 Propriedade para Investimento CPC 28 75, 76, 78 e 79 

21 Receita CPC 30 35 

22 Demonstrações Consolidadas CPC 36 41 

23 Resultado por Ação CPC 41 70 e 79 

24 
Contabilização da Proposta de Pagamento de  

Dividendo 

ICPC 08 14 

25 Instrumentos Financeiros OCPC 03 79 

Fonte: Mapuranga (2011) – Adaptado pelo autor. 
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8.2. Aplicabilidade das Unidades de Análise 

 

Quadro 3: Aplicabilidade das Unidades de Análise 

Normativos cuja aplicabilidade poderia ser 

verificada no Balanço 

Patrimonial/Demonstração do Resultado 

Normativos cuja 

aplicabilidade deveria vir 

expressa nas Notas 

Explicativas 

Ativo Intangível (CPC 04) Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos (CPC 01)  

Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05) Arrendamento Mercantil 

Operacional – Arrendatário (CPC 

06) 

Arrendamento Mercantil Financeiro – Arrendatário 

(CPC 06)  

Custos de Transação e Prêmios 

na Emissão de Títulos e Valores 

Mobiliários (CPC 08)  

Estoques (CPC 16) Pagamento Baseado em Ações 

(CPC 10) 

Investimento em Coligada e em Controlada (CPC 18) Combinação de Negócios (CPC 

15) 

Investimento em Empreendimento Conjunto (CPC 19) Custos de Empréstimos (CPC 20) 

Ativo Imobilizado (CPC 27; ICPC 10) Informações por Segmento (CPC 

22)  

Propriedade para Investimento (CPC 28) Políticas Contábeis (CPC 23)  

Receita (CPC 30) Mudança de Estimativa (CPC 23) 

Demonstrações Consolidadas (CPC 36) Retificação de Erro (CPC 23)  

Resultado por Ação (CPC 41) Evento Subsequente (CPC24)  

Contabilização da Proposta de Pagamento de 

Dividendo (ICPC 08)  

Provisões, Passivos Contingentes 

e Ativos Contingentes (CPC 25) 

Instrumentos Financeiros (OCPC 

03) 

Fonte: Mapuranga (2011) – Adaptado pelo autor. 
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8.3. Empresas Reguladas e Não Reguladas 

 

 

Na tabela abaixo é demonstrada a amostra de empresas por segmento 

regulado e não regulado: 

 

Quadro 4: Empresas Reguladas e Não Reguladas 

REGULAÇÃO 
AGÊNCIA 

REGULADORA 
SETOR NÚMERO DE EMPRESAS 

REGULADA 

ANA Outros 3 

ANATEL Telecomunicações 3 

ANEEL Energia Elétrica 14 

ANP Petróleo e Gás 4 

ANTAQ Transporte Serviço 2 

ANTT Transporte Serviço 5 

TOTAL 31 

NÃO REGULADA NÃO REGULADA 

Agro e Pesca 1 

Alimentos e Bebidas 4 

Comércio 8 

Construção 14 

Eletroeletrônicos 2 

Máquinas Indust. 3 

Mineração 3 

Minerais não Met. 1 

Outros 32 

Papel e Celulose 2 

Química 4 

Siderur & Metalur. 6 

Software e Dados 2 

Têxtil 4 

Transporte Serviço 1 

Veículos e peças 5 

TOTAL 92 

TOTAL GERAL 123 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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8.4. Análise da Correlação dos Índices de Disclosure 

 

 

A fim de verificar a o grau de dependência linear entre os índices de 

disclosure calculados de acordo com 4 métricas distintas, abaixo foi determinada a 

Matriz de Correlação de Pearson (WOOLDRIDGE, 2006) destas variáveis:  

 

Tabela 11: Matriz de Correlação dos Índices de Disclosure 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 

     

Critério 1 1,0000    

     

     

Critério 2 0,7777 1,0000   

 0,0000    

     

Critério 3 0,8287 0,7293 1,0000  

 0,0000 0,0000   

     

Critério 4 0,3430 0,5388 0,5441 1,0000 

 0,0000 0,0000 0,0000  

          

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Ao avaliar a correlação dos índices de disclosure é possível verificar a 

existência de forte correlação, variando de 0,8287 entre o critério 1 e o critério 3 a 

0,3430 entre o critério 1 e o critério 4. Apesar de a menor correlação ser inferior a 

0,35, pode-se considerar a existência de forte correlação entre todas as variáveis 

devido à sua significância. Portanto, a regressão avaliará cada métrica de disclosure 

separadamente. 

