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1. RESUMO 

O artigo relaciona a relevância das informações contábeis e sua influência na 

precificação das ações ON negociadas na Bovespa. Como objeto de pesquisa foi 

utilizada a relação das 500 empresas de maior faturamento listadas na revista Exame 

“Maiores e Melhores de 2017”. Para delimitar o estudo, foram aproveitadas apenas as 

empresas de capital aberto. Posteriormente, foram excluídas as empresas financeiras, 

as que apresentaram resultados negativos e as que possuíam informações 

incompletas, chegando à quantidade de 34 empresas estudadas. Foi utilizada a 

metodologia, quanto aos fins, do tipo descritivo e explicativo e, quanto aos meios, 

bibliográfico e documental. Os dados foram obtidos pelo site da BM&F Bovespa e pela 

Economática e tratados em planilhas eletrônicas, das quais foram extraídas as 

informações necessárias para a realização das análises dos resultados obtidos pelos 

modelos de correlação e regressão linear. Pela amostra utilizada na pesquisa, e 

levando-se em consideração os procedimentos de investigação adotados neste 

estudo, os resultados demonstraram resposta ao problema de pesquisa afirmando-se 

que, no período de 2012 a 2016, a relevância das informações contábeis, tem 

influenciado positivamente no preço das ações negociada na BM&F Bovespa. 

2. INTRODUÇÃO 

A relevância da informação contábil, nos últimos anos, tem sido objeto de pesquisas 

com o propósito de relacionar o conteúdo das demonstrações contábeis com o valor 

das ações em um determinado período. 

Desse modo, a relevância deste estudo está relacionada às características 

qualitativas das informações contábeis, introduzidas pelo pronunciamento técnico 

CPC 00. Assim, com o propósito de tornar a pesquisa exequível, foram selecionadas 

empresas sociedades anônimas de capital aberto, pela facilidade de obtenção dos 

dados, uma vez que são publicamente disponibilizados aos interessados no site da 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Nesse ponto de vista, o tema foi escolhido por abordar um assunto atual em que se 

busca oferecer aos usuários da Contabilidade informações claras, exatas, precisas, 

adequadas e oportunas sobre a situação econômico/financeira das empresas, de 



modo que possa subsidiá-los no processo de negociação de ações disponibilizadas 

na BM&F Bovespa. Quanto maior a sintonia entre as informações fornecidas pela 

contabilidade às necessidades dos investidores, melhores decisões são tomadas 

(HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999, p. 96). 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem o propósito de discorrer sobre um estudo das empresas de capital 

aberto de maior faturamento listadas na revista Exame “Maiores e Melhores de 2017, 

com relação à influência da relevância da informação contábil no preço das ações 

ordinárias nominativas negociadas na BM&F Bovespa. 

Para consecução deste trabalho foram utilizados como objetivos específicos o 

procedimento das seguintes etapas: (i) elaboração de uma breve discussão sobre o 

pronunciamento técnico CPC 00 (R1), que trata da estrutura conceitual para 

elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro; (ii) obtenção dos relatórios 

contábeis das empresas sob estudo; e, (iii) análise comparativa dos dados obtidos, 

com relação aos preços das ações nos exercícios de 2012 a 2016. 

4. METODOLOGIA 

Quanto aos fins, foram utilizados neste estudo os seguintes tipos de pesquisa: (i) 

Descritiva: porque foram descritas as características das empresas estudadas, por 

intermédio das informações contábeis e de mercado obtidas para que pudesse 

proceder as comparações quantitativas e qualitativas dos dados contábeis/financeiros 

coletados e utilizados na pesquisa; e (ii) Explicativa: pois teve como principal objetivo 

justificar o preço de mercado das ações das empresas sob estudo e seu 

relacionamento com o patrimônio líquido e o lucro líquido contábil dessas ações, para 

responder ao problema de pesquisa que buscou verificar se havia ou não influência 

da relevância das informações contábeis no preço das ações ordinárias nominativas. 

