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RESUMO 

 

A capacidade informacional das demonstrações contábeis, sobretudo após a incorporação 

da International Financial Reporting Standars (IFRS), é objeto de estudos empíricos ao 

redor do mundo. Fama (1970, 1991) descreve a Hipótese de Eficiência do Mercado 

(HEM), em sua forma semiforte, que informações corporativas relevantes são 

incorporadas instantaneamente pelo mercado na forma de variações dos preços das ações.  

Assim, este estudo tem como objetivo verificar, através de um Estudo de Eventos,  os 

impactos da divulgação de demonstrações financeiras com contabilizações de reavaliação 

de ativos tangíveis e intangíveis – impairment. Foram estudadas as 50 maiores empresas 

brasileiras (receita líquida) de capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo, de acordo 

com a classificação da revista Valor® 1000 (VALOR ECONÔMICO, 2016), no período 

compreendido entre o primeiro trimestre de 2010 e o quarto trimestre de 2016. Observou-

se que publicações de demonstrações financeiras com reconhecimento de impairment dos 

ativos tangíveis e intangíveis, previstos pelas International Financial Reporting 

Standards (IFRS), causaram impactos nas expectativas dos acionistas, representadas pela 

variação nos retornos das ações. Além disso, o mercado se comportou de maneira 

eficiente, em sua forma semiforte. As principais conclusões do presente estudo são: i) os 

anúncios impairment de ativos tangíveis e intangíveis apresentam conteúdo 

informacional relevante para a precificação das ações no mercado; e ii) o mercado 

brasileiro se comportou de maneira eficiente na forma semiforte pois, a HEM foi atestada 

em conjunto para os eventos de impairment estudados. 

 

Palavras-chave: Hipótese de Eficiência do Mercado; Impairment; IFRS; Retornos 

Anormais; Estudo de Evento. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The informational capacity of the financial statements, especially after the incorporation 

of the International Financial Reporting Standards (IFRS), is the subject of empirical 

studies around the world. Fama (1970, 1991) describes the Theory of Efficient Markets, 

in its semistrong form, that relevant corporate information is instantly incorporated by the 

market in the form of stock price changes. Thus, this study aims to verify, through a Study 

of Events, the impacts of the disclosure of financial statements with revaluation of 

tangible and intangible assets - impairment. The 50 largest Brazilian companies (net 

revenue) were studied on the São Paulo Stock Exchange, according to the magazine 

Valor® 1000 (ECONOMIC VALUE, 2016), in the period from the first quarter of 2010 

to the fourth quarter of 2016. It was noted that financial statement publications with 

recognition of impairment of tangible and intangible assets, as predicted by the 

International Financial Reporting Standards (IFRS), had an impact on shareholders' 

expectations, represented by the variation in stock returns. However, the market did 

behave efficiently, in its semifortex form. The main conclusions of the present study are: 

i) the announcements of impairment of tangible and intangible assets present informative 

content relevant to the pricing of shares in the market; and ii) the Brazilian market did 

behave efficiently in the semistrong form, since HEM was not jointly tested for the 

impairment events studied.  

 

Key-words: Theory of Efficient Markets; Impairment; IFRS; Abnormal Returns; Event 

study. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Segundo Fama (1970), o mercado de capitais é fundamental para o desenvolvimento 

econômico de um país, dado que este, desloca poupança a recursos de investimentos. Esta 

função, quando desempenhada, fornece sinais para a formação de preços das ações. 

Portanto, é de extrema importância que os preços dos títulos reflitam rapidamente as 

informações do mercado financeiro. A Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) possui 

uma relação de proximidade com o desenvolvimento dos mercados de capitais, pois 

geralmente, quanto mais desenvolvido é este mercado, maior será a eficiência 

informacional do mesmo. Para Fama (1976), o mercado de capitais é considerado 

eficiente quando seus agentes refletem toda a informação disponível, sobre eventos 

corporativos relevantes, nos preços das ações e conseguinte retornos sobre o capital 

investido. Ainda segundo este autor, o preço da ação não é apenas um parâmetro de 

equilíbrio entre oferta e demanda, mas também trata-se de um indicador que os 

investidores fazem sobre retornos esperados dado um nível informacional disponível. 

Desta maneira, a HEM tem como premissa um sistema eficiente de informações.    

Jensen (1978) destaca que a HEM vem sendo um paradigma de estudos em Finanças 

Corporativas desde o final dos anos 50 e início dos anos 60. Desde então, ainda segundo 

o autor, passou-se a ter maior atenção aos estudos de comportamento dos preços das ações 

observando uma maior convergência de estudos para a verificação da velocidade e forma 

de ajustamento dos preços das ações a novas informações relevantes.  Além do evento, a 

HEM necessita de um sistema informacional confiável e consistente.  

Para BIO (1985), um sistema de informações eficientes precisa estar capacitado para 

identificar, coletar, processar e divulgar informações relevantes de maneira rápida e 

ampla, de forma a atingir todo o mercado em que está inserido. De maneira completar, 

Bromwich (1992) demonstra que o sistema informacional precisa ter transparência, para 

que as tomadas de decisões sejam realizadas por seus investidores com equidade.   

Assim surge, segundo Tertuliano et al. (1993), a importante figura do disclosure, que é o 

meio de comunicação empresarial com o mercado de modo a consolidar a imagem 

institucional, incluindo as demonstrações financeiras, notas explicativas, etc. 
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Segundo Copeland e Weston (1988), demonstrações financeiras possuem um conjunto de 

informações importantes em relação à determinação do risco idiossincrático e, 

consequentemente, parte do retorno esperado de uma ação. Tais autores concluem que, o 

risco operacional de uma empresa pode ser medido através da média e variância dos 

retornos de um conjunto de ativos da empresa. Deste modo, a variação nos preços das 

ações após as divulgações de informações relevantes, permite identificar a eficiência do 

mercado (HEM). 

A categorização mais comumente aceita e utilizada na literatura de HEM para identificar 

a eficiência informacional do mercado de capitais, é a sugerida por Roberts (1967) e 

estruturada por Fama (1970, 1991) a saber: fraca, semiforte e forte. Nesta categorização, 

os mercados de capitais possuem diferentes graus de desenvolvimento a partir da 

velocidade e precisão com que os preços das ações refletem o arcabouço informacional 

disponível de uma determinada empresa. 

Segundo Camargos e Vidal Barbosa (2006), a eficiência de mercado em sua maneira 

semiforte, pode ser verificada através da divulgação de informações tais como subscrição 

de ações, emissão de títulos de dívida e/ou de recibos de depósitos (DRs), bonificações, 

dividendos, lucros, fusões e aquisições, vencimentos de opções, etc. O presente estudo 

busca analisar os impactos que anúncios de impairment, constituintes das obrigações 

contábeis impostas pelas International Finanacial Reports Standards (IFRS) e no Brasil 

vigente desde a partir da Lei 11.638/07 - a Lei das Sociedades Anônimas (BRASIL, 

2007), considerando-o como evento corporativo com importante conteúdo informacional. 

Para Roberts (1967) e Fama (1970), a principal característica do grau de eficiência semi-

forte, é o ajuste imediato e preciso a qualquer divulgação de informação relevante. De 

acordo com Leal e Amaral (1990), até o início da década de 1990, o mercado acionário 

brasileiro não possuía um nível de eficiência informacional compatível com países 

desenvolvidos. 

Evidências de ineficiência podem ser encontradas com retornos anormais significativos 

na janela de evento fora do dia da sua divulgação, ou ainda através de análises dos gráficos 

de retornos acumulados ao longo da janela, caso estes apresentem reação lenta ou 

exacerbada com posterior correção (CAMARGOS; VIDAL BARBOSA, 2006).  

Deste modo, este estudo tem como objetivo analisar a reação do mercado acionário 

brasileiro em períodos próximos à divulgação de demonstrações financeiras com  

contabilizações de reavaliações de ativos – teste de impairment, das 50 maiores empresas 
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listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BMF&Bovespa), registrados entre os anos de 

2010 e 2016, através de um Estudo de Evento, na categoria de eficiência semiforte. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

Existe uma vasta literatura acerca da influência das informações contábeis oriundas de 

normas internacionais e seus impactos para os acionistas. Sarlo Neto, Bassi e Almeida 

(2011) analisaram a capacidade de a contabilidade informar seus usuários sobre a situação 

das empresas por meio de balanço patrimonial, demonstração de resultados, etc. Essas 

informações, segundo os autores, são capazes de influenciar diretamente as expectativas 

do mercado nos casos estudados de alteração de ativos com a contrapartida contábil em 

patrimônio líquido – processos de impairment de ativos tangíveis e intangíveis. 

Devem-se ainda destacar os trabalhos de Alciatore, Easton e Spear (2000), Hirschey e 

Richardson (2003) e Li, K. e Meeks (2006), que analisaram a relevância dos efeitos das 

práticas de impairment dos ativos tangíveis e intangíveis, decorrentes do processo de 

adoção inicial do valor do ativo.  

Dados os esforços dedicados à implementação das IFRS, a irreversibilidade das 

reavaliações de ativos tangíveis e intangíveis, e a escassez de estudos relacionados a 

capacidade informacional de anúncios de impairment no Brasil, o propósito deste estudo 

é responder à seguinte questão de pesquisa: O mercado de capitais no Brasil é eficiente, 

na sua forma semiforte, para anúncios de processos de reavaliação de ativos – testes de 

impairment?  

 

1.3 Principais Objetivos e Contribuições 

O presente estudo tem como objetivo analisar, através de um Estudo de Evento, a 

eficiência de mercado em relação às contabilizações de impairment, a partir da adoção 

das normas internacionais de contabilidade (IFRS). Utilizaram-se os anúncios de 

impairment para ativos tangíveis e intangíveis como eventos corporativos importante e 

influenciador dos preços das ações negociadas no mercado.  
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Para tanto, foram analisados os demonstrativos financeiros e as notas explicativas 

trimestrais, informações publicadas pelas empresas brasileiras listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo (BMF&Bovespa) das 50 maiores empresas classificadas por receita 

líquida do ano de 2016 – Ranking Valor® 1000 (VALOR ECONÔMICO, 2016), do 

período compreendido entre 01/01/2010 e 31/12/2016.  

A principal contribuição do presente estudo é traçar um diagnóstico de eficiência de 

mercado a partir de anúncios de impairment. Para as empresas sujeitas a tais 

contabilizações, será de grande valia a percepção do impacto sobre o valor das ações em 

iminentes processos de definição da reavaliação dos ativos, seja por diminuição de 

expectativa de fluxo de caixa futuro, seja, ainda, por avaliação inicial errônea. Já para os 

acionistas, o objetivo é mostrar a importância da padronização das normas contábeis 

internacionais (IFRS) e suas decisões estratégicas de investimento no momento de 

anúncio dos procedimentos contábeis supracitados. Para a academia, este estudo trará 

novos resultados e informações acerca do tema, porém, com um range de dados mais 

extenso e multisetorial, quando comparado a estudos anteriores.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos: i) introdução e apresentação da 

pesquisa com contextualização, problema de pesquisa, objetivos e justificativas; ii) base 

teórica com as subseções: informações contábeis e mercados de capitais, teoria positivista 

da contabilidade, conteúdo e relevância informacional das demonstrações contábeis, 

padronização contábil e surgimento das IFRS no mundo e no Brasil, reavaliação de ativos 

– impairment, Hipótese de Eficiência de Mercado, e desenvolvimento das hipóteses; iii) 

aspectos metodológicos com apresentação do modelo, das variáveis e da amostragem 

utilizada; iv) análise dos resultados contendo a aplicação dos testes e a interpretação de 

acordo com a lógica do modelo proposto; e v) conclusões alcançadas, ressalvas, 

limitações e sugestões de melhorias para trabalhos futuros.   



