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RESUMO 

 

O objetivo geral da presente dissertação é analisar a relevância da uniformidade e da 

comparabilidade dos relatórios financeiros para o mercado de capitais brasileiro. A 

uniformidade é identificada por meio da medida de covariação dos lucros de Lang, Maffett e 

Owens (2010) e a comparabilidade é identificada por meio da medida de similaridade da função 

contábil de DeFranco, Kothari e Verdi (2011). Para analisar a relevância da uniformidade e da 

comparabilidade, são estipuladas 3 (três) hipóteses e propostos 4 (quatro) modelos de relevância 

– baseados em Ohlson (1995) com adaptações de Collins, Maydew e Weiss (1997) – que são 

avaliados por intermédio da abordagem estatística de modelos de regressão para dados em 

painel, caracterizado como curto e desbalanceado. A amostra abarca as companhias de capital 

aberto listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) pertencentes a setores com a classificação North 

American Classification System (NAICS) Nível 2 que abrangem pelo menos duas companhias. 

Os dados da amostra são coletados para o período de 2010 a 2018, porém analisados para o 

período de 2013 a 2018 uma vez que as estimações das regressões das medidas de uniformidade 

e de comparabilidade compreendem os 16 últimos trimestres. As estatísticas descritivas 

indicaram que a média da uniformidade individual é 0,1659 e a média da comparabilidade 

individual é -3,45793. A análise do comportamento da média das variáveis por período mostra 

para a uniformidade individual uma relativa estabilidade, além de uma pequena tendência de 

crescimento de 2013 a 2016 e uma pequena tendência de queda a partir de 2016; e para a 

comparabilidade individual, declínios de 2013 a 2014 e de 2015 a 2016 e crescimentos de 2014 

a 2015 e de 2016 a 2018. Ademais, o exame simultâneo das estatísticas descritivas revelou a 

presença de diferenças nos comportamentos das variáveis que retrata a distinção entre 

uniformidade e comparabilidade. Os resultados das regressões apontaram que a uniformidade 

não é relevante para o mercado de capitais brasileiro, mesmo quando contribuinte para a 

comparabilidade. Estes resultados podem ser justificados pela possível produção de 

comparabilidade “superficial” e pela possível redução da utilidade das informações financeiras 

resultante da aplicação de tratamentos contábeis semelhantes para arranjos ou eventos 

econômicos distintos. Os resultados das regressões desvelaram ainda que a comparabilidade é 

relevante para o mercado de capitais brasileiro ao nível de significância de 10% e positivamente 

relacionada ao preço da ação. Destarte, a Hipótese H3 de que a comparabilidade dos relatórios 

financeiros das companhias em relação aos pares de mesma classificação setorial é 

positivamente relacionada à relevância para o mercado de capitais brasileiro não é rejeitada. 

Todavia, a inserção da variável comparabilidade no modelo de relevância sucedeu um 

decréscimo no poder explicativo que pode ser um indício do alcance da comparabilidade em 

detrimento da relevância. As inferências de que a uniformidade não é relevante e, por outro 

lado, de que a comparabilidade é relevante indicam que o mercado de capitais brasileiro 

distingue os conceitos de uniformidade e de comparabilidade para a avaliação das companhias. 

 

Palavras-chave: Uniformidade. Comparabilidade. Relevância. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The general aim of this dissertation is to analyze the relevance of the uniformity and 

comparability of financial reports for the Brazilian capital market. Uniformity is identified by 

the measure of earnings comovement by Lang, Maffett and Owens (2010) and comparability is 

identified by the measure of similarity in the accounting function of DeFranco, Kothari and 

Verdi (2011). To analyze the relevance of uniformity and comparability, 3 (three) hypotheses 

are stipulated and 4 (four) relevance models are proposed - based on Ohlson (1995) with 

adaptations by Collins, Maydew and Weiss (1997) - which are evaluated through of the 

statistical approach of regression models for panel data, characterized as short and unbalanced. 

The sample covers public corporations’ companies with stock traded in Brasil, Bolsa, Balcão 

(B3) belonging to sectors of the North American Classification System (NAICS) Level 2 

classification that cover at least two companies. The sample data are collected for the period 

from 2010 to 2018 but analyzed for the period from 2013 to 2018 since the estimates of the 

regressions of the uniformity and comparability measures comprise the last 16 quarters. 

Descriptive statistics indicated that the average of individual uniformity is 0,11659 and the 

average of individual comparability is -3,45793. The analysis of the behavior of the average of 

the variables per period shows relative stability for individual uniformity, in addition to a small 

growth trend from 2013 to 2016 and a small downward trend from 2016; and for individual 

comparability, declines from 2013 to 2014 and from 2015 to 2016 and growth from 2014 to 

2015 and from 2016 to 2018. In addition, the simultaneous examination of descriptive statistics 

revealed the presence of differences in the behavior of the variables, which portrays the 

distinction between uniformity and comparability. The results of the regressions showed that 

uniformity is not relevant for the Brazilian capital market, even when it contributes to 

comparability. These results can be justified by the possible production of “surface” 

comparability and by the possible reduction in the usefulness of financial information resulting 

from the application of similar accounting treatments for different economic arrangements or 

events. The results of the regressions also revealed that comparability is relevant for the 

Brazilian capital market at a significance level of 10% and positively related to the stock price. 

Thus, Hypothesis H3 that the comparability of companies' financial reports in relation to peers 

with the same sectorial classification is positively related to their relevance to the Brazilian 

capital market is not rejected. However, the insertion of the comparability variable in the 

relevance model resulted in a decrease in explanatory power, which may be an indication of the 

reach of comparability at the expense of relevance. The inferences that uniformity is not 

relevant and, on the other hand, that comparability is relevant, indicate that the Brazilian capital 

market distinguishes the concepts of uniformity and comparability for the valuation of 

companies. 

 

Keywords: Uniformity. Comparability. Relevance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A essência da decisão econômica é a escolha entre possíveis percursos de ação que 

demanda a conscientização de alternativas e oportunidades. Deste modo, as informações 

financeiras devem simplificar as comparações necessárias para a tomada de decisão relacionada 

ao fornecimento de recursos à entidade. As decisões dos usuários envolvem escolhas entre 

alternativas e, se coisas semelhantes não são relatadas de maneira semelhante e coisas diferentes 

não são relatadas de maneira diferente, os usuários das informações financeiras deparam-se 

com dificuldades na comparação das alternativas e na identificação de oportunidades para a 

tomada de decisão (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA, 1973). 

Por esse ângulo, conjectura-se a relevância da comparabilidade no modelo decisório 

dos usuários em razão de que a principal finalidade da informação financeira no processo de 

tomada de decisão é ser base para a comparabilidade entre alternativas de alocação de capital 

(Ribeiro, Carmo, Fávero, & Carvalho, 2016). Por meio de informações financeiras, os usuários 

podem executar comparações e avaliações dos resultados de transações e eventos entre as 

empresas (AICPA, 1973). No que concerne ao processo decisório de investimento, os 

investidores e potenciais investidores avaliam as perspectivas de crescimento, risco e retorno 

dos modelos de negócios das empresas e, com a comparação das oportunidades, realizam a 

alocação de capital (Chartered Financial Analyst – CFA, 2007).  

Uma vez que a essência da decisão econômica é a escolha entre possíveis percursos de 

ação e a principal finalidade da informação financeira no modelo decisório é ser base para a 

comparabilidade entre alternativas de alocação de capital (AICPA, 1973; Ribeiro et al., 2016), 

a comparabilidade é reconhecida como uma característica qualitativa de melhoria para a 

utilidade da decisão (decision usefulness) das informações financeiras pela Estrutura Conceitual 

para Relatórios Financeiros (Conceptual Framework for Financial Reporting – CF) (CF, 

International Accounting Standards Board – IASB, 2018). A comparabilidade permite a 

identificação e compreensão das semelhanças e diferenças e é responsável por melhorar a 

utilidade das informações financeiras mediante a comparação de informações semelhantes entre 

entidades distintas ou entre a mesma entidade em períodos distintos (CF, IASB, 2018).  