Quanto aos meios, este estudo pode ser classificado nos seguintes tipos: (i) 

Documental: quando foram utilizadas as informações contábeis/ financeiras das 

empresas para extração de dados que subsidiaram à análise do desempenho do 

preço das ações no mercado; e, (ii) Bibliográfica: porque foram consultados livros, 

revistas, artigos e sites específicos que tratam do tema em estudo, para auxiliar na 

construção da parte teórica do trabalho. 

O universo da pesquisa consistiu nas 500 (quinhentas) empresas de maior 

faturamento listadas na revista Exame Maiores e Melhores de 2017. Porém, para 

delimitação das informações colhidas, com a finalidade de adequá-las ao escopo do 



trabalho, a exemplo do trabalho de Gonçalves et. al. (2014), foram excluídas as 

companhias de capital fechado, e as financeiras, os fundos e as seguradoras, pois 

essas estão sujeitas às regras do Banco Central e da Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) e, nesta pesquisa, foram objeto de estudo apenas as companhias 

submetidas às regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com ações 

negociadas na BM&F Bovespa. Diante disso, foram excluídas as empresas cujas 

ações não foram negociadas em todo o período temporal estipulado, além daquelas 

que apresentaram patrimônio líquido ou lucro líquido negativo em algum ano, dentro 

do período analisado, ou com saldo zero.  

Neste estudo a amostra teve uma representação temporal, pois foi composta das 

informações contábeis/financeiros das empresas sob estudo referentes aos últimos 

cinco exercícios financeiros, consolidados no site da BM&F Bovespa (2012 a 2016), 

cujo período foi escolhido por ocasião do projeto de pesquisa, dado o tempo exíguo 

para realização do trabalho.  

5.  DESENVOLVIMENTO 

Os dados necessários à execução do estudo foram extraídos dos relatórios contábeis 

das empresas sob pesquisa, dos anos de 2012 a 2016, divulgados na BM&F Bovespa, 

quais sejam: (i) Lucro Líquido por Ação, (ii) Patrimônio Líquido Contábil e (iii) Lucro 

Líquido Contábil. 

Além disso, para complementar a coleta de dados, foram extraídos da base de dados 

do Economática os valores relativos ao Lucro Líquido por Ação de Mercado (LLPA-M) 

e Preço da Ação de Mercado (PA-M). Os dados coletados para este estudo foram 

tratados nos mesmos modelos aplicados na pesquisa de Gonçalves, et al. (2014), já 

mencionado anteriormente neste trabalho. Porém, para o preço das ações de 

mercado, foi considerado o preço médio anual e, apenas com relação às ações 

ordinárias nominativas (ON), visando à delimitação da pesquisa. Os dados obtidos 

tanto da BM&F Bovespa quanto da Economática foram tratados de acordo com a 

concepção de Marconi e Lakatos (2010, p. 150), assentando-os em três etapas, quais 

sejam: (i) seleção; (ii) codificação; e, (iii) tabulação.  

Nesse sentido, portanto, na fase de seleção, foram destacadas as informações 

específicas e necessárias extraídas da BM&F Bovespa e da Economática, objetivando 

prover as planilhas eletrônicas de elementos suficientes para testar as regressões. Na 

fase de codificação, os dados foram classificados e agrupados para que pudessem 

ser realizados cálculos de correlação e de regressão e obtenção dos resultados. Por 



fim, na fase de tabulação, os dados foram dispostos em coluna nas planilhas 

eletrônicas, para facilitar a análise e as conclusões sobre os resultados alcançados.  

Para a presente pesquisa foram analisados os seguintes componentes: Preço Unitário 

da Ação - Mercado (PA-M); Lucro Líquido por Ação - Mercado (LLPA-M); Patrimônio 

Líquido por Ação - Contábil (PLPA-C); e Lucro Líquido por Ação Contábil (LLPA-C). 