19 
 

2 BASE TEÓRICA 

2.1 Informações Contábeis e Mercados de Capitais 

O principal objetivo deste capítulo é descrever algumas linhas de pesquisa de ciências 

contábeis no contexto de mercados de capitais. Kothari (2001) fez uma extensa e crítica 

revisão de estudos que relacionam mercados de capitais e demonstrativos 

financeiros/contábeis, entre os anos 1980 e 1990. O autor ressalta a importância da 

existência de um guia teórico para pesquisas empíricas que buscam observar os seguintes 

tópicos: i) teste de eficiência do mercado a partir de informações contábeis; ii) análise 

fundamentalista e avaliação baseada na contabilidade; e iii) a verdadeira relevância da 

informação contábil para os investidores.  

Análises fundamentalistas, segundo o mesmo autor, surgem a partir da necessidade de 

stakeholders avaliarem empresas/ações. Ele concluiu que o conteúdo existente nos livros 

contábeis pode ser útil na tarefa de avaliação de empresas, quando considerada a 

utilização de demonstrações contábeis no processo de precificação de ações.  

O Pronunciamento Conceitual Básico (R1) (CPC, 2011), aprovado em 2011, descreve 

em seu primeiro capítulo:  

As expectativas de investidores, credores por empréstimos e outros 
credores em termos de retorno dependem da avaliação destes quanto ao 
montante, à tempestividade e às incertezas associados aos fluxos de 
caixa futuros de entrada para a entidade. Além disso, para avaliar as 
perspectivas da entidade em termos de entrada de fluxos de caixa 
futuros, esses usuários necessitam de informação acerca de recursos da 
entidade, reivindicações contra a entidade, e o quão eficiente e 
efetivamente a administração tem cumprido com suas 
responsabilidades no uso dos recursos da entidade. Os relatórios 
contábil-financeiros são direcionados a ajudar a atender a essas 
necessidades. Entretanto, relatórios contábil-financeiros de propósito 
geral não atendem e não podem atender a todas as informações de que 
necessitam os usuários, que precisam considerar informação pertinente 
de outras fontes.  

Dito de outra maneira, as demonstrações contábeis são fontes importantes de informações 

para avaliação de empresas/precificação de ações, porém, não são as únicas.  

Uma importante linha de pesquisa a destacar-se é o teste de eficiência de mercado. Esta 

tem como principal objetivo investigar as reações do mercado, dados os eventos 

contábeis. Em mercados eficientes, os preços das ações devem refletir as informações 
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disponíveis (FAMA, 1970). Para o presente estudo, tem-se que a reavaliação de ativos 

tangíveis e intangíveis (impairment) impactam os preços das ações. Nesse contexto, 

Kothari (2001) afirma que mudanças de métodos e práticas contábeis que não impactam 

diretamente o fluxo de caixa, não afetarão os preços das ações em um mercado eficiente. 

Na contabilização de impairment, seja ela de ativo tangível, seja de intangível, existe um 

impacto no resultado do exercício contábil e consequentemente no fluxo de caixa sendo, 

portanto, passível de interferência nos preços das ações. 

Outra importante linha de pesquisa trazida por Kothari (2001) é a regulação da divulgação 

das demonstrações contábeis. Pesquisas nessa linha auxiliam reguladores contábeis na 

aferição de quais objetivos das demonstrações contábeis estão sendo atendidos, 

respondendo às seguintes questões: i) demonstrações contábeis preparadas com uma nova 

regulamentação contábil fornecem informações suficientes ao mercado investidor? ii) 

informações contábeis preparadas a partir de uma nova norma são mais associadas com 

o preço e retorno das ações? iii) quais são as consequências econômicas de emissão de 

uma nova regulamentação/norma contábil? 

Segundo Kothari (2001), tais questionamentos são de grande interesse dos órgãos 

reguladores de mercado e também auxiliam o estudo de eficiência do mercado de capitais. 

Ademais, corroboram para a discussão importante acerca da convergência de normas 

contábeis para um modelo único. Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) são citados por 

Kothari (2001) como importantes autores que transformaram a pesquisa contábil, que 

deixou de ser meramente normativa e com foco em desenvolvimento teórico. Os autores 

supracitados buscaram evidenciar empiricamente a utilidade dos números contábeis. Foi 

a partir desta nova abordagem que surgiram três áreas importantes de mudança do papel 

da contabilidade, a saber: a teoria positivista; as hipóteses de mercados eficientes e 

Capital Asset Pricing Model (CAPM); e o estudo de eventos de Fama et al. (1969). A 

partir desse momento, surge o interesse acadêmico em validar suas hipóteses através de 

resultados empíricos, em muitos casos utilizando a hipótese de mercados eficientes 

(FAMA, 1965) para comprovar a importância das informações contábeis no mercado de 

ações. Dessa maneira, segundo Kothari (2001), em situações de mercados eficientes, o 

comportamento dos preços das ações contribui para avaliar a importância de informações 

contábeis. 

Após o surgimento de tais pesquisas na área contábil, focadas em mercados eficientes, 

um conjunto de artigos publicados por Watts e Zimmerman veio a compor a Teoria 
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Positiva da Contabilidade, tendo como principal legado justamente a ligação entre 

práticas contábeis e a Teoria de Agência de Jensen e Meckling (1976). A Teoria Positiva 

da Contabilidade, bem como suas hipóteses e conclusões, serão exploradas nos próximos 

capítulos. Basicamente, a Teoria de Agência (JENSEN; MECKLING, 1976) retrata que 

as variações existentes nos processos contábeis são basicamente fundamentadas por 

incentivos distintos entre proprietários (principal) e gestores (agentes). Essa teoria foi 

fundamental para o surgimento de diversas linhas de pesquisa que buscavam relacionar 

mercado de capitais e normas contábeis no anos 1980 e 1990, classificadas por Kothari 

(2001) em cinco áreas distintas de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1 – Pesquisas na área de mercados de capitais e contabilidade 

 Pesquisas na área de mercado de capitais e contabilidade  

 1. Methodological capital markets research       

            

  - Pesquisas de coeficientes-resposta do resultado contábil     

  - Propriedades de séries temporais e previsões de analistas e administradores   

  - Questões metodológicas ao se fazerem inferências estatísticas     
  - Modelos para analisar discricionariedade a partir de provisões     

            

 2. Avaliação de medidas contábeis de desempenho      

 3. Avaliação e análise fundamentalista       

 4. Teste de eficiência de mercado        

 5. Value-relevance da divulgação        

Fonte: Kothari 2001, p. 123. 

Segundo Kothari (2001), a maior motivação das pesquisas na primeira área denominada 

Methodological capital markets research são a possibilidade de utilização de dados e 

informações contábeis para modelos de avaliação de empresas em análises 

fundamentalistas. O presente estudo, que tem como motivação analisar se lançamentos 

de impairment de ativos tangíveis e intagíveis impactam o preço das ações das empresas 

envolvidas, encaixa-se perfeitamente nesta linha de pesquisa descrita por Kothari (2001).  

Na sequência, temos a segunda área de pesquisa apresentada, denominada como 

“Avaliação de medidas contábeis de desempenho”. Segundo o mesmo autor, séries 
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temporais e previsões de analistas têm motivações nesta linha de pesquisa porque utilizam 

direta ou indiretamente previsões de resultados contábeis, incluindo o residual income 

valuation model (RIV) descrito por Ohlson (1995); pela necessidade de separação entre 

componentes supresa e  componenetes antecipados no resultado líquido e que 

eventualmente já foram incorporados pelo mercado; e por fim, pelos questionamentos em 

relação às hipóteses de mercados eficientes. Nesta linha de pesquisa, Kothari (2001) 

revela que as principais motivações para os pesquisadores são encontrar deficiência em 

indicadores de desempenho. 

A terceira área de pesquisa revisita questões de metodologia de pesquisa dada a 

interferência de variáveis estatísticas, tais como problemas econométricos. Assim, 

segundo Silva (2013), o conhecimento de tais problemas e o tratamento da base de dados 

são extremamente importantes para as pesquisas nesta linha, pois sustentam inferências a 

partir de análises estatísticas. Os principais problemas apontados pelo autor são: 

problemas de correlação (CHRISTIE, 1987); modelos de regressões baseados em preço 

e retorno das ações (KOTHARI; ZIMMERMAN, 1995); e análise de conteúdo 

informacional de modelos alternativos de Dechow (1994). 

A quarta área de pesquisa é composta por estudos que objetivam identificar práticas de 

gerenciamento de resultados a partir de incentivos. A quinta e última área de pesquisa 

mencionada, denominada como value-relevance da divulgação, traz à discussão a 

importância das informações contábeis. Para Lima (2008), value-relevance pode ser 

descrito como variáveis contábeis utilizadas para avaliar preços e retornos de ações, por 

meio de análise empírica. Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) inciaram estudos nesse 

sentido, relacionando o preço das ações com variáveis contábeis.  

 

2.2 Teoria Positivista da Contabilidade 

Nesta seção, serão abordados os principais incentivos para pesquisas com abordagem 

positivista na contabilidade. Para Watts e Zimmerman (1986), o conteúdo informacional 

e sua utilidade podem ser avaliados a partir da relação entre preço das ações e resultado 

contábil ou lucro (BALL; BROWN, 1968). De acordo com estes autores, existem duas 

abordagens aplicáveis na análise de conteúdo informacional de resultados contábeis: i) 

resultados que reflitam fatores influenciadores de preços de ação; e ii) anúncios de 
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resultados contábeis para os mercados de capitais. Na primeira abordagem e sob hipóteses 

de mercados eficientes, os investidores de mercado de capitais podem auferir informações 

antes da publicação dos resultados como, por exemplo, com expectativas de analistas de 

mercado e previsão de resultados. Assim, os autores mostram que não necessariamente 

as demonstrações de resultados e taxas de retornos anormais estão correlacionadas no 

momento da divulgação das informações contábeis. 

O enfoque da segunda abordagem, justamente, visa analisar o comportamento dos preços 

das ações no momento dos anúncios. Para tanto, Ball e Brown (1968) estudaram a relação 

do sinal de resultados anormais em anúncios anuais e seus retornos não esperados de 261 

empresas da New York Stock Exchange (NYSE). Entende-se como resultados anormais o 

resultado corrente menos o resultado esperado de acordo com números de mercado. Os 

autores apoiaram-se na hipótese de que há correlação positiva quando resultados estão 

acima do esperado, e correlação negativa, quando os resultados estão piores do que o 

esperado. Ou seja, se as empresas apresentaram lucros maiores do que os esperados – 

resultados anormais –, então o preço das ações também era maior do que o esperado e 

vice-versa. Dessa maneira, foi possível testar se os resultados interferem nos preços das 

ações para o período do anúncio das informações contábeis. Ball e Brown (1968) 

concluíram que as alterações nos preços das ações ocorreram antes das publicações anuais 

das informações contábeis das empresas estudadas, portanto não classificam os resultados 

contábeis como fontes de informações altamente oportunas, porém, relacionadas. Além 

disso, concluíram que outras fontes informacionais, tais como relatórios trimestrais, são 

também consideradas pelos investidores no processo de precificação das ações.  

Watts e Zimmerman (1986) fizeram estudos posteriormente e concluíram, com razoável 

grau certeza, que as variações nos resultados contábeis e preços das ações estão 

relacionados. Em outras palavras, os relatórios contábeis possuem conteúdo 

informacional. 