A interpretação da comparabilidade foi preliminarmente realizada no Comitê 

Trueblood (Trueblood, 1966, p. 189) com a percepção de que “like things look alike, and unlike 

things look different”, ou seja, situações similares devem parecer similares e situações 
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diferentes devem parecer diferentes. Simmons (1967) apresenta que a comparabilidade é o 

reflexo equivalente das circunstâncias econômicas individuais e inclui a finalidade dupla de 

relatar semelhanças como semelhanças e diferenças como diferenças. De maneira 

complementar e alinhada à Trueblood (1966) e Simmons (1967), Yip e Young (2012) 

identificaram duas facetas para a percepção da comparabilidade: a faceta da similaridade, que 

avalia se os valores contábeis de empresas envolvidas em atividades econômicas similares são 

semelhantes; e a faceta da diferença, que avalia se os valores contábeis de empresas envolvidas 

em atividades econômicas distintas são diferentes. Para DeFranco, Kothari e Verdi (2011), 

partindo da concepção de um sistema contábil como o mapeamento dos eventos econômicos 

para as demonstrações financeiras, dois sistemas contábeis são comparáveis se produzirem 

demonstrações financeiras semelhantes para um dado conjunto de eventos econômicos. 

A utilidade da comparabilidade para o processo decisório dos usuários pode ser 

prejudicada perante a confusão existente entre os conceitos de comparabilidade e uniformidade. 

Esta confusão é reconhecida na pesquisa de Cole, Branson e Breesch (2012), na qual dentre 426 

indivíduos entrevistados – incluindo analistas, auditores e outros usuários das demonstrações 

financeiras europeias – 67% interpretaram a comparabilidade como uniformidade, derivada da 

aplicação de métodos contábeis semelhantes (Cole et al., 2012, p. 125). Além disto, Fernandes 

(2013) divulga em uma notícia do Jornal Valor Econômico: “os IFRS suprem com excelente 

desempenho duas funções essenciais relacionadas às informações financeiras: transparência e 

uniformidade de divulgação, o que garante a comparabilidade” (International Financial 

Reporting Standards – IFRS). 

A uniformidade é caracterizada pela ausência de variação na preparação e 

apresentação das demonstrações financeiras quanto ao reflexo das circunstâncias econômicas 

individuais das empresas (Simmons, 1967). Enquanto a comparabilidade resulta em 

semelhanças e diferenças, a uniformidade resulta apenas em semelhanças e pode prejudicar a 

comparabilidade ao relatar de maneira semelhante itens diferentes quanto às circunstâncias 

econômicas (Barth, 2013). Segundo a Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros, a 

comparabilidade das informações financeiras não é otimizada tornando coisas diferentes (unlike 

things) parecidas, ou seja, não é otimizada por intermédio da uniformidade (CF, IASB, 2018). 

Destarte, a uniformidade não representa uma das metas para os relatórios financeiros 

e pode ser relevante apenas quanto à contribuição para o alcance da comparabilidade 

(Hendriksen, 1967). Ademais, a uniformidade é parcialmente compatível com a 

comparabilidade em virtude de contribuir para esta característica qualitativa de melhoria apenas 
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em algumas situações (Simmons, 1967). A comparabilidade resultante da aplicação de 

tratamentos contábeis semelhantes para arranjos ou eventos econômicos distintos, ou seja, 

resultante da uniformidade, é identificada “superficial” (“surface” comparability) e reproduz 

um dos aspectos disfuncionais pela possibilidade de redução da utilidade das informações 

financeiras (Gordon & Gallery, 2012; Schipper, 2003; Zeff, 2007). A comparabilidade 

“genuína” ou profunda (“genuine” / deep comparability), contrária à “superficial”, depende do 

evento econômico e do mapeamento deste em relação à forma de tradução para a contabilidade.    

Não obstante os possíveis benefícios da comparabilidade – aumento de investimentos 

estrangeiros (DeFond, Hu, Hung, & Li, 2011); redução do custo de aquisição de informações, 

maior qualidade e quantidade de informações disponíveis aos analistas (DeFranco et al., 2011); 

redução do crash risk (Kim, Li, Lu, & Yu, 2016) – esta não é responsável, de maneira 

individual, por maximizar a utilidade das demonstrações financeiras ou por tornar útil uma 

informação que não atenda às características qualitativas fundamentais de relevância e 

representação fidedigna. O Basis for Conclusions (BC), seção que acompanha a Estrutura 

Conceitual para Relatórios Financeiros, ressalta a utilidade de informações relevantes e que 

representam com fidedignidade o que propõem representar, mesmo que não sejam comparáveis. 

Já as informações comparáveis podem não ser úteis para a tomada de decisão se não forem 

relevantes ou não representarem com fidedignidade o que propõem representar (CF, IASB, 

2018; BC, IASB, 2018; Simmons, 1967). 

Schipper (2003) discute a possibilidade de um trade-off entre a comparabilidade e a 

capacidade preditiva, um dos aspectos da característica qualitativa fundamental de relevância 

que exprime a capacidade de fazer diferença na tomada de decisão dos usuários. O sacrifício da 

comparabilidade ante a priorização da capacidade preditiva (relevância) não é inconsistente 

com a Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros (Schipper, 2003). Já a aplicação de 

tratamentos contábeis para a priorização da comparabilidade que não sejam ideais sob o ponto 

de vista da relevância é inconsistente com a Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros 

por desrespeitar o papel secundário da comparabilidade ante a relevância (CF, IASB, 2018; 

Schipper & Vincent, 2003). 

Dentre as pesquisas internacionais que abarcaram a relevância e a comparabilidade, 

Emmanuel e Garrod (2002) exploraram se estas qualidades são mutuamente excludentes ou 

podem ser alcançadas simultaneamente na divulgação de dados segmentados. Callao, Jarne e 
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Laínez (2007) investigaram os impactos da aplicação das IFRS sobre a comparabilidade e sobre 

a relevância dos relatórios financeiros. Já Robinson, Stomberg e Towery (2014) examinaram o 

trade-off entre comparabilidade e relevância na contabilização de incertezas do imposto de 

renda avaliando especificamente se o Accounting for Uncertainty in Income Taxes (ASC 740-

10, FIN 48) aumentou a relevância da contabilização do imposto de renda.  

No que se refere às pesquisas internacionais que analisaram a relação entre as 

características qualitativas de relevância e comparabilidade, Kim, Kim e Musa (2018) 

investigaram os contextos, retratados por fatores específicos dos usuários concernentes à 

sofisticação dos investidores e à assimetria informacional, sob os quais a força de associação 

entre a comparabilidade e a relevância é aprimorada, ou seja, sob os quais a comparabilidade 

proporciona um aumento da relevância das informações contábeis. Os resultados indicaram 

uma relação positiva entre a comparabilidade e a relevância por intermédio de uma reação 

superior a uma notícia de lucros e aumento significativo do coeficiente de resposta de ganhos 

(earnings response coefficient – ERC) de janela curta (short-window) para um nível alto de 

comparabilidade. Esta relação pronunciou-se mais forte para empresas com maior sofisticação 

dos investidores e menor assimetria informacional. 

Já Choi, Choi, Myers e Ziebart (2019) examinaram se a comparabilidade impacta a 

informatividade dos preços das ações acerca de ganhos futuros. Os pesquisadores presumiram 

que a comparabilidade torna os preços das ações mais informativos por auxiliar na avaliação 

do status e desempenho relativo das empresas quanto aos pares e na avaliação da maneira de 

tradução dos eventos econômicos para os números contábeis, que permite identificar se as 

diferenças do desempenho provêm de diferenças no mapeamento de eventos econômicos 

subjacentes ou de diferenças de fundamentos econômicos. A presença de uma interação positiva 

entre a comparabilidade e o coeficiente de resposta de ganhos futuros (future earnings response 

coefficient – FERC) revelou que a comparabilidade resulta em uma melhor informatividade do 

preço das ações acerca de ganhos futuros. 