 

8.5. Análise da Correlação das Variáveis de Controle 

 

Ao avaliar a correlação das variáveis de controle, verificou-se a 

necessidade de analisar a aderência das variáveis ROA e US List à regressão dos 
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dados. Isso se deve ao fato destas possuírem correlação estatisticamente significativa 

com as variáveis Tamanho e D.P. Ret (Desvio Padrão do Retorno Diário das Ações) 

e, ao serem incluídas na regressão, alterarem o resultado esperado. Adicionalmente, 

ao avaliar a variável Endividamento, verifica-se o mesmo relacionamento com a 

variável Sinal e por esse motivo, a inclusão desse indicador na regressão também 

deverá ser ponderada. 

Outro aspecto que deve ser observado é que o indicador de Ano possui 

forte correlação com as variáveis ROA e Mudança. Logo, a aderência desta variável 

ao modelo deverá ser avaliada. 

 

Tabela 12: Matriz de Correlação das Variáveis de Controle 

  Tamanho Sinal Roa Endividamento Mudança US List D.P. Ret Ano 

LN 
(Tama
nho) 

1,0000 
       

         

Sinal -0,0066 1,0000       

 (0,9174)        

         

Roa -0,1729 -0,1100       

 (0,0066) (0,0851)       

         

Endivi
damen

to 
0,1507 0,1063 -0,3214 1,0000     

 (0,0180) (0,0964) (0,0000)      

         

Mudan
ça 

-0,1014 -0,0793 -0,0465 0,0807 1,0000    

 (0,1125) (0,2150) (0,4681) (0,2075)     

         

US 
List 

0,2573 -0,0029 -0,4672 0,1317 0,1534 1,0000   

 (0,0000) (0,9639) (0,0000) (0,3090) (0,0161)    

         

D.P. 
Ret 

-0,0614 -0,0220 -0,2045 0,0620 0,0192 0,1488 1,0000  

 (0,3376) (0,7314) (0,0013) (0,3328) (0,7641) (0,0196)   

         

Ano 0,1330 -0,1442 -0,1923 0,1519 -0,0105 -0,0095 -0,0298 1,0000 

 (0,0372) (0,0237) (0,0280) (0,6360) (0,0544) (0,4885) (0,2732)  

Fonte: Elaborado pelo autor. Os valores entre parênteses representam o p-valor dos coeficientes estimados. 
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Para determinar quais variáveis de controle serão incluídas na regressão 

dos dados em painel, foi realizado o Teste VIF (variance inflation fator) 

(WOOLDRIDGE, 2006) a fim de determinar se existe alto grau de multicolinearidade 

entre elas. Primeiramente, o Teste VIF foi efetuado com todas as variáveis em log 

natural (formato que será utilizado na regressão) e os resultados obtidos serão 

resumidos na Tabela 12, a seguir: 

 

Tabela 13: Teste VIF (variance inflation fator) 

Variável VIF 1/VIF   

   

LN (Tamanho) 194,03 0,0052 

LN (Tamanho)^2 193,70 0,0052 

LN (Disclosure) 80,20 0,0125 

LN (Disclosure)^2 78,04 0,0128 

LN (ROA) ^2 26,30 0,0380 

LN (ROA) 26,02 0,0384 

LN (Mudança) 2,94 0,3396 

LN (Mudança) ^2 2,20 0,4550 

LN (Endividamento) 2,07 0,4833 

LN (Endividamento) ^2 2,07 0,4827 

LN (D.P. Ret) 2,06 0,4864 

LN (D.P. Ret) ^2 1,99 0,5035 

Sinal 1,12 0,8905 

Ano 1,10 0,9063 

    

Média VIF 43,85  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Os resultados apontam para uma alta multicolinearidade das variáveis 

Tamanho, Disclosure e ROA, visto que apresentam coeficiente maior que 10, 

indicando que estas variáveis são possivelmente redundantes. Com o intuito de 

adequar as variáveis ao modelo, o Teste VIF foi efetuado novamente, após excluir o 

indicador ROA (no formato linear e quadrático) e o indicador Disclosure (formato 

quadrático). A Tabela 13 demonstra os novos resultados do Teste VIF: 
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Tabela 14: Teste VIF Ajustado (variance inflation fator) 