Os valores dos referidos componentes foram analisados por meio da técnica de 

regressão e correlação. Assim, para a análise da regressão foram utilizadas as 

seguintes equações (GONÇALVES, et al., 2014, p. 34):  

(I) PA-Mi,t = 0 + 1LLPA-Mi,t + i 

(II) PA-Mi,t = 0 + 1PLPA-Ci,t + i 

(III) PA-Mi,t = 0 + 1LLPA-Ci,t + i 

(IV) PA-Mi,t = 0 + 1LLPA-Mi,t + 2PLPA-Ci,t + 3LLPA-Ci,t + i 

6.  RESULTADOS 

Ao proceder a correlação dos dados coletados nesta pesquisa verificou-se os 

coeficientes de correlação linear (r) evidenciados no Quadro 1 a seguir, arredondados 

com uma casa decimal. 

Quadro 1 – Coeficientes de Correlação Linear (r) 

Variáveis / Ano 2016 2015 2014 2013 2012 

PA-M e LLPA-M 0,4 0,5 0,6 0,9 0,6 
PA-M e PLPA-C 0,9 1,0 1,0 0,9 0,7 

PA-M e LLPA-C 0,3 0,5 0,5 0,9 0,5 
LLPA-M e LLPA-C 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 
PLPA-C e LLPA-C 0,4 0,5 0,6 0,9 0,6 
LLPA-M e PLPA-C 0,4 0,5 0,6 0,9 0,6 

Fonte: elaborado pelas autoras 

Conforme indicado no Quadro 01, verificou-se que nos anos de 2012 a 2014 os 

coeficientes (r) indicaram, em sua maioria, correlações consideradas de média para 

forte, pois indicam coeficientes entre 0,6 e 1,0. Já nos anos de 2015 e 2016, apenas 

duas correlações apresentaram coeficientes fortes. Aliás, as variáveis preço da ação 

no mercado (PA-M), lucro líquido contábil por ação (LLPA-C), e lucro líquido por ação 

no mercado (LLPA-M) exibiram forte correlação positiva em todo o período analisado. 

Neste trabalho são analisados apenas os três principais elementos obtidos na 

regressão, quais sejam: Coeficiente de Determinação (r2), Estatística F (f de 

significação) e Valor p (p-value). Desse modo, ao efetuar as regressões propostas 



neste estudo, por intermédio do sistema Excel, no período de 2012 a 2016, foram 

apurados os números descritos nos quadros a seguir, cujos valores significativos são 

indicados em destaque (negrito), de modo a facilitar a observação dos resultados, 

arredondados para a segunda casa decimal. 

Quadro 2 – Preço da Ação no Mercado versus Lucro Líquido por Ação no Mercado 

PA-M e LLPA-M 2016 2015 2014 2013 2012 

R² Ajust. 0,16 0,21 0,35 0,89 0,30 

F de significação 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

valor-P 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fonte: elaborado pelas autoras 

Quadro 3 – Preço da Ação no Mercado versus Patrimônio Líquido Contábil por Ação 

PA-M e PLPA-C 2016 2015 2014 2013 2012 

R² Ajust. 0,89 0,94 0,93 0,87 0,30 

F de significação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

valor-P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fonte: elaborado pelas autoras 

Quadro 4 – Preço da Ação no Mercado versus Lucro Líquido Contábil por Ação 

PA-M e LLPA-C 2016 2015 2014 2013 2012 

R² Ajust. 0,08 0,22 0,20 0,88 0,19 

F de significação 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 

valor-P 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 

 Fonte: elaborado pelas autoras 

Quadro 5 – Resultado da Regressão Linear Múltipla 

Múltipla 2016 2015 2014 2013 2012 

R² Ajust. 0,93 0,95 0,98 0,92 0,67 

F de significação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

valor-P      

   Variável LLPA-M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Variável PLPA-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Variável LLPA-C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

 Fonte: elaborado pelas autoras 

As evidências expressas nos quadros anteriores indicam que os coeficientes de 

determinação (R² Ajust.) exibem valores indicando que o ajuste linear apresenta uma 

boa qualidade em todos os anos sob estudo, quando realizada a regressão múltipla 

(Quadro 5). Entretanto, quando comparado o preço da ação no mercado (PA-M) com 

o patrimônio líquido contábil por ação (PLPA-C), conforme demonstrado no Quadro 3, 

apenas no ano de 2012 o valor 0,19 se configura abaixo do número considerado ideal. 