Diversos estudos e autores realizaram pesquisas na linha da teoria positivista da 

contabilidade na tentativa de explicar fenômenos contábeis (WATTS; ZIMMERMAN, 

1986). Ainda segundo esses autores, o lucro contábil é comumente visto com um 

resultado de práticas e/ou escolhas contábeis, sendo este um dos números mais 

importantes para a gestão de uma organização. O gestor consegue escolher as práticas 

contábeis que contribuam para aumentar ou diminuir o resultado, dependendo dos 

incentivos envolvidos. 
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Silva (2013, p. 34 ) exemplifica esta teoria da seguinte maneira:  

[...] se a remuneração variável da administração está vinculada ao 
resultado, ele (o gestor) pode escolher um conjunto de práticas que 
maximizem o valor presente dos resultados divulgados. A partir deste e 
de outros incentivos baseados em contratos, assumiu-se um 
comportamento esperado da administração com reflexo nas práticas 
contábeis adotadas e no resultado da organização, sendo que muitas 
pesquisas surgiram com o propósito de verificar empiricamente estas 
expectativas. 

Nesse contexto, torna-se de suma importância o papel dos General Accepted Accounting 

Principles (GAAP). Segundo Silva (2013), a restrição de poder dos gestores, resultante 

das normas contábeis obrigatórias, tende a balizar a transferência de riqueza através de 

contratos, aumentando os preços das ações. Contudo, quando se tratar de uma mudança 

de natureza voluntária, é esperado que o bônus da administração aumente e produza um 

impacto negativo no preço das ações. 

 

2.3 Padronização Contábil – IFRS: Origem, Aplicabilidade e Mudanças 

Esta seção tem como principal objetivo apresentar um panorama do surgimento, 

motivações, mudanças e aplicabilidade do processo mundial de harmonização contábil 

para as IFRS, bem como os principais desafios encontrados pelos órgãos envolvidos. 

As IFRS são normas internacionais de contabilidade elaboradas e apresentadas pelo 

Intenational Accounting Standards Board (IASB) e que têm como principal objetivo 

fornecer para as empresas, ao nível mundial, um conjunto normativo a ser utilizado no 

processo de elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Dada a abrangência e 

o caráter generalista dessas normas e regras contábeis, as empresas usuárias precisam 

considerar também as próprias legislações locais para a correta utilização das IFRS 

(DELOITTE, 2015). 

Para Niyama (2008), a contabilidade no âmbito empresarial tem um importante papel de 

fonte de informações. Contudo, investidores internacionais tendem a ter dificuldades de 

entendimento das demonstrações contábeis de países diferentes, por possuírem normas e 

padrões distintos. Assim, uma uniformidade contábil mundial tem grande importância e 

será útil para investidores e empresas ao redor do mundo.  
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De acordo com Silva (2013), os incetivos para estudos e alteração das normas contábeis 

surgiu após a Segunda Guerra Mundial, dada a tendência expansionista de alguns países. 

Nesse momento histórico, houve um aumento do fluxo de transações no mercado de 

capitais, maiores disponibilidades de concessão de crédito, num ambiente de normas e 

padrões contábeis distintos. Dada a preocupação dos agentes envolvidos em tais 

transações devido à escassez de entendimento contábil dos países, o movimento de 

padronização começa a ganhar força. 

Em 1973, um esforço conjunto entre diferentes nações (EUA, Alemanha, Austrália, 

França, Irlanda, Japão, México, Canadá, Holanda e Reino Unido) culminou na criação de 

um órgão conhecido como International Accounting Standards Committee (IASC). Essa 

entidade tinha como maior objetivo a formulação e a publicação de regras e normas 

contábeis padronizadas e mundialmente aceitas, dadas as particularidades normativas de 

cada país. Nesse momento, há, ainda que de maneira embrionária, o surgimento das IFRS 

(BALL, 2006). 

O IASC era um órgão independente e com recursos próprios, que foram adquiridos por 

meio dos diversos órgãos envolvidos com contabilidade nos diferentes países 

participantes, além de financiamento de empresas de auditoria que atuavam em entidades 

normatizadas. Com esse aporte financeiro e legislativo, o IASC passou a emitir 

pronunciamentos, conhecidos como International Accounting Standard (IAS), enquanto 

observava as mudanças necessárias para a evolução do sistema contábil mundial.  

Em 2001, foi criado o IASB, órgão responsável por criar e melhorar os pronunciamentos 

das IFRS e que assumiu o papel do próprio IASC. Esses pronunciamentos deveriam ser 

convertidos em padrões internacionais de contabilidade. O objetivo principal dos 

pronunciamentos era atender, de maneira eficaz, os mais diferentes usuários das normas. 

Países como a Alemanha e Canadá foram utilizados como base para a emissão dos 

pronunciamentos contábeis, dados seus padrões internacionais já vigentes nessa época. 

Nesse mesmo ano, o Standard Interpretations Committee (SIC) teve seu nome alterado 

dando origem ao International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Este orgão passou ter algumas novas atribuições, dentre elas a interpretação de normas 

contábeis internacionais. Dois anos após sua criação, o IFRIC publicou uma grande 

quantidade de normas a fim de atualizar as IFRS. Dentre outras normas publicadas, a 

IFRS 1 trouxe as diretrizes que as empresas deveriam seguir em termos de princípios e 

pontos que deveriam ser observados por elas no momento de conversão de suas 
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demonstrações financeiras para as IFRS. Nesse momento, observa-se, pela primeira vez, 

padronização contábil (BLB, 2016). 

Os Estados Unidos, mesmo que membro fundador do comitê de mudanças das regras 

contábeis mundiais, ainda hoje possuem um sistema diferente do IFRS, o USGAAP. Isso 

porque as mudanças requeridas para a adequação ao IFRS são tantas que a troca parece 

bastante distante de acontecer em um curto espaço de tempo. De modo a viabilizar essa 

complexa transição dos modelos e normas contábeis norte-americanos para as IFRS, a 

Security and Exchange Commission (SEC) e a IASB estabeleceram uma extensa agenda . 

Contudo, o número crescente de países que adotam as IFRS, incluindo países onde 

existem subsidiárias de empresas norte-americanas, poderá contribuir para o 

aceleramento desse processo (KPMG, 2010).  

Para destacar a atual situação das IFRS ao redor do globo, reproduz-se aqui uma 

mensagem oficial de Hans Hoogervorst, Chairman do IASB, publicada em abril de 2017 

(IFRS, 2017): 

No ano passado, houve progressos contínuos tanto na melhoria de 
normas IFRS quanto na adoção global dessas normas. Nós emitimos 
um novo e importante padrão na contabilização de locações. IFRS 16 
introduz um modelo contábil [...] e também, fizemos melhorias 
direcionadas para uma série de normas IFRS [...]. No primeiro semestre 
de 2017, nossa pesquisa continua a relatar um número crescente de 
jurisdições exigindo o uso de padrões IFRS. De 150 jurisdições 
estudadas, 126 (84%) exigem padrões de IFRS para todos ou para a 
maioria das empresas públicas e instituições finanaceiras listadas em 
bolsa. Outras 13 jurisdições (9%) permitem ou exigem o uso de normas 
IFRS para pelo menos algumas essas entidades. Durante o ano passado, 
postamos perfis sobre o uso de padrões IFRS em dez Jurisdições 
adicionais – Gâmbia, Irã, Cazaquistão, Kuwait, Libéria, Malawi, 
Montenegro, Namíbia, Catar e Timor-Leste. Todos, menos Timor-
Leste, requerem normas IFRS para entidades nacionais responsáveis 
pela responsabilidade pública. Timor-Leste permite seu uso. Ficamos 
satisfeitos por, seguindo um esforço de pesquisa abrangente, Arábia 
Saudita decidiu exigir padrões IFRS, a partir de 2017 para todas as 
empresas listadas e em 2018 para todas as outras entidades com 
responsabilidade pública. Até agora, as normas IFRS eram necessárias 
somente para instituições financeiras. Finalmente, em 2016, realizamos 
um estudo para determinar o número de empresas que usam os padrões 
IFRS. Descobrimos que mais de 27.000, de aproximadamente 49.000 
empresas domésticas listadas nas 88 maiores bolsas de valores no 
mundo, usam os padrões IFRS. É justo dizer que, considerando os 
padrões da IFRS como o quadro global para relatórios financeiros, é 
mais do que uma visão. É uma realidade hoje. Além disso, a qualidade 
desses padrões foi validada por uma década de uso por mercados em 
economias avançadas e em desenvolvimento, e por estudos nacionais e 
regionais, incluindo os realizados recentemente na União Europeia, 
Canadá, Coreia e Austrália. 
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Resumidamente, na Tabela 1, a seguir, apresenta-se a situação atual de utilização das 

normas e padrões das IFRS, separadas por regiões/continentes e obrigatoriedade de 

utilização. 

Tabela 1 – Panorama mundial das jurisdições que utilizam IFRS:  

 Número de jurisdições consideradas 

      

Região nas regiões que requer os 
padrões IFRS 
para todas ou 
para a maioria 
das empresas 
domésticas 

públicas  

que requer os 
padrões IFRS 
como % do 

total de 
jurisdição na 

região 

que permite 
ou requer as 
IFRS para 

pelo menos 
algumas (não 

todas ou 
maioria) das 

empresas 
domésticas 

públicas 

que não 
requer nem 
permite os 

padrões IFRS 
para nenhuma 

empresa 
contabilmente 

pública 

      

Europa 44 43 98% 1 0 

Africa 23 19 83% 1 3 

Leste Europeu 13 13 100% 0 0 

Ásia - Oceania 33 24 73% 3 6 

Américas 37 27 73% 8 2 

      

Totais 150 126 84% 13 11 

      

% de 150 100% 84%   9% 7% 

Fonte: IFRS Foundation (2017). 

 

2.4 Padronização Contábil no Brasil 

No Brasil, uma das primeiras manifestações da legislação propulsora da contabilidade, 

surge a partir do Código Comercial de 1850. Este instituiu a obrigatoriedade de 

escrituração contábil e elaboração anual de demonstrações contábeis (SCHIMIDT, 2000, 

p. 27). Segundo Niyama (2008), a contabilidade brasileira estrutura-se a partir da 

Resolução n. 321/72 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A seguir, em 1981, 
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o mesmo conselho emite uma nova resolução, a de n. 530, cujos principíos passam a ser 

denominados de Princípios Fundamentais da Contabilidade no Brasil. O Banco Central 

do Brasil emite a Circular n. 179/72, padronizando as demonstrações contábeis a serem 

publicadas pelas companhias abertas. Na sequência, tem-se a promulgação da Lei n. 

6.404/76, que registra um avanço no desenvolvimento contábil brasileiro (NIYAMA, 

2008).  

Contudo, no ambito internacional, as demonstrações contábeis das empresas continuavam 

difusas e com qualidade questionável. Nesse contexto, acadêmicos e analistas de mercado 

pressionaram as agências reguladoras a fim de centralizar a padronizar as técnicas e 

normas de contabilidade no Brasil, passando a seguir normas internacionais de 

demonstrações financeiras de acordo com a IASB. Uma das principais consequências foi 

a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, cuja principal atribuição é 

produzir normas contábeis de acordo com padrões internacionais (IUDÍCIBUS et al., 

2010). 

No Brasil, o processo de harmonização começou com a elaboração e a apresentação das 

demonstrações contábeis do ano de 2008, já que em 2007 foi aprovada a Lei 11.638 

(BRASIL, 2007), que trouxe diversas mudanças para o cenário nacional. Entretanto, 

somente com a aprovação da Lei 11.941 (BRASIL, 2009), decorrente da Medida 

Provisória 449 de 2008, é que a contabilidade brasileira realiza alguns ajustes e mudanças 

que não estavam totalmente contempladas na lei anterior, tornando-se apta a seguir as 

IFRS.  