Em razão da confusão existente entre os conceitos de uniformidade e comparabilidade 

para os usuários das informações financeiras (Cole et al., 2012; Fernandes, 2013), questiona-se 

a “eficácia” da uniformidade quanto à utilidade da decisão mediante a relação desta à 

característica qualitativa fundamental de relevância (Caylor, Chambers, & Mutlu, 2018). 

Segundo May (1938), a uniformidade, apesar de não representar uma meta por si só para os 

relatórios financeiros, consiste em um auxílio para a valorização das contas contábeis, 
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principalmente para leitores não qualificados, diante da ausência de confiança na discrição e 

nos julgamentos realizados na interpretação dos fatores relevantes. 

Dadas a possível existência de trade-off entre a comparabilidade e a relevância 

(Schipper, 2003); a importância de considerar tanto a comparabilidade quanto a relevância nas 

pesquisas para maximizar a utilidade das demonstrações financeiras (Simmons, 1967); e as 

lacunas de pesquisas acerca da averiguação da eficácia da uniformidade por intermédio da 

relação desta à característica qualitativa fundamental de relevância (Caylor et al., 2018) e acerca 

da análise do alcance da comparabilidade em detrimento da relevância (Schipper & Vincent, 

2003), é apresentado o problema de pesquisa: Qual a relevância da uniformidade e da 

comparabilidade dos relatórios financeiros para o mercado de capitais brasileiro? 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a relevância da uniformidade e da 

comparabilidade dos relatórios financeiros para o mercado de capitais brasileiro. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Para atender ao objetivo geral da pesquisa, são apresentados os objetivos específicos: 

(i) Analisar o comportamento da uniformidade e da comparabilidade dos 

relatórios financeiros; 

(ii) Verificar a relação entre a uniformidade e a relevância dos relatórios 

financeiros para o mercado de capitais brasileiro; e 

(iii) Verificar a relação entre a comparabilidade e a relevância dos relatórios 

financeiros para o mercado de capitais brasileiro. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

As pesquisas de comparabilidade aplicaram-se, principalmente, para a construção de 

métricas (Barth, Landsman, Lang, & Williams, 2012; DeFond et al., 2011; DeFranco et al., 

2011; Krisement, 1997; Taplin, 2004, 2011, 2017; Van der Tas, 1988; Wang, 2014); para a 

investigação de benefícios – maior investimento em ações estrangeiras (Chauhan & Kumar, 

2019), maior qualidade dos relatórios financeiros e melhor precificação de accruals (Chen & 
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Gong, 2019), maior participação em fundos mútuos estrangeiros (DeFond et al., 2011),  

aprimoramento nas propriedades dos analistas quanto à cobertura, precisão da previsão e 

dispersão da previsão (DeFranco et al., 2011), redução do crash risk (Kim et al., 2016) e  menor 

assimetria informacional (Kim & Lim, 2017); e para a análise de impactos relacionados à 

adoção das IFRS (International Financial Reporting Standards) (Barth et al., 2012; Mukai, 

2017; Ribeiro et al., 2016; Yip & Young, 2012). Desta maneira, a maior parte das pesquisas 

não visa à identificação da relevância da comparabilidade para o processo decisório dos 

usuários das informações financeiras e não visa à verificação do alcance da comparabilidade 

em detrimento da relevância (Schipper & Vincent, 2003; Simmons, 1967). 

Não obstante a importância para a essência da decisão econômica quanto às 

alternativas de alocação de capital (AICPA, 1973; Ribeiro et al., 2016) e para a melhoria da 

utilidade da decisão dos usuários (CF, IASB, 2018), a comparabilidade individualmente não 

sucede informações financeiras úteis para a tomada de decisão se estas não forem relevantes ou 

não representarem com fidedignidade o que propõem representar (BC, IASB, 2018; CF, IASB, 

2018). Os argumentos presentes no Basis for Conclusions fortalecem a concepção da 

comparabilidade como uma característica qualitativa secundária à relevância e à representação 

fidedigna (BC, IASB, 2018). 

Posto que a finalidade do relatório financeiro de propósito geral apresentada na 

Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros compreende o fornecimento de informações 

financeiras que sejam úteis para a tomada de decisão de investidores existentes e potenciais, 

emprestadores e outros credores quanto ao fornecimento de recursos à entidade, é primordial 

que a comparabilidade resulte em uma melhoria da utilidade das informações financeiras e que 

não seja atingida em detrimento da relevância (CF, IASB, 2018; Schipper & Vincent, 2003). À 

vista disso, a pesquisa pretende revelar a relevância da comparabilidade dos relatórios 

financeiros para o mercado de capitais brasileiro e, principalmente, constatar se a 

comparabilidade dos relatórios financeiros proporciona maior relevância e, por consequência, 

maior utilidade das informações financeiras para a tomada de decisão dos usuários. Destarte, 

pretende-se preencher as lacunas de pesquisa apresentadas por Simmons (1967) e Schipper e 

Vincent (2003) a respeito da investigação tanto da comparabilidade quanto da relevância para 

a maximização da utilidade e da análise do alcance da comparabilidade ante a relevância.  

A interpretação equivocada da comparabilidade na qualidade de uniformidade (Cole 

et al., 2012; Fernandes, 2013) torna pertinente a investigação da “eficácia” da uniformidade 

quanto ao impacto na utilidade da decisão das informações financeiras mediante a relação desta 
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à característica qualitativa de relevância (Caylor et al., 2018). Isto posto, a pesquisa propõe 

identificar a relevância da uniformidade dos relatórios financeiros para o mercado de capitais 

brasileiro. Esta investigação procura preencher a lacuna de pesquisa apresentada por Caylor et 

al. (2018). Além disto, a presente pesquisa analisa os comportamentos da uniformidade e da 

comparabilidade em relação aos períodos e aos setores para identificar possíveis distinções 

entre as variáveis. O período de análise (2013 a 2018) propicia a avaliação dos comportamentos 

da uniformidade e da comparabilidade em períodos posteriores à adoção das IFRS e em 

períodos de recessão econômica (2014 a 2016). 

A uniformidade é identificada por meio da medida de covariação de lucros de Lang, 

Maffett e Owens (2010) que captura semelhanças dos lucros sem reverenciar semelhanças dos 

eventos econômicos e da economia subjacente (Lang et al., 2010; Ribeiro, 2014).  

A comparabilidade é detectada por intermédio da medida de similaridade da função 

contábil, proposta por DeFranco et al. (2011), que, por basear-se em resultados (outputs), 

desvia-se das limitações de medidas baseadas em  entradas (inputs) acerca da seleção, 

ponderação e explicação de variações nas implementações de escolhas contábeis, além de 

permitir um maior conjunto de dados para um maior número de empresas por utilizar dados 

financeiros e de retorno disponíveis publicamente. Esta medida, além de refletir melhor a 

ponderação das escolhas contábeis utilizadas pelas empresas ao calcular os ganhos, é mais 

relevante e objetiva, além de inclui maior facilidade de aplicação e ser mais precisa para a 

medição da comparabilidade (DeFranco et al., 2011; Gross & Perotti, 2017). 

A relevância é percebida sob a área de value relevance mediante a associação da 

uniformidade e da comparabilidade ao preço das ações (Barth, Beaver, & Landsman, 2001; 

Holthausen & Watts, 2001). As pesquisas de Emmanuel e Garrod (2002), Callao et al. (2007), 

Robinson et al. (2014), Kim et al. (2018) e Choi et al. (2019) são similares à presente pesquisa 

uma vez que abarcaram a relevância e a comparabilidade. Todavia, a relevância destas 

pesquisas foi retratada sob diferentes aspectos e métodos – que não compreendem a área de 

value relevance – e não investigaram a uniformidade e, consequentemente, a relevância da 

uniformidade perante a confusão conceitual existente entre uniformidade e comparabilidade. 

Ademais, as pesquisas similares não se aplicaram às companhias abertas brasileiras. 