Variável VIF 1/VIF   

   

LN (Tamanho) 178,76 0,0056 

LN (Tamanho)^2 176,46 0,0057 

LN (Endividamento) 2,06 0,4862 

LN (Endividamento) ^2 2,05 0,4875 

LN (D.P. Ret) 1,98 0,5048 

LN (D.P. Ret) ^2 1,96 0,5092 

LN (Mudança) 1,90 0,5266 

LN (Mudança) ^2 1,84 0,5431 

LN (Disclosure) 1,20 0,8351 

Ano 1,08 0,9264 

Sinal 1,07 0,9384 

   

Média VIF 33,67  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Com base na análise do novo Teste VIF, foram determinados os dados 

que irão compor a regressão. Apesar de a variável Tamanho possuir valor VIF superior 

a 10 quando incluída com seu formato quadrático, seguindo a metodologia de 

Hodgdon et al. (2008) e demais estudos (LANG & LUNDHOLM, 1996; BARRON et al., 

1999; HOPE, 2003a; HOPE, 2003b; VANSTRAELEN et al., 2003 e GLAUM et al., 2011), seus 

dois formatos (linear e quadrático) serão incluídos na regressão devido à forte 

evidência de seu relacionamento não linear com a variável dependente, verificada em 

seu diagrama de dispersão. 
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8.6. Erro de Previsão por Empresa 

 

COPANHIA ERRO 

ID NOME COMPLETO AÇÃO 2011 2013 VAR. (%) 

1 AES TIETE S.A. GETI4 0,02 (0,08) (124,68) 

2 ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. ALSC3 0,36 (1,13) (132,19) 

3 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. ALLL3 0,20 (19,52) (101,04) 

4 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO BTOW3 1,57 0,41 (286,77) 

5 BEMATECH S.A. BEMA3 1,87 0,37 (412,10) 

6 BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP BHGR3 0,83 (3,59) (123,14) 

7 BR MALLS PARTICIPACOES S.A. BRML3 0,39 0,35 (12,90) 

8 BR PROPERTIES S.A. BRPR3 0,77 (0,63) (221,52) 

9 BRADESPAR S.A. BRAP4 0,17 33,16 99,48 

10 BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. BBRK3 0,13 (0,23) (158,00) 

11 BRASIL TELECOM S.A. OIBR4 (0,32) 0,54 158,70 

12 BRASKEM S.A. BRKM5 1,94 2,69 28,01 

13 BRF - BRASIL FOODS S.A. BRFS3 0,53 0,23 (130,29) 

14 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. BISA3 0,03 0,61 94,94 

15 CCR S.A. CCRO3 0,13 0,14 8,34 

16 CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. CLSC4 0,60 (0,03) (2.427,35) 

17 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP6 (3,87) 4,43 187,35 

18 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PCAR4 0,24 0,01 (1.697,85) 

19 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG CMIG4 0,26 (0,16) (257,73) 
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COPANHIA ERRO 

ID NOME COMPLETO AÇÃO 2011 2013 VAR. (%) 

20 CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE COCE5 0,13 (1,12) (111,36) 

21 CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS CGAS5 (1,05) 0,26 499,05 

22 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL CPLE6 0,20 0,13 (62,84) 

23 CIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMERCIO PRVI3 (0,68) (0,84) (18,72) 

24 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO SBSP3 (0,12) 0,12 194,47 

25 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG CSMG3 (0,01) (0,19) (93,51) 

26 CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR PRBC4 0,68 (0,09) (833,97) 

27 CIA SIDERURGICA NACIONAL CSNA3 0,07 0,76 90,15 

28 CIELO S.A. CIEL3 (0,01) 0,13 111,09 

29 CPFL ENERGIA S.A. CPFE3 0,00 (0,55) (100,30) 

30 CREMER S.A. CREM3 (1,26) 0,30 519,06 

31 CSU CARDSYSTEM S.A. CARD3 (0,50) (232,79) (99,79) 

32 
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA 

PAULISTA 
TRPL4 0,10 (26,10) (100,39) 

33 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART CYRE3 (0,54) 0,04 1.520,64 

34 CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART CCPR3 0,44 0,49 10,94 

35 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. DASA3 (0,59) 0,04 1.548,87 

36 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. DIRR3 (0,04) 0,01 630,02 