A primeira etapa de convergência para as IFRS teve seu início com a emissão da 

deliberação número 565 de 2008 pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 

aprovou o pronunciamento técnico CPC 13 – válido somente para o ano de 2008. O 

principal objetivo foi regulamentar um novo conjunto de normas contábeis aderente ao 

IFRS. As principais contribuições para o processo de harmonização contábil foram: i) 

atualização da legislação societária aderente às IFRS; e ii) eliminação da legislação fiscal 

nas demonstrações contábeis de empresas de capital aberto. Em suma, as demonstrações 

contábeis dos exercícios fiscais de 2008 e 2009 passaram a atender parcialmente às IFRS.    

Em dezembro de 2010, a CVM emitiu a liberação número 647, exigindo que o CPC 37 

(R1) fosse integralmente adotado, iniciando dessa maneira a segunda fase do processo de 

convergência. Nesse momento, tem-se a integral transição do processo de convergência 

das empresas brasileiras às normas contábeis internacionais.  
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Neste estudo buscou-se analisar as informações de reconhecimento de impairment das 

empresas a partir da adesão integral às IFRS – ano de 2010, até o último exercício fiscal 

completo anterior à pesquisa.  

 

2.5 Reavaliação de Ativos: Impairment 

A contabilidade brasileira sofreu alterações importantes nos últimos anos devido à 

completa adoção das IFRS. Em paralelo, a complexidade e o cuidado com tais 

informações contábeis demandam maior zelo de auditores independentes e profissionais 

que atestam a conformidade contábil à nova legislação vigente. São muito os 

procedimentos que precisam ser cumpridos rigorosamente para obter-se uma 

demonstração contábil sólida e confiável. Dentre estes, é possível destacar os testes de 

impairment, dada sua complexidade (BLB, 2016). Afinal, o que são testes de impairment? 

O teste de impairment, também conhecido como redução ao valor recuperável de ativos, 

está descrito no Pronunciamento Técnico CPC 01 do CPC como sendo uma série de 

análises a fim de adequar o valor de um bem a uma informação mais próxima da realidade 

– valor justo. Tal procedimento é aplicável a todos os ativos das empresas, com exceção 

daqueles que possuem normas específicas, sendo mais representativo sobre ativos 

imobilizados, investimentos e ativos intangíveis. Dessa maneira, o balanço patrimonial 

revela o valor contábil do ativo ajustado por depreciação ou amortização. Contudo, tal 

valor pode não estar alinhado corretamente com a realidade do ativo, seja por revisão de 

expectativas futuras de geração de fluxo de caixa, seja ainda por eventualidades diversas. 

Para corrigir essa distorção entre valor contábil e valor recuperável, o teste de impairment 

busca comparar ambos, prevalecendo o de menor valor – princípio da prudência contábil.  

Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, a contabilização do ativo alvo de 

impairment deverá ser ajustado. Contabilmente, ocorrerá um débito na conta de Despesa 

com Impairment e um crédito na Provisão para Impairment, que é uma conta redutora do 

ativo imobilizado ou intangível. São as próprias empresas que definem a periodicidade 

de realização dos testes de impairment, contudo, as IFRS recomedam que seja no mínimo 

uma vez ao ano. Além disso, é recomendável que os testes sejam feitos sempre no mesmo 

período do ano para efeito de comparabilidade. As notas explicativas do balanço 

patrimonial devem apresentar as informações mais relevantes consideradas no teste de 
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impairment de determinado ativo, tais como composição do valor recuperável, taxa 

utilizada no cálculo do valor em uso, ativos compõem a unidade geradora de caixa, etc. 

Do ponto de vista tributário/fiscal, não existe uma multa pecuniária que seja aplicada pela 

Receita Federal ou qualquer outro órgão público pela inexistência de teste de impairment. 

Contudo, para empresas que recolhem seus tributos com base em lucro real, a despesa de 

impairment não será dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.  

 

2.6 Teoria ou Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) 

A Teoria de Eficiência de Mercado tem como principal premissa a afirmação de que os 

preços das ações de uma empresa, refletem todas as informações disponíveis sobre ela no 

mercado. Logo, novas informações relevantes irão impactar as cotações das ações, assim 

que estas se tornarem de conhecimento público (FAMA, 1970). O que pode divergir, é a 

velocidade da assimilação dos eventos. Desta maneira, segundo Camargos e Vidal 

Barbosa (2006), a HEM necessita que os retornos observados no mercado de capitais 

revelem ausência de quaisquer irregularidades ex post (padrões de comportamentos e 

anomalias). Ou seja, a existência de algum padrão nos retornos das ações resultaria numa 

ineficiência de mercado pois, tal padrão poderá se identificado pelos investidores e 

utilizado como estratégia de investimentos, assegurando ganhos anormais. Para Ceretta 

(2001), a HEM teve seu desenvolvimento atrelado ao modelo de Martingale, e ao modelo 

de Random Walk.  

As condições ideais para que a HEM ocorra, segundo Fama (1970), são: i) todas as 

informações precisam ser disponíveis sem custo e amplamente acessível ao mercado; ii) 

que os custos de transações sejam nulos e negligenciáveis;  iii) que os custos, caso 

existam, sejam iguais para todos os agentes; iv) que os investidores tenham expectativas 

homogêneas; e v) todas as informações existentes estejam refletidas nos preços das ações.  

Roberts (1967) e Fama (1970) conceitualizaram a HEM em três formas: forte, semiforte 

e fraca. Tal definição, está baseada em subconjuntos de informações disponíveis e suas 

relevâncias no processo de precificação de ações. HEM em sua forma forte, segundo os 

autores, ocorre quando os preços refletem todas as informações disponíveis ao mercado, 

sejam dados históricos, informações públicas e privadas. Neste estágio de mercado, 
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nenhum grupo de investidores teria o monopólio de informações relevantes para a 

formação de preços de ações. Já para sua forma semiforte, os preços das ações devem 

refletir dados históricos e informações públicas. Neste estágio de hipótese de eficiência, 

tem-se que os investidores que fundamentarem suas estratégias de investimentos baseada 

em uma informação relevante após ter se tornada pública, não terá retornos anormais dado 

que os preços já estarão ajustados. Em sua forma denominada fraca, os preços das ações 

refletem somente dados históricos da ação. O presente estudo, irá testar a HEM em sua 

forma semiforte. 

Para Fama (1970), testes individuais buscam verificar os ajustes da precificação de ativos 

a partir de cada evento corporativo. O conjunto das experiências acumuladas de 

evidenciação do comportamento dos preços das ações frente a diferentes eventos é que 

valida a HEM. Neste estudo, que aplicaria a HEM a partir de anúncios de impairment, 

somar-se-a aos estudos de Schiell (1996), Camargos e Romero (2006), Sarlo Neto et al. 

(2016), entre outros, com o objetivo de demonstrar a eficiência do mercado acionário 

brasileiro, em sua forma semiforte. 

Em Fama (1991), o autor fez algumas atualizações de conceitos e alterações na 

nomenclatura das três formas da HEM. Um dos aspectos conceituais traduz-se em um 

enfoque mais econômico e atualizado de interpretação de formas de eficiência de 

mercado. O autor conclui que são irreais as condições custo zero de transação e 

informação. Deste modo, Fama (1991) passa a considerar que os preços das ações 

refletem integralmente as informações disponíveis somente quando o benefício marginal 

for maior que o custo marginal da transação, dado uma nova informação. A partir deste 

novo conceito, a denominação fraca foi substituída por previsibilidade de retornos 

passados, dado que sua premissa remete simplesmente ao estudo de comportamento dos 

preços das ações. A sua forma denominada anteriormente como forte, o autor sugeriu a 

mudança para “teste de informações privadas”, que consiste em detectar operações de 

inside traders. Ou seja, em tais operações existem o uso de informações privilegiadas de 

agentes supostamente internos a determinada empresa, antecipando a comercialização de 

ações quando comparada ao mercado. Já sua forma semiforte, o autor passou a classificá-

la como estudo de eventos. 

 2.6.1 – Estudos de Eventos 
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Estudos de Eventos, conforme descrito por Fama (1991), foram testes atribuídos ao nível 

de eficiência semiforte. De acordo com este autor, determinados anúncios de eventos 

corporativos tais como fusões e aquisições, decisões de investimentos, financiamentos, 

mudança de controle acionário, entre outros, motivam correções nos preços das ações das 

empresas anunciantes. A conclusão é que tais estudos de eventos possibilitam melhores 

evidências de eficiência de mercado especialmente quando são utilizados retornos diários 

e a data de divulgação do evento pode ser determinada com precisão.  

Ball e Brown (1968) foram um dos pioneiros em Estudos de Eventos analisando o efeito 

da divulgação dos relatórios anuais das empresas e seus impactos no mercado acionário 

americano. Tal estudo mostrou-se eficaz na medição da reação dos participantes do 

mercado a determinadas informações, através de variações anormais nos preços das 

ações. Para Brown e Warner (1980, 1985), Estudo de Eventos é um teste conjunto do 

modelo utilizado para mensurar retornos anormais de ações e também a eficiência de 

mercado. A seguir, tem-se uma síntese dos principais estudos no Brasil sobre HEM em 

sua forma semiforte ou Estudo de Eventos. No quadro abaixo, temos um resumo dos 

principais estudos de eventos no cenários brasileiro. 

Quadro 2 – Resumo dos Estudos de Eventos (HEM) no mercado brasileiro. 

Autores (as) Eventos Objetivo Resultados Modelo de 
Retorno 

Leal (1988) Análise de 
todas as 
ACOPAS¹ no 
período entre 
1978 e 1987. 

Mensuração de retornos 
anormais próximos à 
data dos anúncios 
(período anterior ao 
anúncio). Identifcar as 
relações entre retorno e 
característica da emissão 
e o desempenho das 
novas ações no mercado 
secundário. 

Identificação de retornos 
anormais até 60 dias após a 
emissão. Confirmação de 
influência de algumas 
características da emissão 
sobre o retorno anormal. 
Não confirmação de HEM 
semiforte.  

Retorno 
Ajustado ao 
Mercado.  
β = 1 

Leal e 
Amaral 
(1990) 

Análise de 
ACOPAS¹ de 
12 empresas 
por ano, entre 
1981 a 1985. 

Análise de 
comportamento dos 
preços das ações antes e 
depois dos anúncios de 
emissões. 

Retornos anormais de 5 a 60 
dias antes ao anúncio 
(ACOPAS¹). Confirmação 
de queda de preços após o 
anúncio. Constadada a 
posibilidade de ganhos 
anormais por insiders. Não 
confirmação de HEM 
semiforte. 

Retorno 
Ajustado ao 
Mercado.  
β = 1 

Leite e 
Sanvicente 
(1990) 

Divulgação de 
Demonstrações 
Financeiras 
(DFs) de 43 
empresas no 
primeiro 
trimestre de 
1989. 

Comportamento dos 
preços das ações através 
da análise de  impactos 
da divulgação de VPA² 

Confirmação de conteúdo 
informativo nas DFs. Existe 
evidências de antecipação 
das informações. VPA não 
possui conteúdo 
informacional significativo. 
Não confirmação de HEM 
semiforte. 

Retorno 
Ajustado ao 
Risco e ao 
Retorno 
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Schiell 
(1996) 

Divulgação de 
DFs e 
pareceres de 
auditores 
independentes. 

Análise do 
comportamento dos 
preços das ações dado ao 
anúncios de DFs e 
existencia de pareceres 
de auditores 
independentes. 

Confirmação da HEM 
semiforte para o anúncio de 
DFs. A existência de 
parecer de auditores 
independentes não 
representaram ser um 
evento influenciador. 

Retorno 
Ajustado ao 
Risco e ao 
Retorno 

Vieira e 
Pracianoy 
(2001) 

Eventos de 
stock splits e 
stock 
dividends. 