Esta pesquisa pretende contribuir para a linha de estudos que investiga a relevância, a 

uniformidade e a comparabilidade concomitantemente e identifica a “eficácia” da uniformidade 
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quanto à utilidade da decisão (Caylor et al., 2018) e o alcance da comparabilidade em 

detrimento da relevância (Schipper & Vincent, 2003). Espera-se revelar se o mercado de 

capitais brasileiro considera a uniformidade e a comparabilidade dos relatórios financeiros 

relevantes para a tomada de decisões e se o mercado de capitais brasileiro distingue a 

uniformidade e a comparabilidade para o processo de avaliação do valor de mercado das 

companhias. 

No que concerne à perspectiva prática, acredita-se que os resultados irão motivar a 

reflexão por parte dos órgãos reguladores acerca da confusão existente entre os conceitos de 

uniformidade e comparabilidade, mediante a análise dos comportamentos das variáveis e 

indicação da relação entre a uniformidade e a relevância; e acerca do atendimento das 

características de relevância e comparabilidade da Estrutura Conceitual para Relatórios 

Financeiros, indicando qual a relação entre a característica qualitativa de melhoria 

(comparabilidade) e a característica qualitativa fundamental (relevância) sob o ponto de vista 

do mercado de capitais. Para os usuários dos relatórios financeiros que utilizam as informações 

financeiras disponibilizadas para a tomada de decisão, pretende-se contribuir com a 

identificação da relevância da uniformidade e da comparabilidade dos relatórios financeiros. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está estruturada em cinco tópicos principais: (1) Introdução; (2) 

Fundamentação Teórica; (3) Procedimentos Metodológicos; (4) Apresentação e Análise dos 

Resultados; e (5) Considerações Finais. 

Neste primeiro tópico é exposta a contextualização para a apresentação do problema 

de pesquisa e para a exposição dos objetivos gerais e específicos. Ademais, são indicadas as 

justificativas, as contribuições e a estrutura da dissertação.  

O segundo tópico retrata a plataforma teórica acerca: do histórico da uniformidade e 

da comparabilidade, incluindo a distinção entre estas quanto aos conceitos e aos objetivos; das 

medidas de uniformidade e de comparabilidade; e dos estudos similares que analisaram a 

uniformidade e a comparabilidade de maneira conjunta. Além disto, é explorada a plataforma 

teórica a respeito da relevância das informações financeiras, principalmente sob a área de value 

relevance, e, por meio das pesquisas anteriores que abarcaram tanto a comparabilidade quanto 

a relevância, são reveladas as hipóteses da dissertação. 

O terceiro tópico exibe os procedimentos metodológicos para a realização da 

dissertação e aponta o delineamento da pesquisa; os modelos de uniformidade, de 
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comparabilidade e de relevância aplicados para a investigação das hipóteses; o levantamento 

das amostras e aspectos a respeito da coleta de dados; e a abordagem estatística em relação aos 

outliers e em relação à adequação dos modelos de dados em painel. 

O quarto tópico representa a apresentação e análise dos resultados. São apresentadas e 

analisadas as estatísticas descritivas da uniformidade individual média e da comparabilidade 

individual média quanto aos períodos e quanto aos setores. Os resultados das respectivas 

estatísticas descritivas são comparados aos resultados de pesquisas anteriores nacionais e 

internacionais. Além disto, são apresentados e analisados os resultados dos modelos de 

relevância para a avaliação das hipóteses da presente dissertação. 

O quinto tópico aponta as considerações finais da dissertação, abrangendo a resposta 

ao problema de pesquisa e possíveis explicações para os resultados apurados; as limitações; e 

as sugestões para pesquisas futuras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 UNIFORMIDADE E COMPARABILIDADE 

A Lei Hepburn (1906) que, mediante à autoridade atribuída à Comissão Interestadual 

do Comércio (Interstate Commerce Commission), possibilitou o estabelecimento de sistemas 

uniformes de contabilidade para as indústrias regulamentadas nos Estados Unidos e os sistemas 

de custos uniformes propostos por Edward N. Hurley, presidente da Comissão Federal de 

Comércio (Federal Trade Commission) em 1916, significaram tentativas de uniformidade. Tais 

tentativas proporcionaram a rejeição da uniformidade para a determinação dos princípios 

contábeis por causa de, por exemplo, a uniformidade nos sistemas contábeis de indústrias 

regulamentadas não suceder uma melhor proteção aos usuários por ter sido criada para 

promover políticas públicas (Merino & Coe, 1978). 

Segundo Merino e Coe (1978), os sistemas de custos uniformes foram construídos 

setor a setor e, assim, reconheceram as diferenças nos ambientes tecnológico e econômico. 

Desta maneira, os sistemas de custos para cada setor incluíram determinado grau de 

flexibilidade para permitir diferenças entre as empresas. Para Powell (1965), a uniformidade 

existente nas indústrias regulamentadas quanto às condições de operação, produtos/serviços, 

clientes e meios de distribuição da produção possibilitaram a eficácia da contabilidade uniforme 

nestas indústrias, apesar de não eliminar as diversidades contábeis. 

A Declaração de Princípios Contábeis (“A Statement of Accounting Principles”) de 

Sanders, Hatfield e Moore (1938) indica que a uniformidade completa é indesejável devido às 

diferenças essenciais entre os setores, porém os formulários uniformes podem resultar em 

vantagens para empresas pertencentes ao mesmo setor ou para todas as empresas quando as 

declarações contêm finalidades específicas. As declarações uniformes para empresas 

pertencentes ao mesmo setor contribuem para a realização de comparações entre empresas com 

maior probabilidade de comparação, principalmente pequenas e médias. O Balanço Patrimonial 

das ferrovias regulamentadas pela Comissão Interestadual do Comércio, os formulários 

reivindicados pelas Comissões Estaduais de Serviços Públicos e os relatórios de negócios 

específicos destinados às autoridades governamentais equivalem a declarações uniformes 

pertencentes a essa categoria (Sanders et al., 1938). Já o Balanço Patrimonial para o retorno 

federal do imposto de renda, que auxilia a realização de auditoria por parte do Bureau of 

Internal Revenue, e o Balanço Patrimonial utilizado por bancos com propósito de determinar o 

valor do crédito a ser concedido às empresas mutuantes compreendem declarações que contêm 

finalidades específicas (Sanders et al., 1938). 
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O Inventário de Princípios Contábeis Geralmente Aceitos Para Negócios Empresariais 

(“Inventory of Generally Accepted Accounting Principles For Business Enterprises”) de Grady 

(1965) apresenta fatores para contrariar a visão da uniformidade como “panaceia” para as 

deficiências contábeis e de relatórios. Os fatores são: os julgamentos e as estimativas envolvem 

papeis fundamentais para a contabilidade sob o regime de competência; é inconsistente e 

impossível esperar que a administração de uma entidade escolha práticas e métodos mais 

apropriados às necessidades e propósitos – que reflitam de maneira mais justa a posição 

financeira e os resultados das operações – e, concomitantemente, que estas práticas e métodos 

sejam uniformes com outras entidades; a aplicação de um grau significante de uniformidade 

exigiria um manual abrangente de código de contas uniforme, incluindo procedimentos 

completos, entretanto nenhum manual abrangente satisfaria às necessidades de toda a indústria; 

a abordagem mais ampla para a preparação de um manual seria a utilização de sistemas 

uniformes para cada tipo de indústria, todavia, mesmo para as indústrias regulamentadas 

(ferrovias, comunicações, eletricidade e gás), que seguem sistemas uniformes, a diversidade 

das práticas contábeis não pode ser eliminada (Grady, 1965). 