37 DROGASIL S.A. RADL3 (0,38) (0,79) (51,91) 

38 DURATEX S.A. DTEX3 (0,21) 0,22 194,81 
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COPANHIA ERRO 

ID NOME COMPLETO AÇÃO 2011 2013 VAR. (%) 

39 
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

S.A 
ECOR3 0,10 (0,09) (209,13) 

40 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 (0,17) (0,11) 53,61 

41 ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR ELET6 0,03 1,81 98,40 

42 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. ELPL4 0,33 (0,47) (170,51) 

43 EMBRAER S.A. EMBR3 (2,02) 0,16 1.399,34 

44 EQUATORIAL ENERGIA S.A. EQTL3 (0,34) (4,66) (92,69) 

45 ESTACIO PARTICIPACOES S.A. ESTC3 (0,26) 0,45 158,76 

46 ETERNIT S.A. ETER3 0,01 0,05 87,45 

47 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. EVEN3 (0,12) 0,24 149,06 

48 EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. EZTC3 0,25 0,38 34,72 

49 FERTILIZANTES HERINGER S.A. FHER3 1,02 0,55 (85,50) 

50 FIBRIA CELULOSE S.A. FIBR3 1,73 0,56 (210,10) 

51 FLEURY S.A. FLRY3 (0,43) (1,13) (62,17) 

52 GAFISA S.A. GFSA3 1,45 1,00 (45,30) 

53 GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. GSHP3 1,32 0,74 (78,66) 

54 GERDAU S.A. GGBR4 (0,41) (0,15) 177,27 

55 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. GOLL4 1,44 0,14 (948,78) 

56 GRENDENE S.A. GRND3 0,41 0,18 (125,38) 

57 GUARARAPES CONFECCOES S.A. GUAR3 0,22 0,12 (77,76) 

58 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. HBOR3 0,29 0,15 (99,43) 
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COPANHIA ERRO 

ID NOME COMPLETO AÇÃO 2011 2013 VAR. (%) 

59 HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A. HRTP3 0,69 0,90 23,37 

60 HYPERMARCAS S.A. HYPE3 7,57 0,20 (3.750,43) 

61 IDEIASNET S.A. IDNT3 4,02 3,32 (21,07) 

62 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A IGTA3 0,17 0,07 (140,73) 

63 INDUSTRIAS ROMI S.A. ROMI3 (18,65) 23,21 180,34 

64 IOCHPE MAXION S.A. MYPK3 0,21 0,62 66,46 

65 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITSA4 0,02 0,11 85,09 

66 JBS S.A. JBSS3 16,01 (0,15) 
(10.989,9

7) 

67 JHSF PARTICIPACOES S.A. JHSF3 0,46 0,40 (15,98) 

68 JSL S.A. JSLG3 (0,52) 0,04 1.522,32 

69 KROTON EDUCACIONAL S.A. KROT3 0,30 0,57 46,90 

70 LIGHT S.A. LIGT3 (0,62) 0,38 264,77 

71 LOCALIZA RENT A CAR S.A. RENT3 0,18 0,37 53,03 

72 LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. LOGN3 1,18 9,77 87,90 

73 LOJAS AMERICANAS S.A. LAME4 0,26 0,14 (84,71) 

74 LOJAS HERING S.A. HGTX3 0,35 (0,05) (795,79) 

75 LOJAS RENNER S.A. LREN3 0,12 0,09 (38,28) 

76 LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. LPSB3 0,32 0,23 (38,39) 

77 LUPATECH S.A. LUPA3 0,97 0,77 (26,24) 

78 M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS MDIA3 0,09 0,15 39,42 
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COPANHIA ERRO 

ID NOME COMPLETO AÇÃO 2011 2013 VAR. (%) 

79 MAGNESITA REFRATARIOS S.A. MAGG3 (0,68) (1,43) (52,87) 

80 MARCOPOLO S.A. POMO4 0,19 (0,09) (310,06) 

81 MARFRIG ALIMENTOS S/A MRFG3 1,34 1,08 (23,48) 

82 MARISA LOJAS S.A. AMAR3 (0,13) (1,46) (91,11) 

83 METALFRIO SOLUTIONS S.A. FRIO3 (8,69) 1,86 568,27 

84 METALURGICA GERDAU S.A. GOAU4 (0,05) (0,45) (89,06) 

85 
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

S.A. 
MILS3 (0,29) 0,09 420,33 

86 MINERVA S.A. BEEF3 0,16 0,65 74,75 

87 MMX MINERACAO E METALICOS S.A. MMXM3 3,17 0,75 (319,82) 

88 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRVE3 0,22 (0,46) (147,30) 