Reação dos investidores 
à realização da stock 
splits e stock dividends  

Mesmo as informações 
sendo públicas, os 
investidores tem retornos 
anormais. Não confirmação 
de HEM semiforte. 

Retorno 
Ajustado ao 
Mercado.  
β = 1 

Novis Neto 
e Saito 
(2002) 

Divulgação de 
pagamentos de 
dividendos. 

Existência de relação 
direta entre dividend 
yield e o retorno 
anormal acumulado.  

Existência de retornos 
anormais após 90 dias da 
data de anúncio do evento. 
Não confirmação da HEM 
semiforte. 

Retorno 
Ajustado ao 
Mercado 

Camargos e 
Vidal 
Barbosa 
(2006) 

Divulgações 
de fusões e 
aquisições. 

Hipótese de 
maximização de riqueza 
dos acionistas a HEM 
para anúncios de fusões 
e aquisições. 

O mercado mostrou-se de 
maneira eficiente e com 
indícios de que reage de 
maneira negativa na 
precificação de ações de 
empresas adquirentes e 
adquiridas, e de maneira 
positiva para ações de 
empresas fusionadas 

Retorno 
Ajustado ao 
Risco e 
Retorno 

¹ ACOPAS – Aberturas de Capital por Oferta Pública de Ações 
² VPA – Valor Patrimonial por Ação 
 ³ ADRs – American Depositary Receipts 

Dos oitos estudos supracitados, apenas dois comprovaram a HEM, em sua forma 

semiforte,  para o mercado brasileiro: Schiell (1996) e Camargos e Vidal Barbosa (2006). 

Todos os demais estudos mostraram evidências da não existência de HEM.   

 

2.7 Mensuração de Retornos Anormais 

Testes de eficiência de mercado são baseados na observação e análise de retornos 

econômicos sobre as ações. Todavia, a existência de alguma anormalidade nos retornos 

somente poderá ser percebida quando seus retornos são comparados a algum parâmetro 

específico (SCHIELL 1996). Em estudo sobre métodos utilizados em Estudo de Eventos, 

Brown e Warner (1980) apresentaram três modelos para determinar o retorno esperado 

da uma ação: o Retorno Ajustado à Média, o Retorno Ajustado ao Mercado e o Retorno 

Ajustado ao Risco e ao Mercado. 
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 2.7.1  Retorno Ajustado à Média 

Este modelo assume que E(Ri), o retorno esperado de uma ação i (ex ante), é igual a uma 

constante Ki. Tal constante assume valores diferentes para cada ação de um portfólio de 

mercado, podendo ser o retorno da ação no mês t-1, ou ainda, a média aritmética de 

retornos passados para a ação i. Desta maneira, para um mês específico t, o retorno 

anormal de uma ação i, ēit, é a diferença entre o retorno observado (ex post) da ação Rit, e 

o retorno previsto Kit. Assim temos: 

ēit = Rit – Kit   

 2.7.2  Retorno Ajustado ao Mercado 

Este modelo pressupõe que o retorno do mercado é a soma ponderada em relação ao 

volume financeiro negociado dos retornos das ações que o compõem. Assim, a relação 

entre o retorno esperado do mercado, E(Rm), e o retorno esperado da ação i (ex ante), 

E(Ri), é igual para todas as ações que constituem este mercado, mas não necessariamente 

constantes no tempo. Isto significa que E(Rit) = E(Rmt) = Kt para cada ação. Desta maneira, 

temos que o retorno anormal de uma ação i, no período t, é dado pela diferença entre o 

retorno observado desta ação e o retorno observado no mercado. 

ẽit = Rit – Rmt 

Este modelo pode ser considerado equivalente ao Modelo de Mercado (Rit = αi + βiRm + 

eit) pois, pressupõe que todas as ações possuem risco sistemático (β) igual a um e, no caso 

do Modelo de Mercado, o intercepto (α) igual a zero.  

 2.7.3  Retorno Ajustado ao Risco e ao Mercado 

Este modelo pressupõe que os retornos esperados (ex ante) são gerados a partir de algum 

modelo de precificação de ativos de risco, como CAPM ou ainda, o Modelo de Mercado. 

Brown e Warner (1980) exemplificam este modelo através do modelo de precificação de 

ativos de dois paramêtros de Black (1972), baseado no CAPM, definido pela equação: 

E(Rit) = E(Rzt) + βi [E(Rmt) – E(Rzt)] = Kit ; 
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onde o Rzt é o retorno no período t de um portfólio de ativos de risco com variância 

mínima, e que não está correlacionado com o portfólio de mercado. Neste caso, o retorno 

anormal, ẽit, é definido pela equação: 

Rit – [Rzt (1-βi) + βiRmt] 

No caso do fator gerador de retornos é o Modelo de Mercado, o retorno anormal de uma 

ação i, no período t será definido por:  

ẽit = Rit – αi – βiRmt ; 

onde Rit é o retorno observado da ação i no período t, Rmt é o retorno do mercado no 

mesmo período, e αi e βi são parâmetros a serem estimados através de regressão linear 

dos retornos da ação em relação aos retornos do mercado.  

Deste modo, para cada um dos três modelos supracitados, o retorno que será realizado 

pela ação i no período t, Rit, é dado pela equação: 

Rit = Kit + ẽit ; 

onde Kit é o retorno esperado ex ante, determinado a partir de um dos modelos descritos 

acima, e ẽit, que não é conhecido no início do período t, é o componente anormal ou não 

esperado. 

É fundamental destacar que a utilização de qualquer um dos modelos implica na análise 

conjunta da hipótese de eficiência de mercado. Copeland e Weston (1988) explicam que 

os modelos de retornos possuem pressupostos teóricos e eficiência de mercado. Assim, 

os autores destacam que se os mercados de capiatis são ineficientes, os modelos são 

inválidos. Deste modo, teste de eficiência é também, um teste do modelo de precificação 

que assume a eficiência de mercado como pressuposto.  

 

2.8 Desenvolvimento das Hipóteses 

Este estudo tem como objetivo testar a eficiência informacional do mercado acionário 

brasileiro para anúncios de eventos de impairment, por meio da divulgação de 

demonstrações financeiras, e pode ser classificado de acordo com Fama (1991) com 

Estudo de Eventos. 
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As pesquisas que analisaram os efeitos da adoção de práticas, dentre elas o 

reconhecimento de impairment, e seus impactos nas expectativas de investidores do 

mercado de capital no Brasil não são conclusivos sobretudo pelo período de tempo da 

amostra. O processo de convergência das práticas contábeis brasileiras às normas 

internacionais buscou subsídio junto às realizadas em outros países para fundamentar a 

estruturação das hipóteses, que foram testadas nesta pesquisa, sobre a relação das 

variações dos saldos das contas dos ativos, mensurados a valor justo decorrente adoção 

do ICPC 10 e do impairment – CPC 01, com o preço e os retornos das ações no mercado 

brasileiro.  

A hipótese testada foi a análise dos impactos relacionados ao impairment de ativos 

tangíveis e intangíveis, tomaram-se por base: i) Alciatore, Easton e Spear (2000), que 

pesquisaram empresas de petróleo e gás e concluíram que o impacto da informação sobre 

os ajustes dos preços do mercado tem efeito negativo; e ii)  Li, K. e Meeks (2006) e de 

Li, Z. et al. (2010), onde os autores encontram que a divulgação de impairment do 

goodwill gera um impacto negativo sobre o preço das ações pois, os investidores revisam 

suas expectativas de retorno para baixo. Complementarmente, Horton e Serafeim (2008) 

demonstraram que o impairment do goodwill é um dos fatores que têm capacidade de 

alterar as crenças dos investidores sobre os riscos dos fluxos de caixa futuro e, 

consequentemente, afeta os preços das ações. Portanto, supõe-se que:  

Hipótese testada (H0): RAAt (t-5, t+5) de todos os eventos de divulgação de informações 

financeiras com perdas por impairment (ativos tangíveis e intangíveis) na janela do 

evento, é estatisticamente igual a zero. 

H0: (RAAt (t-5, t+5) = 0) 

onde RAAit é o retorno anormal acumulado verificado no preço da ação i, atribuído à 

ocorrência do evento analisado no período t. 
Hipótese alternativa (H1): RAAt (t-5, t+5) de todos os eventos de divulgação de 

informações financeiras com perdas por impairment (ativos tangíveis e intangíveis) na 

janela do evento, é estatisticamente diferente de zero. 

H1: (RAAt (t-5, t+5) ≠ 0) 

onde RAAit é o retorno anormal acumulado verificado no preço da ação i, atribuído à 

ocorrência do evento analisado no período t. 
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2.9 Estudos similares sobre a influência de anúncios de impairment 

Nesta seção, o objetivo é traçar um resumo de estudos realizados acerca do tema proposto. 

Alciatore, Easton e Spear (2000) analisaram os impactos de reavaliação de ativos 

tangíveis de empresas do setor de petróleo e gás e concluíram que os impactos sobre os 

retornos e os ajustes de preços do mercado têm efeito negativo, quando contabilizações 

de impairment são divulgadas, pois ocorreu uma diminuição do valor dos ativos pelo 

menos um trimestre anterior ao anúncio da baixa dos ativos intangíveis.  

Hirschey e Richardson (2003) estudaram os impactos relacionados à mudança de 

alienação do goodwill sobre o resultado e concluíram que o mercado (usuários das 

informações) antecipa-se aos anúncios das demonstrações contábeis, pois nem todo efeito 

de queda na valorização dos preços das ações está vinculado à baixa de goodwill, mas 

sim ao longo do exercício do ano fiscal de divulgação. 

Li, K. e Meeks (2006) estudaram a variação sobre o preço da ação causada pela 

contabilização de redução do valor goodwill adquirido por compra ao seu valor 

recuperável, após a adoção das IFRS pela União Europeia. As conclusões foram que o 

reconhecimento do impairment do goodwill comprado é relevante sobre a variação do 

preço da ação. Os autores evidenciaram que para o período entre 1997 e 2002 as perdas 

por redução dos valores recuperáveis de goodwill chegavam a representar, na média, um 

impacto de 35% nos ganhos das empresas. 

Li, Z. et al. (2010), de maneira similar, estudaram a reação dos participantes do mercado, 

quando há divulgação de uma perda por impairment do goodwill. Os autores observaram 

que o impacto negativo na divulgação de uma perda por redução ao valor recuperável 

(impairment) é significante para todos os períodos analisados e que os investidores e 

analistas financeiros revisam suas expectativas para baixo após o anúncio de uma perda 

por impairment de goodwill. Observaram ainda que para as empresas que apresentavam 

goodwill passível de ser baixado e não o fizeram, os participantes do mercado tendem a 

não revisar suas expectativas. 

Cerqueira et al. (2013) estudaram a relação entre o preço das ações e seus respectivos 

retornos nas empresas brasileiras após a adoção das normas internacionais de 
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contabilidade. Foram analisadas 182 empresas listadas na BMF&Bovespa entre o último 

trimestre de 2010 e os dois primeiros trimestres de 2011. Os resultados encontrados 

mostraram que a adoção de custo atribuído e o reconhecimento de impairment impactam 

as expectativas dos acionistas e, por conseguinte, o preço das ações. Porém, os resultados 

encontrados não foram significantes estatisticamente. De maneira análoga, em relação à 

análise e conclusão, Santos (2013) estudou o impacto de reconhecimento de impairment 

no momento de sua divulgação ao mercado, com o preço das ações de 59 empresas 

listadas na BMF&Bovespa. O período do estudo foram os exercícios fiscais de 2011 e 

2012. O autor concluiu que o reconhecimento de impairment não impactou 

significativamente o preço das ações, o que revela, segundo o autor, que os investidores 

não absorveram as mudanças contábeis com a adoção das IFRS. 
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3 METOLOGIA  

Este estudo tem como objetivo medir a HEM em eventos de anúncios de reavaliação de 

ativos tangíveis e intangíveis – impairment, das 50 maiores empresas (receita líquida) do 

ano de 2016 e que possuem ações negociadas em Bolsa de Valores de São Paulo. O 

período de análise dos eventos de impairment foi do primeiro trimestre de 2010 até o 

quarto trimestre de 2016.    