Não obstante, ao comparar esse coeficiente (R² Ajust.) por período analisado, 

observa-se que no ano de 2013 todos os valores obtidos para esse coeficiente estão 

acima do mínimo desejado que, segundo Bruni (2009, p. 289), deve ser igual ou 

superior a 0,6. 

Quanto à Estatística F (f de significação), apenas no ano de 2012, quando comparado 



o preço da ação no mercado (PA-M) com o patrimônio líquido contábil por ação (PLPA-

C), conforme demonstrado no Quadro 5, observa-se um valor acima de 0,05, o que 

torna a regressão fraca nesse sentido. Entretanto, nesse aspecto, como na maioria 

absoluta das regressões, esse indicador se mostra menor que 0,05 que, de acordo 

com Sell (2005, p. 5), pode-se afirmar que as regressões, de um modo geral são 

significativas. 

Por fim, quanto ao Valor p (p-value), observou-se que em todas as regressões os 

valore apurados ficaram situados abaixo de 0,05 (5%), à exceção do ano de 2016, 

quando comparado o preço da ação no mercado com o patrimônio líquido contábil por 

ação. Assim, com relação a esse coeficiente, pode-se afirmar, também, nesse 

aspecto, que os coeficientes obtidos nas regressões são considerados significativos, 

indicando que as equações originadas das regressões podem predizer que a 

relevância das informações contábeis influencia no preço das ações negociadas no 

mercado. 

A respeito de todo o demonstrado nos dois subitens anteriores e, ao comparar o 

referencial teórico a respeito da relevância das informações contábeis em relação à 

influência no preço das ações ordinárias nominativas (ON), no aspecto correlação dos 

dados coletados, percebe-se, pelo Gráfico 1 a seguir, que houve uma grande 

influência no ano de 2013, ano em que todos os coeficientes (r) indicaram valores 

acima de 0,9. Já, no ano de 2012, apesar de se verificar, também, forte influência em 

todas as variáveis, o valor do (r) superior a 0,9 ocorreu apenas na correlação das 

variáveis lucro líquido da ação no mercado (LLPA-M) e lucro líquido contábil da ação 

(LLPA-C).  

Nos anos de 2015 e 2016, houve correlação significativa apenas quando comparado 

o preço da ação no mercado (PA-M) com o patrimônio líquido contábil por ação (PLPA-

C) e o lucro líquido por ação no mercado (PA-M) com o lucro líquido contábil por ação 

(LLPA-C). Depreende-se, diante dessa constatação, que as informações contábeis 

vêm perdendo a relevância com o decorrer dos anos, no período analisado (2012 a 

2016). 

Cabe ressaltar, entretanto, que todos os coeficientes obtidos nas correlações foram 

positivos, o que se pode inferir que todas variáveis modificam seus valores na mesma 

direção, ou seja, quando aumenta o valor de uma variável independente, 

consequentemente, aumenta o valor da variável dependente.  



Gráfico 1 – Coeficientes de Correlação Linear (r) 

 
Fonte: elaborado pelas autoras 

Sob o ponto de vista das regressões lineares desenvolvidas neste estudo, constata-

se que a influência das informações contábeis no preço das ações ordinárias 

nominativas (ON) se configura com menos intensidade em relação às correlações, 

mas os resultados obtidos corroboram com a percepção de que a relevância das 

informações contábeis continuam influenciando no preço das ações ordinárias 

nominativas, no período em análise (2012 a 2016). 

Como se observa no Gráfico 2 a seguir, que refere aos Coeficientes R2 Ajustado, 

verifica-se que em 2013 todas as regressões apresentaram valores fortemente 

significativos. Porém, nos anos de 2014 a 2016, apenas na regressão linear múltipla 

e na regressão relativa ao preço de mercado da ação (PA-M) com o lucro líquido da 

ação no mercado os coeficientes foram significativos. Aliás, na regressão múltipla 

observou-se o R2 Ajustado em todo o período analisado. 