89 MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. MULT3 0,20 (0,30) (165,35) 

90 MULTIPLUS S.A. MPLU3 0,59 (0,03) (1.864,16) 

91 NATURA COSMETICOS S.A. NATU3 0,09 (0,07) (228,10) 

92 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A. NETC4 0,20 (1,66) (112,07) 

93 ODONTOPREV S.A. ODPV3 0,23 0,07 (211,86) 

94 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S.A. OGXP3 1,34 0,95 (40,30) 

95 OSX BRASIL S.A. OSXB3 18,00 1,00 (1.703,84) 

96 PARANAPANEMA S.A. PMAM3 2,29 (22,78) (110,04) 

97 PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES PDGR3 (0,02) 0,31 106,38 

98 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR4 (0,15) (0,05) 173,14 
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COPANHIA ERRO 

ID NOME COMPLETO AÇÃO 2011 2013 VAR. (%) 

99 POSITIVO INFORMATICA S.A. POSI3 2,55 (3,02) (184,52) 

100 PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. PFRM3 (1,13) (1,34) (15,91) 

101 RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACÕES RAPT4 0,14 0,63 78,37 

102 
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE 

ROUPAS S.A. 
LLIS3 0,11 2,43 95,42 

103 RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. RDNI3 (0,25) 0,12 307,09 

104 ROSSI RESIDENCIAL S.A. RSID3 (3,54) (5,60) (36,87) 

105 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. STBP11 (0,82) (4,24) (80,75) 

106 SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. SCAR3 (0,12) 0,64 119,29 

107 SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES SLED4 0,14 (4,36) (103,10) 

108 SLC AGRICOLA S.A. SLCE3 0,38 0,26 (47,57) 

109 SOUZA CRUZ S.A. CRUZ3 0,10 (0,03) (386,74) 

110 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. SUZB5 (23,28) 0,63 3.768,49 

111 TECNISA S.A. TCSA3 (0,66) 0,70 194,07 

112 TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. TGMA3 (0,12) (1,29) (90,67) 

113 TEMPO PARTICIPACOES S.A. TEMP3 0,12 0,11 (15,65) 

114 TIM PARTICIPACOES S.A. TIMP3 0,64 0,00 
(13.363,8

9) 

115 TOTVS S.A. TOTS3 (0,03) (0,13) (76,71) 

116 TRACTEBEL ENERGIA S.A. TBLE3 0,22 (0,05) (562,01) 

117 TRISUL S.A. TRIS3 2,78 3,45 19,40 
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COPANHIA ERRO 

ID NOME COMPLETO AÇÃO 2011 2013 VAR. (%) 

118 UNIPAR PARTICIPAÇÕES S.A. UNIP6 19,77 1,45 (1.264,60) 

119 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS USIM5 (4,84) (0,84) 472,64 

120 VALE S.A. VALE5 0,61 (105,78) (100,57) 

121 
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. 

IDENT. S.A. 
VLID3 0,34 (0,45) (175,15) 

122 VIVO PARTICIPACOES S.A. VIVT4 0,06 (0,23) (126,27) 

123 WEG S.A. WEGE3 0,06 0,20 71,70 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.7. Índice de compliance aos requisitos de disclosure por empresa 

 

ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1 AES TIETE S.A. 0,34 0,37 0,37 0,47 0,23 0,37 0,34 0,51 

2 ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. 0,21 0,22 0,31 0,38 0,23 0,25 0,32 0,49 

3 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. 0,24 0,33 0,36 0,46 0,26 0,29 0,35 0,46 

4 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 0,23 0,31 0,35 0,42 0,19 0,30 0,30 0,44 