A American Accounting Association (AAA) – na publicação de Uma Tentativa de 

Declaração dos Princípios Contábeis que Afetam os Relatórios Corporativos (“A Tentative 

Statement of Accounting Principles Affecting Corporate Reports”) (1936) – indica que as 

variações aleatórias dos procedimentos contábeis que devem ser eliminadas não são aquelas 

resultantes das peculiaridades individuais das entidades, mas sim aquelas resultantes das ideias 

variadas de financiadores e executivos acerca do que seria conveniente, plausível e persuasivo 

para os investidores (AAA, 1936). É fundamental a eliminação de diferenças desnecessárias e 

inconsequentes e a redução do número de práticas alternativas que não são justificadas por 

diferenças nas circunstâncias (Carey, 1950; Trueblood, 1966). Para Flynn (1965), perante a 

multiplicidade de formas, arranjos, tipos de transações e eventos, a contabilidade não seria mais 

a linguagem de negócios com a aplicação de moldes incongruentes para os fatos. 

Segundo Merino e Coe (1978), as tentativas anteriores para obtenção de uniformidade 

absoluta só foram bem-sucedidas quando possibilitaram que eventos semelhantes fossem 

relatados de modo semelhante e eventos diferentes de modo diferente. Esta visão é 

correspondente à definição primitiva de comparabilidade presente no Comitê Trueblood de que 

“like things look alike, and unlike things look different” (Trueblood, 1966, p. 189). Hendriksen 
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(1967) argumenta que a uniformidade não é uma meta por si só para os relatórios financeiros, 

mas sim um meio de se obter comparabilidade entre as demonstrações contábeis de empresas, 

ou seja, a uniformidade pode ser relevante apenas na contribuição para a comparabilidade posto 

que “o objetivo é comparabilidade, não uniformidade” (Hendriksen, 1967, p. 106). 

Simmons (1967), similar à Hendriksen (1967), ressalta que a comparabilidade pode 

ser vista como uma meta dos relatórios financeiros e a uniformidade é parcialmente compatível 

com esta meta por produzir comparabilidade em algumas situações, todavia não em todas 

situações. May (1938) esclarece que, apesar da uniformidade não ser um objetivo, consiste em 

uma forma de auxílio para tornar a contabilidade mais valorizada, principalmente para leitores 

não qualificados. Ademais, May (1938) expõe que a uniformidade tem importância devido à 

ausência de confiança nos relatórios como uma interpretação de todos fatores relevantes de 

acordo com o melhor julgamento de pessoas honestas e competentes.  

A confusão existente entre os conceitos de uniformidade e comparabilidade é 

reconhecida na pesquisa de Cole et al. (2012), na qual 67% dos 426 indivíduos entrevistados, 

incluindo analistas, auditores e outros usuários das demonstrações financeiras europeias das 

IFRS, interpretaram a comparabilidade como uniformidade, derivada da aplicação de métodos 

contábeis semelhantes. Já 31% dos 426 indivíduos entrevistados consideraram que “a 

comparabilidade é alcançada quando todas as empresas podem aplicar um método contábil 

adaptado às suas circunstâncias únicas” (Cole et al., 2012, p. 125). Assim, é primordial a 

diferenciação entre uniformidade e comparabilidade já que, apesar de convergentes em 

determinado grau, a comparabilidade não é uniformidade. 

Simmons (1967) apresenta que a comparabilidade é o reflexo equivalente das 

circunstâncias econômicas individuais e tem os objetivos de relatar semelhanças como 

semelhanças e diferenças como diferenças. Essa perspectiva é similar à definição primitiva de 

comparabilidade presente no Comitê Trueblood (Trueblood, 1966). A reflexão equivalente das 

circunstâncias econômicas é atingida mediante apresentações de declarações equivalentes 

(rubricas, classificações e informações detalhadas) e medições equivalentes (base de avaliação, 

unidade de medida e aproximação dos fluxos econômicos). Já a uniformidade corresponde à 

ausência de variação na preparação e na apresentação das demonstrações financeiras no reflexo 

das circunstâncias econômicas entre duas ou mais empresas (Simmons, 1967). 

Segundo a Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros (CF, IASB, 2018):  

 

 



29 

 

 

 

Comparabilidade não é uniformidade. Para que as informações sejam comparáveis, as 

coisas semelhantes devem parecer semelhantes e as coisas diferentes devem parecer 

diferentes. A comparabilidade das informações financeiras não é aprimorada fazendo 

as coisas diferentes parecerem semelhantes, assim como não é aprimorada fazendo as 

coisas semelhantes parecerem diferentes (CF, IASB, 2018, Item 2.27).  
 

Barth (2013) informa que enquanto a comparabilidade resulta em semelhanças e 

diferenças, a uniformidade resulta apenas em semelhanças. À vista disso, a uniformidade pode 

prejudicar a comparabilidade ao tornar semelhantes coisas que, quanto às circunstâncias 

econômicas, são diferentes. De forma exemplificativa, Barth (2013) considera a existência de 

uma regra contábil para edifícios que exija a depreciação linear, uma vida útil de 30 anos e um 

valor residual de 10%. Se esta regra fosse atendida, faria com que todos os edifícios se 

parecessem, mesmo que estes contenham diferenças de padrão de depreciação, vida útil e valor 

residual. Por consequência, haveria uniformidade sem comparabilidade dado que as diferenças 

não seriam relatadas como diferenças, mas sim como semelhanças. 

Destarte, a uniformidade, além de poder resultar em uma menor comparabilidade por 

relatar diferenças nas circunstâncias econômicas como semelhanças, desvaloriza a sinalização 

das escolhas contábeis realizadas pelos gestores e prejudica o progresso dos relatórios 

financeiros perante as complexidades (Cole et al., 2012). Sunder (2010) ressalta que a 

priorização de padrões uniformes em relação às normas sociais restringe a eficácia dos 

relatórios financeiros quanto à administração, governança e informatividade ao mercado 

acionário; desincentiva a realização de julgamentos e a reflexão acerca das alternativas, bem 

como a realização de pesquisas e debates para a melhoria dos relatórios financeiros. 

Além da diferenciação dos termos uniformidade e comparabilidade, é importante a 

conceituação e a diferenciação quanto à consistência. A consistência foi uma das melhorias 

derivadas da correspondência entre o Comitê do Instituto Americano de Contadores (American 

Institute of Accontants) e a Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange) no 

início dos anos de 1930. A proposta permitiu às empresas a escolha de seus próprios métodos 

de contabilidade, entretanto enfatizou a exigência de divulgação dos métodos empregados e a 

consistência na aplicação destes de ano para ano (Flynn, 1965; Grady, 1965; Powell; 1965). 

Para Grady (1965), o objetivo da consistência é garantir que a comparabilidade das 

demonstrações contábeis entre períodos não tenha sido materialmente perturbada por alterações 

nos princípios contábeis ou no método de aplicação e, se perturbada, requisitar informações da 
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natureza e dos efeitos das alterações nas demonstrações. Grady (1965) revela ainda que a falta 

de consistência na aplicação dos princípios contábeis resulta na falta de comparabilidade, porém 

a falta de comparabilidade pode ser causada por outros fatores além da consistência. A 

comparabilidade das demonstrações contábeis entre períodos pode ser influenciada por 

modificações de princípios contábeis; condições que exigem alterações contábeis, mas que não 

envolvem modificações de princípios contábeis; e condições não relacionadas à contabilidade. 

Para as modificações de princípios contábeis, é fundamental o parecer do auditor independente 

a respeito da aplicação consistente dos princípios contábeis no período atual em relação ao 

anterior (Grady, 1965). 

De acordo com Barth (2013) e Cole et al. (2012), a consistência traduz-se na utilização 

dos mesmos métodos ou princípios contábeis para itens por uma entidade ao longo do tempo. 

A consistência não garante a comparabilidade, mas sim colabora para a obtenção desta. 

Ademais, o objetivo da consistência é a comparabilidade (Barth, 2013). 

Para a Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros (CF, IASB, 2018): 

 

A consistência, embora relacionada à comparabilidade, não é a mesma coisa. 

Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, de período 

para período dentro de uma entidade que relata ou em um único período entre 

entidades. Comparabilidade é o objetivo; a consistência ajuda a alcançar esse objetivo 

(CF, IASB, 2018, Item 2.26). 