A metodologia utilizada para medir os impactos de um anúncio de impairment sobre os 

preços das ações foi o Estudo de Evento. De acordo com Campbell, Lo e Mackinlay 

(1997), baseado em Fama (1991), anúncios corporativos importantes são imediatamente 

incorporados nos preços de ações, em mercados eficientes. 

 

3.1 Definição do Evento 

Com a finalidade de estudar a existência de relação do procedimento contábil de 

reavaliação de ativos resultante da adoção de normas internacionais de contabilidade 

(IFRS) e os preços das ações das empresas de capital aberto no mercado brasileiro, é 

necessário considerar uma janela ao redor do evento estudado. De acordo com Brown e 

Warner (1980), o sucesso de um Estudo de Evento está diretamente ligado à capacidade 

de identificar cm precisão a data em que o mesmo acontece. Deficiências na identificação 

da data do evento diminui significativamente o desempenho dos testes de anormalidade.  

Na figura 1, baseada em Campbell, Lo e Mackinlay (1997), temos os procedimentos que 

constituem um Estudo de Eventos. 

Figura 1 – Etapas de um Estudo de Eventos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em Campbell, Lo e Mackinlay (1997). 

Foi considerada a data t como o dia do evento (dia zero), onde a contabilização de 

impairment foi divulgada oficialmente pelas empresas através de notas explicativas. 



40 
 

Portanto, temos que t é a data do evento. Foram estabelecidas como sendo janela de 

estimação, as datas de t-20 a t-6; janela do evento como sendo t-5 a t+5; e janela de 

comparação ou pós-evento como sendo o período compreendido entre t+6 a t+20.  Os 

dias considerados foram apenas aqueles em que houveram negociações de ações na 

BMF&Bovespa. A figura 2 demonstra de maneira esquemática a linha do tempo da 

pesquisa. 

Figura 2 – Linha do Tempo da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, baseada em Campbell, Lo e Mackinlay (1997).  

A definição das janelas anterior, posterior e pós-evento é de certa maneira, arbitrária. 

Contudo, é necessário que a janela do evento estudado seja longa o suficiente para 

capturar eventuais vazamentos de informações (janela anterior), e não longo em acesso 

(janela posterior) para evitar que outros eventos corporativos influenciem nas ações. 

Ademais, as janelas escolhidas estão alinhadas com estudos de Camargos e Vidal Barbosa 

(2006) que estudaram eventos similares ao de anúncios de impairment.  

 

3.2 Modelo para Mensuração de Retorno Anormal 

O retorno anormal, RAit, foi calculado utilizando o Modelo de Retornos Ajustados ao 

Risco e ao Mercado. A escolha por este modelo de cálculo de retornos está baseada em 

dois fatores: i) seguir a tendência de estudos anteriores; e ii) a amostra utilizada representa 

82% (excluindo instituições financeiras) do índice Ibovespa. Este modelo de cálculo de 

retornos anormais tem como premissa que os retornos anormais das ações são observados 

pela diferença entre os retornos individuais observados, e os retornos calculados através 

de um modelo de fator simples, estimado através de um regressão linear da janela de 

estimação (t-20  a t-6), por meio de mínimos quadrados ordinários. 
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Desta maneira, temos que o retorno anormal de uma ação i, no período t, é dado pela 

equação a seguir: 

RAit = Rit – (αit + βi RIbovespa t) 

onde: 

RAit = retorno anormal da ação i no período t; 

Rit = retorno da ação i no período t; 

αi = coeficiente linear de regressão da ação i em relação ao retorno de mercado; 

βi = coeficiente angular de regressão da ação i em relação ao retorno do mercado; 

RIbovespa t = retorno do índice Ibovespa (proxy de mercado) na data t. 

Os retornos diários das ações foram obtidos através das cotações diárias de fechamento 

dos preços das ações que apresentaram eventos de contabilizações de impairment, e 

calculados conforme a equação: 

Rit = ln (Pit) – ln (Pit-1) 

onde: 

Rit = retorno da ação i no período t; 

Pit = cotação de fechamento do preço da ação i no período t; 

Os cálculos dos parâmetros Ordinary Least Square (OLS) ou mínimos quadrados 

ordinários individuais, que segundo Campbell, Lo e Mackinlay (1997), devem ser 

calculados fora da janela do evento, visando evitar influências em seu desempenho 

normal. Desta maneira, os parâmetros foram calculados dentro da janela de estimação. 

Desta forma, temos: 

αi = ( !
" ∑ %&'(

&)&'! it) – (βi ( !
" ∑ %&'(

&)&'! Ibovespa t) e; 

βi = Cov (Rit; RIbovespa t) / Var (R Ibovespa t) 

Segundo Brown e Warner (1980), não existe ganhos significantes com a utilização de 

metodologias mais sofisticadas de cálculo de retornos. Além das motivações apontadas 

anteriormente, a utilização deste modelo mais simples atende, segundo estes autores, o 

critério de parcimônia. As pesquisas de Kloeckner (1995) sobre o mercado brasileiro, 
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concluíram que é indiferente optar por um modelo mais simples ou mais sofisticado de 

cálculo de retornos anormais. A opção por determinado modelo, segundo o mesmo autor, 

não traz prejuízos para a análise de resultados e conclusões. 

3.3 Modelo para Mensuração de Retorno Anormal Acumulado 

Após os cálculos de retornos anormais, estes foram acumulados (somados) em cada um 

dos dias relativos para todas as empresas que constituem a amostragem. Foi utilizada a 

técnica de agregação de retornos anormais acumulados proposto por Mackinlay (1997). 

A seguir temos as equações:  

RAA (t1, t2) = (∑ (∑ %+,&
" )"

,.!
&/
&)&! ) / t2 – t1 +1 

onde:  

RAit = o retorno acionário anormal da empresa i no período t;  

n = número de amostra ou sub-amostra;  

t1 = data inicial da janela do evento; 

t2 = data final da janela do evento.  

 

3.4 Teste de Retorno Anormal Médio e Acumulado 

Como a amostra deste estudo é composta por séries (observações) de eventos com 

distribuição normal e com retornos anormais independentes entre si, foi utilizado o teste 

T, proposto por Asquith e Mullins Jr. (1986), para verificar a significância dos retornos 

anormais. Para testar o retorno anormal médio utilizamos a seguinte estatística: 

Teste = (∑ %+,&
"

"
,)! ) / 0 !

"& ∑ 1,
/"&

,)!  

onde: 

RAit = retorno anormal da ação i no período t; 

N = número de ações na amostra; 

Nt = número de eventos para cada data t; 

23
4 = variância estimada dos resíduos para cada empresa i dentro do período de estimação. 
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Para testar o retorno anormal acumulado, foi utilizado a seguinte estatística: 

Teste = RAA t1, t2 / 0 !
"&/

∑ 1,
/"&

,)!  

onde: 

RAit = retorno anormal da ação i no período t; 

N = número de ações (eventos) na amostra; 

Nt = número de eventos para cada data t; 

23
4 = variância estimada dos resíduos para cada empresa i dentro do período de t1 a t2. 

 

3.5 Amostragem 

A amostragem de dados utilizados no presente estudo foi coletada nas seguintes fontes: 

i) bancos de dados Economática®, Bloomberg® e Thomson Reuters®; ii) sites da 

BMF&Bovespa, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e iii) sites de 

relacionamento com investidores das empresas analisadas. A amostra compreende o 

período do primeiro trimestre de 2010 ao quarto trimestre de 2016. O período estudado – 

2010 a 2016 – compreende a totalidade de tempo existente desde a adoção completa das 

IFRS, de acordo com a deliberação nº 647 em 2010, que exigiu a adoção completa do 

CPC 37 (R1).  

Na Tabela 2, a seguir, há um desmembramento da amostra utilizada, separando-a por 

setor de atividade econômica, quantidade de empresas em cada setor, quantidade de notas 

explicativas (observações) analisadas e sua participação no total. 

Tabela 2 – Número de empresas por setor e observações 

Setor de Atividade Empresas Nº Observações % 
Açúcar e Álcool 1 28 2,0% 
Água e Saneamento 1 28 2,0% 
Alimentos e Bebidas 5 140 10,2% 
Comércio Varejista 5 140 10,2% 
Educação e Ensino 1 28 2,0% 
Energia Elétrica 13 336 24,5% 
Farmacêutica e Cosméticos 1 28 2,0% 
Mecânica 1 28 2,0% 
Metalurgia e Mineração 4 112 8,2% 
Papel e Celulose 3 84 6,1% 
Petróleo e Gás 4 112 8,2% 
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Química e Petroquímica 1 28 2,0% 
Serviços Especializados 1 28 2,0% 
TI & Telecom 3 84 6,1% 
Transportes e Logística 5 140 10,2% 
Veículos e Peças 1 28 2,0% 
Total Resultado 50 1372 100,0% 

 

Os dados referentes aos montantes contabilizados como impairment (ativos tangíveis e 

intagíveis) foram coletados a partir de 1.372 notas explicativas das 50 maiores empresas 

de capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo – BMF&Bovespa.   

O critério de escolha da amostragem utilizada foi a receita líquida no exercício de ano de 

2016, quando as 50 maiores empresas de capital aberto no Brasil foram selecionadas. 

Essas empresas juntas representam 81,7% da composição total do Índice Bovespa – 

Ibovespa (excluindo instituições financeiras) do terceiro trimestre de 2017. O critério de 

inclusão no Ibovespa é o índice de negociabilidade (IN) – descrito no Anexo. Quando 

utilizado o Ibovespa completo (com instituições financeiras), a amostra continua sendo 

revelante com 56,9% de participação. 