5 BEMATECH S.A. 0,16 0,25 0,25 0,37 0,18 0,26 0,28 0,46 

6 BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP 0,22 0,23 0,24 0,31 0,21 0,21 0,32 0,46 

7 BR MALLS PARTICIPACOES S.A. 0,14 0,16 0,16 0,23 0,18 0,25 0,29 0,55 

8 BR PROPERTIES S.A. 0,11 0,18 0,21 0,34 0,22 0,24 0,28 0,43 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

9 BRADESPAR S.A. 0,16 0,27 0,24 0,37 0,11 0,24 0,18 0,56 

10 BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. 0,11 0,23 0,23 0,39 0,15 0,18 0,20 0,37 

11 BRASIL TELECOM S.A. 0,22 0,31 0,34 0,45 0,20 0,29 0,34 0,52 

12 BRASKEM S.A. 0,26 0,33 0,28 0,41 0,27 0,33 0,31 0,47 

13 BRF - BRASIL FOODS S.A. 0,26 0,37 0,35 0,44 0,27 0,31 0,37 0,48 

14 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. 0,20 0,24 0,28 0,39 0,22 0,26 0,30 0,49 

15 CCR S.A. 0,30 0,35 0,35 0,46 0,26 0,40 0,34 0,51 

16 CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. 0,18 0,28 0,26 0,39 0,18 0,31 0,27 0,43 

17 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO 0,14 0,23 0,24 0,37 0,09 0,19 0,15 0,38 

18 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 0,35 0,37 0,43 0,49 0,31 0,35 0,40 0,57 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

19 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG 0,27 0,30 0,33 0,42 0,24 0,32 0,33 0,52 

20 CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE 0,15 0,25 0,26 0,36 0,14 0,28 0,26 0,50 

21 CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS 0,13 0,24 0,15 0,25 0,16 0,26 0,29 0,50 

22 CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL 0,23 0,34 0,29 0,39 0,20 0,32 0,28 0,45 

23 CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 0,17 0,28 0,25 0,37 0,17 0,26 0,26 0,44 

24 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO 0,18 0,27 0,29 0,40 0,14 0,25 0,32 0,51 

25 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG 0,11 0,24 0,22 0,39 0,12 0,25 0,26 0,49 

26 CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR 0,13 0,21 0,20 0,32 0,16 0,26 0,32 0,50 

27 CIA SIDERURGICA NACIONAL 0,24 0,34 0,29 0,40 0,29 0,34 0,34 0,45 

28 CIELO S.A. 0,18 0,21 0,20 0,26 0,22 0,27 0,27 0,43 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

29 CPFL ENERGIA S.A. 0,22 0,34 0,29 0,42 0,23 0,29 0,27 0,47 

30 CREMER S.A. 0,22 0,24 0,28 0,37 0,18 0,21 0,28 0,45 

31 CSU CARDSYSTEM S.A. 0,14 0,24 0,18 0,26 0,12 0,20 0,25 0,47 

32 CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 0,15 0,25 0,26 0,39 0,16 0,24 0,29 0,49 

33 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART 0,13 0,21 0,23 0,34 0,21 0,29 0,30 0,43 

34 CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART 0,18 0,23 0,25 0,32 0,13 0,18 0,23 0,40 

35 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. 0,22 0,23 0,28 0,35 0,26 0,31 0,36 0,50 

36 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 0,12 0,17 0,24 0,32 0,13 0,21 0,23 0,49 

37 DROGASIL S.A. 0,22 0,29 0,25 0,38 0,17 0,20 0,27 0,42 

38 DURATEX S.A. 0,16 0,24 0,23 0,34 0,20 0,24 0,28 0,45 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

39 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A 0,14 0,19 0,25 0,38 0,30 0,33 0,34 0,46 

40 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 0,20 0,29 0,28 0,38 0,22 0,35 0,31 0,45 

41 ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR 0,07 0,14 0,18 0,31 0,07 0,16 0,13 0,50 

42 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. 0,23 0,30 0,29 0,39 0,20 0,32 0,33 0,49 

43 EMBRAER S.A. 0,25 0,26 0,33 0,39 0,26 0,36 0,38 0,53 

44 EQUATORIAL ENERGIA S.A. 0,13 0,19 0,21 0,30 0,18 0,29 0,28 0,47 

45 ESTACIO PARTICIPACOES S.A. 0,17 0,17 0,31 0,36 0,21 0,25 0,29 0,53 

46 ETERNIT S.A. 0,18 0,24 0,28 0,39 0,17 0,27 0,23 0,41 

47 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 0,19 0,26 0,28 0,38 0,17 0,24 0,28 0,58 

48 EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. 0,11 0,19 0,18 0,28 0,10 0,16 0,15 0,39 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