 

Deste modo, depreende-se que, não obstante os termos uniformidade, comparabilidade 

e consistência sejam convergentes em determinado grau, a uniformidade e a consistência não 

resultam necessariamente em comparabilidade, mas sim caracterizam-se como meios para 

alcançá-la. Visto que que a essência da decisão econômica é a escolha entre possíveis percursos 

de ação e a principal finalidade da informação financeira na tomada de decisão é ser base para 

a comparação entre alternativas de alocação de capital (AICPA, 1973; Ribeiro et al., 2016), a 

comparabilidade por ser um fator chave para alcançar a utilidade da decisão é reconhecida como 

uma característica qualitativa de melhoria das informações financeiras (CF, IASB, 2018; 

Gordon & Gallery, 2012).  

As características qualitativas de melhoria – comparabilidade, verificabilidade, 

tempestividade e compreensibilidade – proporcionam uma maior utilidade de informações que 

são relevantes e que representam fidedignamente o que pretendem representar. A 

comparabilidade aumenta a utilidade de informações por oportunizar a comparação de 

informações entre diferentes entidades e entre a mesma entidade em períodos distintos. A 
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característica permite aos usuários a identificação e o entendimento de semelhanças e diferenças 

entre os itens e, por isso, requer pelo menos dois itens (CF, IASB, 2018).  

Por meio da construção de um framework de comparabilidade, Gordon e Gallery 

(2012) distinguiram a comparabilidade em comparabilidade profunda (deep comparability), 

comparabilidade superficial (surface comparability), comparabilidade não convergente (non-

convergent comparability) e comparabilidade de diferenças intrínsecas (intrisic differences 

comparability). Enquanto a comparabilidade profunda é registrada quando eventos econômicos 

similares são reconhecidos sob o mesmo método contábil, a comparabilidade superficial é 

registrada quando o mesmo método contábil é aplicado para eventos econômicos diferentes 

(Gordon & Gallery, 2012). Essas variedades de comparabilidade já foram apresentadas por, 

respectivamente, comparabilidade “genuína” e comparabilidade “superficial” (Zeff, 2007; 

Schipper, 2003).  

A comparabilidade também é discernida em comparabilidade não convergente, na qual 

métodos contábeis alternativos são empregados para eventos econômicos subjacentes similares, 

e em comparabilidade de diferenças intrínsecas, na qual métodos contábeis alternativos são 

empregados para eventos econômicos subjacentes diferentes (Gordon & Gallery, 2012). O 

framework de comparabilidade de Gordon e Gallery (2012) é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Framework da Comparabilidade 

Fonte: Gordon e Gallery (2012) 

É importante ressaltar que a comparabilidade superficial e a comparabilidade não 

convergente são consideradas aspectos disfuncionais da comparabilidade em razão de uma 

possível redução da utilidade das comparações de informações financeiras, principalmente por 

não atender à essência da comparabilidade de “like things look alike, and unlike things look 

different” (Trueblood, 1966, p. 189). Já a comparabilidade profunda e a comparabilidade de 
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diferenças intrínsecas auxiliam no alcance do objetivo da utilidade das informações financeiras 

para o processo decisório (Gordon & Gallery, 2012). 

Ribeiro (2014) destaca que é necessária a delimitação das dimensões da comparação 

das informações para a realização das análises comparativas, ou seja, a base de comparação 

deve ser previamente estabelecida em relação à análise. Além das dimensões apresentadas pela 

Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros (CF, IASB, 2018) – a comparação de 

informações entre diferentes entidades e entre a mesma entidade em períodos distintos – Yip e 

Young (2012) identificam as dimensões da comparabilidade de entidades pertencentes a países 

diversos (cross-border) e de entidades pertencentes ao mesmo país (within-country). Essas 

dimensões são segregadas na faceta da similaridade, que avalia se as entidades envolvidas em 

atividades econômicas similares relatam valores contábeis semelhantes, e na faceta da 

diferença, que avalia se as entidades envolvidas em atividades econômicas diferentes relatam 

valores contábeis distintos. A Figura 2, retratada por Ribeiro (2014) e Yip e Young (2012), 

apresenta as medidas de comparabilidade associadas às dimensões das características dos itens 

comparáveis. 

 

Figura 2 - Dimensões da Comparabilidade 

Fonte: Ribeiro (2014) e Yip e Young (2012). 

Destarte, é possível constatar que, além da importância da conceituação da 

comparabilidade e diferenciação em relação aos termos uniformidade e consistência, é 

fundamental a delimitação das dimensões da comparabilidade e a seleção de medidas de 

comparabilidade associadas às dimensões para a realização de pesquisas de comparabilidade. 
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2.1.1 Medidas de Uniformidade e Comparabilidade 

As primeiras medidas para a mensuração da comparabilidade dos relatórios financeiros 

foram os índices de harmonização, introduzidos pela pesquisa precursora de Van der Tas 

(1988). Segundo Van der Tas (1988), a harmonização é uma coordenação de dois ou mais 

objetos e a harmonização da medição material é a harmonização dos relatórios financeiros 

relacionada aos métodos contábeis. A harmonização da medição material promove uma maior 

comparabilidade dos relatórios financeiros por intermédio da aplicação de método contábil 

semelhante a um evento específico, para empresas sob as mesmas circunstâncias, ou por 

intermédio do fornecimento de informações adicionais. Para Van der Tas (1988, p. 158) “dois 

relatórios financeiros são comparáveis em relação a um evento específico se, nas mesmas 

circunstâncias, esse evento for contabilizado da mesma maneira nos dois relatórios ou se 

ocorrerem vários relatórios”.  

Os índices H (Herfindhal), C e I são os primeiros índices de harmonização ou índices 

de comparabilidade, apresentados na pesquisa precursora de Van der Tas (1988). 

Posteriormente, Krisement (1997) apresentou o índice V por meio da entropia como uma 

medida inversa ao grau de comparabilidade. Para Krisement (1997, p. 467), “informações 

contábeis financeiras sobre transações ou eventos semelhantes são comparáveis entre si se 

forem coletadas e transformadas aplicando os mesmos métodos contábeis”. 

Taplin (2004) instituiu o índice T (incondicional), interpretado como a probabilidade 

de duas empresas selecionadas aleatoriamente empregarem o mesmo método contábil e, como 

resultado, apresentarem contas comparáveis (Taplin, 2004; Taplin, 2011). Dado que o índice T 

apresentado em 2004 desconsiderava fatores além do país para a comparabilidade, Taplin 

introduziu em 2017 o índice T condicional que considera outros fatores para a comparabilidade, 

principalmente o setor, restringindo comparações entre empresas pertencentes ao mesmo setor 

e, por consequência, sob as mesmas circunstâncias. Deste modo, a interpretação do índice T 

condicional é equivalente à interpretação do índice T incondicional, com a restrição de que 

apenas pares de empresas pertencentes ao mesmo setor são comparáveis (Taplin, 2017). 

Posto que a comparabilidade traduzida nos índices de harmonização é maior quando 

as escolhas das empresas se concentram em apenas um ou em um número limitado de métodos 

contábeis (Van der Tas, 1988), tais medidas são mais relacionadas à uniformidade do que à 

comparabilidade. A título de exemplo, a pesquisa de Siciliano (2019) aplica o índice T para 
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capturar a uniformidade. Apesar da facilidade de aplicação, os índices de harmonização 

propiciam apenas inferências acerca da similaridade ou não das escolhas contábeis e não 

consideram a substância dos eventos econômicos (Ribeiro, 2014; Sarquis, 2019).  

A medida de exposição ao mesmo padrão contábil apresentada por DeFond et al. 

(2011) parte da proposição de que a uniformidade da adoção obrigatória das IFRS melhora  a 

comparabilidade  quando houver credibilidade de implementação dos padrões contábeis, ou 

seja, quando os padrões contábeis capturam fielmente os fenômenos econômicos subjacentes; 

e quando houver um aumento significativo da uniformidade. De acordo com DeFond et al. 

(2011), a comparabilidade torna as informações mais úteis quando as empresas aplicam padrões 

contábeis semelhantes aos seus pares de setor. Isto posto, a medida de exposição ao mesmo 

padrão contábil insere a uniformidade como um elemento importante para a avaliação da 

comparabilidade (DeFond et al., 2011).  