Tabela 3 – Composição do Ibovespa, excluindo-se instituições financeiras 

Código da Ação Empresa Tipo Qtde. Teórica Participação (%) Amostra 
ABEV3 AMBEV S/A ON 4.320.650.668 11,351% Sim 
BRFS3 BRF SA ON NM 770.759.970 2,025% Sim 
BRKM5 BRASKEM PNA N1 264.585.722 0,695% Sim 
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 838.218.545 2,202%  
BVMF3 BMFBOVESPA ON EJ NM 2.032.817.527 5,341%  
CCRO3 CCR SA ON NM 1.115.695.556 2,931% Sim 
CIEL3 CIELO ON NM 1.117.071.941 2,935% Sim 
CMIG4 CEMIG PN N1 828.768.266 2,177% Sim 
CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 461.715.679 1,213% Sim 
CPLE6 COPEL PNB N1 101.013.662 0,265% Sim 
CSAN3 COSAN ON NM 153.065.655 0,402% Sim 
CSNA3 SID NACIONAL ON 601.219.554 1,580%  
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 244.815.936 0,643%  
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 198.961.859 0,523%  
EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 203.848.707 0,536% Sim 
ELET3 ELETROBRAS ON N1 260.901.814 0,685% Sim 
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 228.481.466 0,600% Sim 
EMBR3 EMBRAER ON NM 734.249.372 1,929% Sim 
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 232.602.876 0,611% Sim 
EQTL3 EQUATORIAL ON NM 198.433.436 0,521% Sim 
ESTC3 ESTACIO PART ON NM 307.925.329 0,809%  
FIBR3 FIBRIA ON NM 229.520.397 0,603% Sim 

GGBR4 GERDAU PN ED N1 857.256.090 2,252% Sim 
GOAU4 GERDAU MET PN N1 599.013.041 1,574%  
HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 398.486.193 1,047%  
JBSS3 JBS ON NM 1.552.601.664 4,079% Sim 

KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 443.765.279 1,166% Sim 
KROT3 KROTON ON ED NM 1.403.951.079 3,689% Sim 
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LAME4 LOJAS AMERIC PN 667.969.779 1,755% Sim 
LREN3 LOJAS RENNER ON NM 699.180.097 1,837% Sim 
MRFG3 MARFRIG ON NM 398.316.366 1,046% Sim 
MRVE3 MRV ON NM 280.054.574 0,736%  
MULT3 MULTIPLAN ON N2 79.548.415 0,209%  
NATU3 NATURA ON NM 172.108.137 0,452% Sim 
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 155.171.397 0,408%  
PETR3 PETROBRAS ON 2.708.734.721 7,116% Sim 
PETR4 PETROBRAS PN 4.124.803.648 10,837% Sim 
QUAL3 QUALICORP ON NM 230.260.803 0,605%  
RADL3 RAIADROGASIL ON NM 199.233.828 0,523% Sim 
RAIL3 RUMO S.A. ON NM 751.875.556 1,975%  
RENT3 LOCALIZA ON NM 156.249.767 0,411%  
SBSP3 SABESP ON NM 339.985.584 0,893% Sim 
SMLE3 SMILES ON NM 57.270.428 0,150%  
SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 388.624.863 1,021% Sim 
TIMP3 TIM PART S/A ON NM 808.261.052 2,123% Sim 
UGPA3 ULTRAPAR ON ED NM 391.931.854 1,030% Sim 
USIM5 USIMINAS PNA N1 481.382.726 1,265% Sim 
VALE3 VALE ON N1 3.286.975.711 8,636% Sim 
VIVT4 TELEF BRASIL PN 415.132.117 1,091% Sim 

WEGE3 WEG ON NM 569.449.535 1,496% Sim 
TOTAL   38.062.918.241 100% 81,8% 

Fonte: BMF&Bovespa (s/d). 

Além das empresas acima citadas, entraram na amostragem outras que não fazem parte 

do Ibovespa de agosto de 2017, porém, com grande participação nos diferentes setores da 

economia do país. São elas: Raízen, Oi, Neoenergia, AES Eletropaulo, Light, Gol Linhas 

Aéreas, Minerva Foods, Magazine Luiza, Celesc, Azul Linhas Aéreas, Bioserv, JSL, 

Invepar, Elektro, Guararapes, Paranapanema e Kroton.  

Foram encontrados 68 eventos de impairment em 18 empresas distintas. A amostra total 

deste estudo é demonstrada no quadro 3 abaixo. 

Quadro 3 – Resumo da amostra de eventos de impairment.  

Código da Ação Setor Nº de Eventos 
PETR4 Petróleo e Gás 17 
JBSS3 Alimentos e Bebidas 6 

VALE5 Metalurgia e Mineração 6 
ABEV3 Alimentos e Bebidas 2 
GGBR4 Metalurgia e Mineração 4 
ELET6 Energia Elétrica 7 
OIBR4 TI & Telecom 2 
CMIG4 Metalurgia e Mineração 1 
CIEL3 Serviços Especializados 1 
LIGT3 Energia Elétrica 2 
SUZB5 Papel e Celulose 1 
USIM5 Metalurgia e Mineração 7 
ENBR Energia Elétrica 1 
FIBR Papel e Celulose 2 
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GOLL4 Transportes e Logística 3 
BEEF3 Alimentos e Bebidas 2 
BSEV3 Açúcar e Álcool 3 
GEPA4 Metalurgia e Mineração 1 
PETR4 Petróleo e Gás 17 
JBSS3 Alimentos e Bebidas 6 

VALE5 Metalurgia e Mineração 6 
ABEV3 Alimentos e Bebidas 2 
GGBR4 Metalurgia e Mineração 4 
ELET6 Energia Elétrica 7 

Fonte: Base de dados do autor 

Após a definição dos eventos e empresas conforme quadro anterior, foi analisado a 

existência de anúncios de impairment realizados por uma mesma empresa, em uma 

mesma data. Existiu apenas um caso (Petrobrás), onde a companhia publicou 

demonstrativos financeiros (22/04/2015) de diferentes períodos, e constatando eventos de 

impairment em ambos. Neste caso, por se tratar da mesma ação, foi excluído o evento de 

contabilização com o menor valor. Assim, a amostra passou a contemplar 67 eventos de 

impairment. 

De modo a evitar qualquer correlação anormal de diferentes títulos (formação de 

clustering), foram excluídas as empresas que, tendo a mesma data do evento, 

apresentavam menor reconhecimento de impairment. Desta forma, foram excluídos 5 

eventos de contabilização de impairment das empresas: USIM5 (16/03/2011), ABEV3 

(26/02/2015), LIGT3 (10/11/2016), ENBR3 (22/2/2017) e BEEF3 (23/02/2017).  

Na terceira etapa de tratamento amostral, realizou-se um teste de linearidade dos retornos 

de cada ação com os retornos do Ibovespa, via Correlação de Coeficiente de Pearson. Foi 

adotado como critério de exclusão um nível de significância de 10% (si.>0,10). O teste 

de coeficiente de correlação de pearson mostra a intensidade e a direção da relação linear 

entre duas variáveis. Neste caso, as variáveis independentes dessa relação são os retornos 

observados das ações das empresas que contabilizaram o impairment, e as variáveis 

dependentes, os retornos do índice Ibovespa. Com a significância de 10%, foram 

excluídas da amostra mais 5 observações, sendo: GOLL4 (27/03/2012 (-0,02237)); 

BSEV3 (13/08/2013 (-0,39129)); BSEV3 (05/06/2014 (-0,11285)); SUZB5 (08/02/2017 

(0,01985)); e LIGT3 (23/03/2017 (0,00468)). Assim, a amostra passou a ter 57 eventos. 

Com o objetivo de detectar a existência de autocorrelação de primeira ordem entre os 

resíduos, foi utilizado o teste de Durbin-Watson. Considerando um número de amostra 

de 11 (n = 11) e uma variável explicativa (k = 1)  os limites para a amostra da pesquisa 

dL = 0,92733 e dU = 1,32409 (SAVIN; WHITE, 1977). De acordo com o teste Durbin-
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Watson, a independência dos resíduos é dado pelo valor compreendido entre dL < dw < 

(4 – dU). Assim, foram excluídos mais 11 observações, sendo: JBSS3 (14/08/2012 

(2,7830)); FIBR3 (31/01/2013 (2,7713)); VALE5 (24/05/2013 (0,9007)); BSEV3 

(11/06/2013 (2,7748)); USIM5 (14/02/2014 (2,6785)); VALE5 (26/02/2014 (3,1452)); 

GOLL4 (25/03/2014 (2,9189)); ELET6 (28/03/2014 (2,6987); VALE5 (25/02/2016 

(2,8920)); BEEF3 (08/03/2016 (0,7149)); e GGBR4 (15/03/2016 (2,7075)). Desta forma, 

a amostra passa a contemplar 46 observações. 

Na sequência, foi realizado um teste de coeficiente de determinação para averiguação da 

qualidade do ajuste do modelo. Basicamente, trata-se de um coeficiente que mostra a 

capacidade explicativa. Como no critério anterior, a exclusão de eventos foi considerando 

um nível de significância de 10%.  Assim, foram excluídos da amostra mais 9 

observações, a saber: ABEV3 (03/03/2011 (-0,0986)); ELET6 (18/05/2011 (-0,1001)); 

JBSS3 (20/03/2012 (0,0451)); ELET6 (27/03/2013 (0,0032)); FIBR3 (28/01/2015 

(0,0920)); USIM5 (04/03/2015 (0,0172)); GEPA4 (11/02/2016)); OIBR4 (22/03/2017 

(0,0109)); e ELET6 (27/03/2017 (0,0326)).  Desta maneira, a amostra total analisada 

ficou com 37 eventos.Por fim, fez-se as regressões de cada ação com contabilização de 

perda por impairment com os retornos observados pelo índice do Ibovespa. Através do 

Modelo de Retornos Ajustado ao Risco e ao Mercado, calculou-se os retornos anormais. 

Considerando uma nível de significância dos betas de 10% (sig. < 10%), foram excluídos 

mais 8 observações da amostra a saber: JBSS3 (16/03/2011 (0,1170)); USIM5 

(07/03/2012 (0,1870)); JBSS3 (12/03/2013 (0,3220)); VALE5 (30/10/2014 (0,2870)); 

VALE5 (26/02/2015 (0,1540)); PETR4 (22/04/2015 (0,1390)); OIBR4 (24/03/2016 

(0,2810)); e JBSS3 (06/04/2017 (0,2720)). Desta forma, a amostra ficou com 29 

observações. 

 
Quadro 4 – Resumo da amostra de eventos de impairment, após tratamento estatístico  

Código da Ação Setor Nº de Eventos 
PETR4 Petróleo e Gás 15 
JBSS3 Alimentos e Bebidas 1 

VALE5 Metalurgia e Mineração 1 
CMIG4 Metalurgia e Mineração 1 
CIEL3 Serviços Especializados 1 
USIM5 Metalurgia e Mineração 3 
GOLL4 Transportes e Logística 1 
GGBR4 Metalurgia e Mineração 3 
ELET6 Energia Elétrica 3 

Fonte: Base de dados do autor 



48 
 

Os softwares utilizados nos procedimentos de cálculo e testes estatísticos foram Microsoft 

Excel versão Office-2016 e o Stata MP 14.0 for Windows versão 2015. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo, serão explicitados os procedimentos e realizações estatísticas dos dados. 

Os resultados obtidos dos 29 eventos de contabilizações de impairment de 10 empresas 

diferentes – teste de linearidade (coeficiente de Pearson), teste de R quadrado de 

correlação do ajuste do modelo, de autocorrelação de resíduos (Durbin-Watson) e da  

significância dos betas das regressões estão resumidos na tabela 4. 

Tabela 4 – Resumo dos Resultados dos Testes de Linearidade e Regressão 

Empresa / 
Ibovespa 

Data do 
Evento 

Coeficiente de 
Pearson R2 R2 Ajustado Durbin-

Watson 
Sig.  