49 FERTILIZANTES HERINGER S.A. 0,19 0,27 0,27 0,35 0,18 0,22 0,34 0,52 

50 FIBRIA CELULOSE S.A. 0,22 0,33 0,27 0,40 0,29 0,42 0,38 0,51 

51 FLEURY S.A. 0,30 0,31 0,37 0,45 0,22 0,26 0,28 0,48 

52 GAFISA S.A. 0,19 0,28 0,33 0,44 0,26 0,36 0,38 0,55 

53 GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. 0,15 0,29 0,22 0,38 0,20 0,26 0,28 0,46 

54 GERDAU S.A. 0,31 0,33 0,34 0,45 0,27 0,42 0,34 0,56 

55 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 0,25 0,35 0,34 0,45 0,24 0,34 0,34 0,46 

56 GRENDENE S.A. 0,20 0,25 0,30 0,35 0,20 0,32 0,33 0,53 

57 GUARARAPES CONFECCOES S.A. 0,15 0,27 0,28 0,42 0,20 0,30 0,27 0,55 

58 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. 0,15 0,19 0,23 0,33 0,13 0,21 0,24 0,46 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

59 HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A. 0,19 0,22 0,23 0,32 0,10 0,19 0,12 0,43 

60 HYPERMARCAS S.A. 0,26 0,28 0,28 0,37 0,22 0,26 0,30 0,45 

61 IDEIASNET S.A. 0,23 0,24 0,24 0,29 0,11 0,22 0,14 0,49 

62 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A 0,17 0,18 0,27 0,34 0,25 0,29 0,30 0,53 

63 INDUSTRIAS ROMI S.A. 0,10 0,15 0,21 0,33 0,19 0,23 0,25 0,46 

64 IOCHPE MAXION S.A. 0,27 0,36 0,39 0,48 0,29 0,34 0,33 0,48 

65 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. 0,27 0,29 0,31 0,41 0,30 0,33 0,35 0,45 

66 JBS S.A. 0,20 0,30 0,31 0,39 0,18 0,30 0,27 0,46 

67 JHSF PARTICIPACOES S.A. 0,17 0,23 0,24 0,33 0,21 0,29 0,29 0,45 

68 JSL S.A. 0,14 0,27 0,25 0,40 0,24 0,27 0,39 0,49 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

69 KROTON EDUCACIONAL S.A. 0,20 0,31 0,27 0,40 0,26 0,31 0,32 0,48 

70 LIGHT S.A. 0,19 0,30 0,29 0,44 0,20 0,29 0,33 0,55 

71 LOCALIZA RENT A CAR S.A. 0,22 0,35 0,37 0,52 0,22 0,32 0,31 0,46 

72 LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. 0,15 0,23 0,19 0,27 0,17 0,29 0,21 0,44 

73 LOJAS AMERICANAS S.A. 0,25 0,35 0,40 0,51 0,19 0,29 0,29 0,50 

74 LOJAS HERING S.A. 0,11 0,14 0,15 0,18 0,08 0,16 0,12 0,39 

75 LOJAS RENNER S.A. 0,17 0,24 0,27 0,36 0,17 0,25 0,27 0,47 

76 LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. 0,19 0,27 0,31 0,41 0,21 0,26 0,21 0,42 

77 LUPATECH S.A. 0,32 0,34 0,32 0,40 0,28 0,33 0,31 0,52 

78 M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS 0,19 0,31 0,28 0,40 0,23 0,30 0,31 0,48 
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ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

79 MAGNESITA REFRATARIOS S.A. 0,20 0,28 0,27 0,35 0,22 0,30 0,31 0,41 

80 MARCOPOLO S.A. 0,19 0,25 0,24 0,35 0,17 0,28 0,26 0,54 

81 MARFRIG ALIMENTOS S/A 0,28 0,30 0,37 0,42 0,28 0,31 0,38 0,50 

82 MARISA LOJAS S.A. 0,20 0,33 0,29 0,44 0,23 0,31 0,33 0,51 

83 METALFRIO SOLUTIONS S.A. 0,20 0,29 0,29 0,41 0,23 0,34 0,31 0,53 

84 METALURGICA GERDAU S.A. 0,29 0,31 0,31 0,41 0,24 0,35 0,30 0,47 

85 MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. 0,20 0,28 0,28 0,39 0,20 0,29 0,36 0,59 

86 MINERVA S.A. 0,26 0,27 0,34 0,39 0,20 0,23 0,28 0,49 

87 MMX MINERACAO E METALICOS S.A. 0,26 0,27 0,36 0,40 0,23 0,35 0,33 0,50 

88 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. 0,26 0,40 0,37 0,51 0,28 0,35 0,40 0,55 
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89 MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. 0,16 0,19 0,24 0,34 0,21 0,28 0,28 0,42 