Para computar a variação da uniformidade, DeFond et al. (2011) empregaram a 

proporção do número de empresas pares pertencentes ao mesmo setor subordinadas a padrões 

contábeis semelhantes antes e depois da adoção obrigatória das IFRS. Por conseguinte, o 

aumento da uniformidade é refletido mediante a variação do número de empresas pares do setor 

que aplicaram padrões contábeis semelhantes posteriormente à adoção das IFRS. 

DeFond et al. (2011) desenvolveram um exemplo para demonstrar de que maneira a 

variação da uniformidade resulta em uma melhor comparabilidade. Na Finlândia, encontravam-

se duas empresas do setor de petróleo que utilizavam padrões contábeis semelhantes (Generally 

Accepted Accounting Principles – GAAP da Finlândia), anteriormente à adoção obrigatória das 

IFRS. Por consequência, a utilização uniforme do padrão contábil finlandês resultava em apenas 

duas empresas pares do mesmo setor que aplicavam padrões contábeis comparáveis. A adoção 

obrigatória das IFRS resultou em 82 empresas pares do setor de petróleo, incluindo as duas 

empresas finlandesas e empresas de outros países, que aplicavam padrões contábeis 

comparáveis. À vista disso, a medida da variação da uniformidade é 41 (82/2), posto que o 

número de empresas pares do setor de petróleo que aplicavam padrões contábeis comparáveis 

registrou um acréscimo – de 2 para 82. No Reino Unido, anteriormente à adoção obrigatória 

das IFRS, encontravam-se 19 empresas do setor de petróleo que utilizavam padrões contábeis 

semelhantes (GAAP do Reino Unido). A variação da uniformidade do setor de petróleo do 

Reino Unido é 4,32 (82/19). Desta maneira, o acréscimo da uniformidade na Finlândia é 

superior ao do Reino Unido em razão da adoção obrigatória das IFRS resultar em um aumento 
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relativamente superior no número de empresas pares do setor de petróleo da Finlândia e, por 

isso, a Finlândia beneficia-se mais da adoção obrigatória das IFRS (DeFond et al., 2011). 

Apesar da simplicidade e facilidade de operacionalização, a medida de exposição ao 

mesmo padrão contábil apresenta algumas limitações. Os próprios instituidores revelam que: 

na ocasião em que os padrões contábeis locais sejam comparáveis entre países, a medida de 

uniformidade introduz ruídos por pressupor que os padrões contábeis locais não são 

comparáveis entre países; e a utilização para números pequenos de pares pertencentes ao 

mesmo setor pode resultar discrepâncias por alterações incomuns na uniformidade visto que o 

denominador da proporção será pequeno (DeFond et al., 2011). Além disto, a medida de 

DeFond et al. (2011) utiliza a uniformidade para avaliar a comparabilidade, todavia a 

comparabilidade não é alcançada apenas pela aplicação de padrões contábeis uniformes, mas 

também pelo reflexo equivalente de circunstâncias econômicas individuais (Simmons, 1967). 

A medida de similaridade da função contábil de DeFranco et al. (2011) parte da 

concepção de um sistema contábil como o mapeamento de eventos econômicos para as 

demonstrações financeiras. Nesta medida, os sistemas contábeis de duas empresas são 

designados comparáveis se, para um determinado conjunto de eventos econômicos, as empresas 

realizarem o mapeamento de eventos econômicos de maneira semelhante, ou seja, produzirem 

demonstrações financeiras semelhantes.  

A pesquisa de DeFranco et al. (2011) apresenta uma medida de comparabilidade 

relativa, no nível de “empresa-par”, na qual a medida de similaridade da função contábil é 

computada para todos os possíveis pares de empresas pertencentes à mesma classificação 

setorial. Tal medida prescreve o lucro como proxy para as demonstrações financeiras e o retorno 

das ações como proxy para os eventos econômicos. A regressão da série temporal do lucro em 

função do retorno das ações possibilita a estimação dos parâmetros individuais da função 

contábil das empresas (coeficiente linear e coeficiente angular). Em seguida, são estimados os 

lucros para duas empresas pertencentes à mesma classificação setorial com base no retorno 

acionário de uma única empresa – para supor que estas tenham experimentado um conjunto 

semelhante de eventos econômicos. No final, a comparabilidade é traduzida pelo valor negativo 

da diferença absoluta média dos lucros previstos das duas empresas pertencentes à mesma 

classificação setorial, ou seja, é retratada pela “proximidade” das funções contábeis das 

empresas pertencentes à mesma classificação setorial (DeFranco et al., 2011). 
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De acordo com DeFranco et al. (2011), a medida de similaridade da função contábil, 

baseada em outputs, distancia-se das limitações das medidas de comparabilidade baseadas em 

escolhas contábeis (inputs) acerca da seleção, ponderação e explicação de variações nas 

implementações de escolhas contábeis. Logo, resulta em uma melhor reflexão da ponderação 

das escolhas contábeis no cálculo dos resultados das empresas e permite a coleta de dados de 

uma maior amostra de empresas por utilizar dados financeiros e de retornos que estão 

disponíveis publicamente (DeFranco et al., 2011).  

A principal limitação da medida de similaridade da função contábil é a utilização dos 

resultados para a medida de comparabilidade (proxy para as demonstrações financeiras), que 

não representa os eventos econômicos e aplicação de políticas contábeis relacionados a 

perspectivas de outras demonstrações além da demonstração de resultados, por exemplo, aos 

resultados abrangentes (DeFranco et al., 2011, Ribeiro, 2014; Sarquis, 2019). 

A medida de covariação dos lucros ou fluxos de caixa é uma alternativa à medida de 

similaridade da função contábil e, tal como, é uma medida de output para capturar a 

comparabilidade apresentada na pesquisa de DeFranco et al. (2011). Conforme DeFranco et al. 

(2011), se as variações dos lucros (fluxos de caixa) entre duas empresas são interligadas, os 

lucros (fluxos de caixa) de uma das empresas podem portar conteúdo informacional para 

permitir ao investidor a previsão dos lucros (fluxos de caixa) da outra empresa pertencente ao 

mesmo setor. Portanto, duas empresas são consideradas comparáveis quando a variação dos 

lucros ou dos fluxos de caixa forem semelhantes (Ribeiro, 2014).  

Para o cômputo da covariação dos lucros ou fluxos de caixa é necessária a estimação 

de uma regressão da série temporal dos lucros (fluxos de caixa) de uma respectiva empresa em 

função da série temporal dos lucros (fluxos de caixa) de outra empresa, pertencente à mesma 

classificação setorial, que corresponde à base de comparação. A medida é retratada pelo 

coeficiente de determinação da regressão (R²) e interpretada de maneira que, quanto maior o 

R², maior é a comparabilidade dado que maior é o poder explicativo dos lucros (fluxos de caixa) 

de uma das empresas em relação à outra (DeFranco et al., 2011; Ribeiro, 2014; Sarquis, 2019). 

 DeFranco et al. (2011) destacam que a medida de covariação dos lucros relaciona-se 

ao papel importante dos lucros para os investidores, em razão de que estes podem ser utilizados 

mesmo quando as funções contábeis de duas empresas não são iguais, e, por consequência, é 

vantajosa por não exigir a estimação do sistema contábil. Ademais, por comparar os lucros 

reais, a medida suprime a limitação da capacidade do retorno acionário para explicação dos 

lucros presente na medida de similaridade da função contábil (DeFranco et al., 2011). 
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Não obstante as vantagens, a medida de covariação dos lucros não reverencia a 

semelhança dos eventos econômicos e da economia subjacente (Lang et al., 2010; Ribeiro, 

2014). Para Lang et al. (2010) a covariação dos lucros retrata mais a uniformidade do que a 

própria comparabilidade e pode prejudicar a informatividade dos lucros, principalmente em 

ambientes na qual há maior heterogeneidade. 