(sig < 10%) 
PETR4 14/05/2010 0,73615 0,54191 0,49101 1,20504 0,0100 
PETR4 19/05/2011 0,69764 0,48670 0,42966 1,31436 0,0170 
PETR4 17/08/2011 0,83972 0,70514 0,67238 2,31607 0,0010 
PETR4 11/11/2011 0,91712 0,84111 0,82346 1,54769 0,0000 
PETR4 09/02/2012 0,77366 0,59856 0,55395 1,85193 0,0050 
ELET6 17/04/2012 0,64283 0,41323 0,34803 1,65031 0,0330 
JBSS3 14/05/2012 0,64680 0,41835 0,35372 0,94397 0,0310 
PETR4 15/05/2012 0,77351 0,59832 0,55369 1,13157 0,0050 
PETR4 04/02/2013 0,69486 0,48283 0,42537 2,13328 0,0180 
USIM5 04/03/2013 0,60346 0,36416 0,29351 1,38159 0,0490 
GOLL4 25/03/2013 0,82657 0,68321 0,64801 1,60706 0,0020 
PETR4 25/02/2014 0,77664 0,60318 0,55909 1,63232 0,0050 
ELET6 09/04/2015 0,79140 0,62631 0,58479 2,09607 0,0040 
PETR4 15/05/2015 0,59404 0,35289 0,28098 2,06684 0,0540 
GGBR4 29/07/2015 0,48419 0,23444 0,14938 1,97907 0,0013 
PETR4 06/08/2015 0,83406 0,69566 0,66185 1,78668 0,0010 
USIM5 18/02/2016 0,72142 0,52045 0,46716 2,24253 0,0120 
PETR4 21/03/2016 0,89278 0,79705 0,77450 2,56598 0,0000 
ELET6 31/03/2016 0,59839 0,35807 0,28674 1,70860 0,0520 
PETR4 12/05/2016 0,70460 0,49646 0,44051 2,23475 0,0150 
GGBR4 21/06/2016 0,71137 0,50605 0,45117 1,42432 0,0140 
PETR4 11/08/2016 0,72491 0,52550 0,47278 2,37966 0,0120 
PETR4 10/11/2016 0,96439 0,93004 0,92227 1,43335 0,0000 
CIEL3 31/01/2017 0,55305 0,30586 0,22874 2,04985 0,0780 
USIM5 17/02/2017 0,83704 0,70063 0,66736 2,33151 0,0010 
GGBR4 22/02/2017 0,67607 0,45708 0,39675 1,54226 0,0220 
VALE5 23/02/2017 0,73340 0,53787 0,48653 2,12067 0,0100 
PETR4 21/03/2017 0,87957 0,77364 0,74848 1,19102 0,0000 
CMIG4 11/04/2017 0,57216 0,32737 0,25263 2,30874 0,0660 

 

Todos os eventos estudados apresentaram coeficientes de correlação e betas significativos 

(sig.< 0,10), tanto para testes de linearidade como significância de betas das regressões. 

Em relação ao valor de d do teste de Durbin-Watson, todas as empresas apresentaram 

valores superiores ao limite inferior (d1 = 0,92733) e superior (2,67591 = 4 – du). 

Os resultados dos retornos anormais diários estão representados no gráfico 1 e 2. Nota-se 

que no período compreendido entre os dias t-20 a t+20, não existiu um padrão de 
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comportamento (tendências da alta ou baixa). Contudo, o período compreendido a janela 

do evento, nota-se retornos anormais diferentes de zero, com alternâncias de altas e 

quedas, mostrando indícios de ineficiência do mercado. 

Gráfico 1 – Retornos Anormais Médios – Período Total 

 

Gráfico 2 – Retornos Anormais Médios - Janela do Evento 

 

Nota-se que, através da análise dos gráficos acima, apesar de não haver uma existência 

de comportamento padrão dos retornos anormais das empresas que compõem a amostra 

estudada, existiu um comportamento de queda acentuada no dia t (dia do evento). 

Observou-se uma queda significativa nos retornos anormais, ou seja, uma reação negativa 

instantânea às divulgações de demonstrações financeiras com perdas por impairment. 

Aparentemente, o mercado entendeu que as perdas por impairment como sendo um fato 

negativo que desencadeou uma desvalorização das ações. Vale aqui a ressalva que além 

das perdas por reavaliação de ativos, o mercado reagiu também aos demais indicadores 

financeiros publicados.  

A análise dos retornos anormais acumulados da janela do evento é apresentada no gráfico 

3. Observa-se que nos dias até o período t+2, os retornos anormais acumulados das 

empresas continuaram em uma tendência de leve queda, iniciada no período anterior à 

janela do evento. A partir de t+3 é que se observou uma diminuição dos retornos anormais 

porém, permanecendo com retornos negativos. 
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Gráfico 3 – Retornos Anormais Acumulados - Janela do Evento 

 
 

Os resultados do teste de hipótese estão resumidos na tabela 5. Analisando os retornos 

anormais acumulados, considerando o nível de significância de 10% (p-value < 0,10), não 

foram encontrados retornos anormais estatisticamente significativos em 10%. Assim, 

para o período considerado para o teste de hipótese, o mercado comportou-se de maneira 

eficiente (RAAit = 0).  

Tabela 5 – Resumo da Estatística T – Janela do Evento 

Dias RA(t-5, t+5) RAA(t-5,t+5) T(médio) RAA(t-5, t+5) T(acumulado) RAA(t-5, t+5) p-value 
-5 0,0021 0,0021 1,2892 0,7825 0,683329 
-4 -0,0014 0,0003 0,4150 0,1259 0,788417 
-3 -0,0075 -0,0023 -4,2504 -0,8600 0,248169 
-2 -0,0052 -0,0052 -7,4867 -1,9767 0,126591 
-1 0,0051 -0,0057 -4,3133 -2,1533 0,431938 
0 -0,0110 -0,0066 -11,1416 -2,4932 0,128783 

+1 0,0003 -0,0064 -10,9397 -2,4365 0,944127 
+2 -0,0001 -0,0070 -10,9809 -2,6378 0,987341 
+3 0,0006 -0,0061 -10,5885 -2,3074 0,885495 
+4 0,0019 -0,0052 -9,3833 -1,9822 0,676362 
+5 -0,0022 -0,0047 -10,7792 -1,7909 0,627054 

 

A queda dos retornos anormais entre os períodos de t-1 a t (0,0026 para -0,0135) sugere 

uma reação negativa do mercado para os anúncios de perdas por impairment, onde o 

mercado fez seu maior ajuste de preços das ações. Os retornos anormais acumulados 

seguiram na tendência de queda até o período t+2, onde se observou dois dias 

consecutivos de retornos anormais positivos, porém insignificantes estatisticamente.  
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5 CONCLUSÃO 

Esta dissertação tem como objetivo testar se o mercado de capitais brasileiro apresenta o 

nível de eficiência semiforte, através de um estudo de evento dos anúncios de 

reconhecimento de perdas por impairment a partir da completa adoção das IFRS. O 

comportamento dos retornos anormais na janela do evento (t-5, t+5) evidenciaram a não 

existência de um comportamento padrão e ainda, que na data do evento t, houve uma 

reação negativa e instantânea do mercado às divulgações de demonstrações financeiras 

com perdas por impairment, mas não sendo na forma eficiente.  

Não foram encontrados retornos anormais significativos estatisticamente a 10% (p-value 

< 0,10) em dias posteriores ao evento, sinalizando que o mercado ajustou os preços de 

maneira instantânea em t0. Diante dos indícios e evidências encontradas conclui-se que, 

os esforços realizados para padronização de normas contábeis e a divulgação da 

importância de eventos corporativos como reconhecimento de perdas por impairment, 

estão melhor informando o mercado investidor sobre a situação das empresas que 

divulgam seus demonstrativos financeiros e contábeis. Portanto, mercado de capitais 

brasileiro se comportou de maneira eficiente em sua forma semiforte. Ou seja, aceita-se 

a H0. Cabe a ressalva de que os reconhecimentos de impairment foram divulgados ao 

mercado comcomitantemente com todos os demonstrativos financeiro e contábeis. Neste 

estudo, não é possível atribuir o comportamento eficiente do mercado em sua forma semi-

forte somente para os reconhecimentos de impairment, e sim para as demonstrações 

financeiras e sua capacidade informacional. 

Por fim, dentre as limitações da pesquisa, destacam-se: i) o tamanho da amostra 

pesquisada, pois foram analisadas apenas as 50 maiores empresas listadas BM&F 

Bovespa;  e ii) as evidências empíricas obtidas nesta dissertação limitam-se às empresas 

que compõem a amostra. Como pesquisas futuras, sugere-se a expansão da amostra 

pesquisada para todas as empresas listadas na BM&F Bovespa, aumento do período 

analisado e utilização de outras proxies para mensurar o efeito da adoção das normas 

internacionais de contabilidade. 
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ANEXO 
 

ÍNDICE DE NEGOCIABILIDADE DO IBOVESPA 

METODOLOGIA DO ÍNDICE BOVESPA (Ibovespa) 

O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os 
critérios estabelecidos nesta metodologia. Os índices da BM&FBOVESPA utilizam 
procedimentos e regras constantes do Manual de Definições e Procedimentos dos Índices 
da BM&FBOVESPA.  

1 Objetivo  

O objetivo do Ibovespa é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos 
de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.  

2 Tipo de Índice  

O Ibovespa é um índice de retorno total (ver Manual de Definições e Procedimentos dos 
Índices da BM&FBOVESPA).  

3 Ativos Elegíveis  

O Ibovespa é composto das ações e units exclusivamente de ações de companhias listadas 
na BM&FBOVESPA que atendem aos critérios de inclusão descritos a seguir.  
Não estão incluídos nesse universo BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial 
ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam 
negociados em qualquer outra situação especial de listagem (ver Manual de Definições e 
Procedimentos dos Índices da BM&FBOVESPA). 

4 Critérios de Inclusão  

Serão selecionados para compor o Ibovespa os ativos que atendam cumulativamente aos 
critérios abaixo.  

4.1 Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras 
anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), representem em 
conjunto 85% (oitenta e cinco por cento) do somatório total desses indicadores (ver 
Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da BM&FBOVESPA).  

4.2 Ter presença em pregão de 95% (noventa e cinco por cento) no período de vigência 
das 3 (três) carteiras anteriores.  

4.3 Ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% (zero vírgula 
um por cento), no mercado a vista (lote-padrão), no período de vigência das 3 (três) 
carteiras anteriores.  

4.4 Não ser classificado como “Penny Stock” (ver Manual de Definições e Procedimentos 
dos Índices da BM&FBOVESPA).  
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Um ativo que seja objeto de Oferta Pública realizada durante o período de vigência das 3 
(três) carteiras anteriores ao rebalanceamento será elegível, mesmo sem estar listado todo 
o período, desde que:  

a) a Oferta Pública de distribuição de ações ou units, conforme o caso, tenha sido 
realizada antes do rebalanceamento imediatamente anterior;  

b) possua 95% (noventa e cinco por cento) de presença desde seu início de negociação;  

c) atenda cumulativamente aos critérios 4.1, 4.3 e 4.4.  

5 Critérios de Exclusão  

Serão excluídos da carteira os ativos que:  

5.1 deixarem de atender a dois dos critérios de inclusão acima indicados;  

5.2 estiverem entre os ativos que, em ordem decrescente de IN, estejam classificados 
acima dos 90% (noventa por cento) do total no período de vigência das 3 (três) carteiras 
anteriores (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da BM&FBOVESPA);  

5.3 sejam classificados como “Penny Stock” (ver Manual de Definições e Procedimentos 
dos Índices da BM&FBOVESPA); ou  

5.4 durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial (ver Manual 
de Definições e Procedimentos dos Índices da BM&FBOVESPA). Serão excluídos ao 
final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento.  
 
6 Critério de Ponderação  

No Ibovespa, os ativos são ponderados pelo valor de mercado do “free float” (ativos que 
se encontram em circulação) da espécie pertencente à carteira, com limite de participação 
baseado na liquidez (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da 
BM&FBOVESPA).  

A representatividade de um ativo no índice, quando das reavaliações periódicas, não 
poderá ser superior a duas vezes a participação que o ativo teria, caso a carteira fosse 
ponderada pela representatividade dos INs individuais no somatório de todos os INs dos 
ativos integrantes da carteira.  

Caso isso ocorra, serão efetuados ajustes para adequar o peso desse ativo a esse limite, 
redistribuindo-se o excedente proporcionalmente aos demais ativos integrantes da 
carteira. Ressalta-se que a participação dos ativos de uma companhia no índice 
(considerando todas as espécies e classes de ações ou units que tenham como lastro tais 
ações da companhia, conforme o caso) não poderá ser superior a 20% (vinte por cento), 
quando de sua inclusão ou nas reavaliações periódicas.  



61 
 

Caso isso ocorra, serão efetuados ajustes para adequar o peso dos ativos da companhia a 
esse limite, redistribuindo-se o excedente proporcionalmente aos demais ativos da 
carteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