Gráfico 2 – Coeficientes R² Ajust. 

Fonte: elaborado pelas autoras 
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e que, para a regressão ser negativa é preciso que seu valor seja inferior a 0,05, 

observou-se, conforme demonstrado no Gráfico 3, a seguir, que em todos os 

experimentos realizados neste estudo esse índice se configurou menor que 0,05, 

indicando que as regressões representaram de forma significantes, a exceção de 

apenas na regressão relativa ao preço de mercado da ação (PA-M) com o lucro líquido 

da ação no mercado (LLPA-M), no ano de 2016, que apresentou o F de significação 

com valor de 0,06.  

Gráfico 3 – Coeficientes F de significação 

 
Fonte: elaborado pelas autoras 

No tocante ao valor-P, que aponta a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula 

quando ela for verdadeira e que, para considerar significativo, o coeficiente deve ser 

menor que 0,05, percebeu-se na amostra estudada, conforme o Gráfico 4 a seguir, 

que, a exemplo dos coeficientes F de significação, apenas na regressão referente ao 

preço de mercado da ação (PA-M) com o lucro líquido da ação no mercado (LLPA-M), 

no ano de 2016, que apresentou o valor-P acima de 0,05. 

Gráfico 4 – Coeficientes valor-P 

 
Fonte: elaborado pelas autoras 
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que, na maioria das vezes, as variáveis independentes estudadas nesta pesquisa 

exercem, pelo menos, alguma influência sobre a variável dependente (preço da ação 

no mercado), ou seja, a variação do preço das ações ON são influenciadas pelo valor 

contábil unitários das ações. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve o intuito de verificar se a relevância das informações contábeis 

influencia no preço das ações ordinárias nominativas (ON) das empresas de capital 

aberto de maior faturamento listadas na revista Exame Maiores e Melhores de 2017, 

negociadas na Bolsa de Valores (BM&F Bovespa). 

Os resultados obtidos, pela amostra utilizada, demostraram que, na análise de 

correlação, nos anos de 2012 a 2014, os coeficientes tiveram correlação mais 

significativa do que nos anos de 2015 e 2016. Vale ressaltar, porém, com esse 

instrumento de análise, verificou-se que todos os valores obtidos foram positivos 

levando-se à conclusão de que as informações contábeis exercem influência no preço 

das ações ordinárias nominativas (ON), seja de maior intensidade (2012 a 2014) ou 

de menor intensidade (2015 a 2016).  

Foi observado, portanto, pelos coeficientes obtidos, que com o passar do tempo a 

relevância dessa influência vem diminuindo. Não obstante, verificou-se, que o preço 

de mercado da ação (PA-M) e o patrimônio líquido contábil por ação (PLPA-C), bem 

como o lucro líquido por ação no mercado (LLPA-M) e o lucro líquido contábil por ação 

(LLPA-C) tiveram forte correlação em todo o período analisado. 

De outra parte, pela análise do resultado das regressões, verificou-se que os 

coeficientes obtidos indicaram que, na maioria dos experimentos, as variáveis 

independentes (lucro líquido por ação no mercado; patrimônio líquido contábil por 

ação e lucro líquido contábil por ação) exercem pelo menos alguma influência sobre 

a variável dependente (preço da ação no mercado), ou seja, o preço das ações 

ordinárias nominativas (ON) são influenciadas pelo valor contábil unitários das ações. 

Diante do exposto, considera-se respondido o problema de pesquisa afirmando-se 

que, pela amostra utilizada para realização da pesquisa, no período de 2012 a 2016, 

a relevância das informações contábeis influencia positivamente no preço das ações 

ordinárias nominativas (ON) das empresas utilizadas como objeto de pesquisa neste 

estudo, o que confirma da tese do value relevance. 
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