90 MULTIPLUS S.A. 0,13 0,26 0,20 0,35 0,16 0,28 0,20 0,52 

91 NATURA COSMETICOS S.A. 0,21 0,29 0,30 0,39 0,22 0,36 0,29 0,56 

92 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A. 0,20 0,29 0,21 0,32 0,15 0,28 0,25 0,56 

93 ODONTOPREV S.A. 0,15 0,21 0,21 0,31 0,14 0,24 0,18 0,34 

94 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S.A. 0,20 0,27 0,26 0,35 0,24 0,34 0,37 0,51 

95 OSX BRASIL S.A. 0,20 0,31 0,25 0,41 0,24 0,38 0,34 0,54 

96 PARANAPANEMA S.A. 0,19 0,23 0,30 0,38 0,16 0,26 0,25 0,52 

97 PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES 0,19 0,22 0,23 0,29 0,13 0,23 0,17 0,42 

98 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 0,31 0,36 0,37 0,47 0,23 0,36 0,36 0,47 
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99 POSITIVO INFORMATICA S.A. 0,20 0,27 0,26 0,35 0,16 0,23 0,26 0,45 

100 PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. 0,19 0,24 0,27 0,32 0,17 0,28 0,27 0,52 

101 RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACÕES 0,22 0,38 0,32 0,47 0,22 0,30 0,29 0,50 

102 RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. 0,16 0,22 0,26 0,31 0,18 0,22 0,26 0,45 

103 RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 0,11 0,20 0,21 0,34 0,19 0,22 0,29 0,51 

104 ROSSI RESIDENCIAL S.A. 0,15 0,18 0,23 0,28 0,15 0,24 0,29 0,47 

105 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. 0,31 0,37 0,40 0,48 0,21 0,33 0,30 0,55 

106 SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. 0,14 0,20 0,24 0,34 0,19 0,31 0,27 0,47 

107 SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES 0,27 0,33 0,30 0,41 0,20 0,29 0,28 0,49 

108 SLC AGRICOLA S.A. 0,21 0,29 0,30 0,38 0,22 0,36 0,30 0,54 



103 

 

ID NOME COMPLETO 

2010 2012 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

1º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

2º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

3º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

4º índice 

de 

aderência 

à métrica 

disclosure 

109 SOUZA CRUZ S.A. 0,16 0,26 0,23 0,34 0,18 0,27 0,29 0,46 

110 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 0,26 0,28 0,30 0,39 0,23 0,27 0,34 0,48 

111 TECNISA S.A. 0,14 0,15 0,24 0,31 0,14 0,24 0,25 0,57 

112 TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. 0,16 0,26 0,27 0,37 0,25 0,29 0,29 0,48 

113 TEMPO PARTICIPACOES S.A. 0,22 0,25 0,22 0,30 0,17 0,26 0,25 0,52 

114 TIM PARTICIPACOES S.A. 0,15 0,28 0,25 0,39 0,20 0,25 0,26 0,42 

115 TOTVS S.A. 0,24 0,25 0,33 0,40 0,16 0,23 0,28 0,64 

116 TRACTEBEL ENERGIA S.A. 0,23 0,27 0,27 0,38 0,15 0,23 0,27 0,48 

117 TRISUL S.A. 0,15 0,23 0,23 0,32 0,16 0,25 0,25 0,46 

118 UNIPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 0,12 0,19 0,14 0,21 0,15 0,27 0,24 0,52 
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119 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS 0,23 0,39 0,31 0,47 0,28 0,39 0,36 0,47 

120 VALE S.A. 0,24 0,26 0,27 0,36 0,18 0,30 0,29 0,54 

121 VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A. 0,20 0,22 0,28 0,35 0,23 0,28 0,36 0,50 

122 VIVO PARTICIPACOES S.A. 0,28 0,33 0,34 0,44 0,25 0,29 0,36 0,47 

123 WEG S.A. 0,19 0,22 0,31 0,38 0,20 0,27 0,26 0,47 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 