A medida de similaridade informacional do lucro e patrimônio líquido, correspondente 

à medida de comparabilidade de value relevance, é procedente da pesquisa de Barth et al. 

(2012). Para Barth et al. (2012), a value relevance é uma medida que revela quão bem os 

números contábeis refletem as circunstâncias econômicas subjacentes de uma empresa. Já que 

que a comparabilidade é baseada no reflexo equivalente das circunstâncias econômicas 

(Simmons, 1967), a value relevance pode representar a comparabilidade (Sarquis, 2019). 

Diante da medida de comparabilidade de value relevance, os números contábeis são 

considerados comparáveis quando explicam a mesma alternância nos resultados econômicos 

(Barth et al., 2012). Ou seja, a comparabilidade de value relevance é responsável por mensurar 

as discrepâncias entre os poderes explicativos dos números contábeis para os resultados 

econômicos (Barth, 2013). 

As adaptações de Yip e Young (2012) para a medida de similaridade informacional do 

lucro e patrimônio líquido conjecturam que a comparabilidade dos sistemas contábeis para 

empresas envolvidas em atividades econômicas semelhantes é identificada pelas semelhanças 

para o conteúdo informacional dos lucros e do patrimônio líquido entre as respectivas empresas.  

A medida de comparabilidade de value relevance é baseada no modelo de Ohlson 

(1995) e determinada por intermédio da regressão do valor de mercado das empresas em função 

dos números contábeis de lucro líquido e patrimônio líquido. Barth et al. (2012) empregaram 

proxies alternativas para retratar o valor de mercado: o preço das ações, o retorno das ações e o 

fluxo de caixa operacional. A medida de comparabilidade é representada pela diferença entre 

os coeficientes de determinação ajustados (R² ajustado) resultantes da aplicação dos modelos 

aos pares de comparação (Ribeiro, 2014). Quanto menor for a diferença entre os coeficientes 

de determinação para duas empresas, maior é a comparabilidade por causa da maior semelhança 

de conteúdo informacional (Sarquis, 2019). 

Para Ribeiro (2014), a principal limitação da medida de comparabilidade de value 

relevance é a dependência em relação à variação do patrimônio líquido, que pode ser 
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interpretada como uma baixa comparabilidade mesmo que o conteúdo informacional dos lucros 

seja semelhante para os pares de comparação. 

A medida do grau de transferência de informações, introduzida por Yip e Young 

(2012) e posteriormente apresentada por Wang (2014), parte da transferência de informações, 

ou seja, das associações existentes entre a divulgação de informações por uma respectiva 

empresa e os retornos registrados por empresas pertencentes ao mesmo setor ou país. A 

transmissão de informações que anteriormente não estavam disponíveis publicamente 

proporcionam uma reavaliação dos preços das ações das empresas. Porém, a transmissão só é 

relevante na reavaliação e previsão de números, ou seja, resulta em um grau significante de 

transferência de informações, se houver comparabilidade das informações contábeis entre a 

empresa divulgadora e as empresas não divulgadoras. Assim, o grau de transferência das 

informações retrata o nível de comparabilidade (Sarquis, 2019; Yip & Young, 2012). 

Para Wang (2014, p. 957), a comparabilidade é “a correlação entre os processos de 

medição dos ganhos contábeis de duas empresas” e a transferência das informações é uma 

medida para a comparabilidade por avaliar como a divulgação das informações de uma empresa 

influencia a avaliação de outras empresas. Ademais, Wang (2014) salienta que, quanto maior a 

correlação entre os processos de medição dos ganhos contábeis de duas empresas, maior é a 

reação dos preços para as empresas não divulgadoras. 

A comparabilidade sob o grau de transferência de informações é reproduzida pela 

correlação entre o resultado inesperado da empresa divulgadora e o retorno anormal das ações 

das empresas não divulgadoras. A maior correlação é traduzida em um maior grau de 

transferência de informações e, por consequência, uma maior comparabilidade (Sarquis, 2019; 

Wang, 2014; Yip & Young, 2012). 

 

2.1.2 Estudos Similares 

As pesquisas anteriores que exploraram tanto a uniformidade quanto a 

comparabilidade, de maneira conjunta, concentraram-se em aspectos relacionados à adoção das 

IFRS (DeFond et al., 2011; Lang et al., 2010; Ribeiro et al., 2016) e às propriedades dos 

analistas (Caylor et al., 2018; Lang et al. 2010). 

Lang et al. (2010) examinaram a evolução da comparabilidade das demonstrações 

financeiras entre países no que diz respeito à adoção obrigatória das IFRS e as implicações para 

os ambientes de informações das empresas por intermédio das medidas de similaridade da 

função contábil e covariação dos lucros. A amostra abarcou informações de 1998 a 2008 para 
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empresas sob três configurações: empresas localizadas nos EUA, empresas internacionais que 

não são adotantes das IFRS e empresas internacionais que passaram a adotar as IFRS em 2005. 

A primeira etapa da pesquisa de Lang et al. (2010) consistiu na investigação da relação 

das medidas com as propriedades dos analistas (cobertura, precisão da previsão e dispersão da 

previsão) e bid-ask spread. Os resultados apontaram uma relação positiva da medida de 

similaridade da função contábil à cobertura e à precisão da previsão dos analistas e uma relação 

negativa à dispersão da previsão dos analisas. Em contrapartida, para a covariação dos lucros, 

Lang et al. (2010) observaram que a medida é negativamente relacionada à cobertura e precisão 

da previsão dos analistas e positivamente relacionada à dispersão da previsão. Para mais, ao 

passo que a comparabilidade sob a medida de similaridade da função contábil é negativamente 

relacionada ao bid-ask spread, a covariação dos lucros é positivamente relacionada.  

Além disto, as descobertas de Lang et al. (2010) revelaram que a adoção obrigatória 

das IFRS proporcionou um aumento da covariação dos lucros, porém uma redução da 

comparabilidade sob a similaridade da função contábil em relação às empresas não adotantes 

das IFRS. À vista disso, os pesquisadores depreenderam que a semelhança dos lucros, retratada 

na covariação, é uma possível indicação de uniformidade e pode resultar em uma menor 

utilidade e menor capacidade dos usuários quanto à comparação das informações entre países. 

Similar à Lang et al. (2010), os resultados da pesquisa de DeFranco et al. (2011), 

mediante uma amostra de empresas localizadas nos EUA para o período de 2005 e sob a medida 

de similaridade da função contábil, indicaram que a comparabilidade está positivamente 

relacionada com a cobertura e precisão da previsão dos analistas e negativamente relacionada 

com a dispersão da previsão dos analistas. Sob a covariação dos lucros, DeFranco et al. (2011) 

observaram que o coeficiente da medida é positivo e estatisticamente significativo à cobertura 

dos analistas, no entanto não é estatisticamente significativo à precisão e à dispersão das 

previsões dos analistas.  

A pesquisa de DeFond et al. (2011) investiga o efeito da uniformidade de padrões 

contábeis, diante da adoção obrigatória das IFRS pela União Europeia, na comparabilidade e 

nos investimentos transfronteiriços (cross-border). DeFond et al. (2011) especificam dois 

fatores para que a uniformidade da adoção obrigatória das IFRS promova uma melhor 

comparabilidade: a credibilidade de implementação dos padrões contábeis, atingida quando 

estes capturam fielmente os fenômenos econômicos subjacentes; e a magnitude do aumento da 
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uniformidade. No tocante à magnitude do aumento da uniformidade, DeFond et al. (2011) 

conjecturam que a adoção das IFRS melhora a comparabilidade apenas entre empresas com 

aumentos significativos de uniformidade. Os pesquisadores empregaram a medida de exposição 

ao mesmo padrão contábil na qual o aumento da uniformidade é refletido mediante a variação 

do número de empresas pares do setor que aplicaram padrões contábeis semelhantes 

posteriormente à adoção das IFRS.  

Por meio de uma análise de 2003 a 2007 para uma amostra das empresas pertencentes 

a 14 países da União Europeia que adotaram as IFRS apenas após a obrigatoriedade em 2005, 

os achados de DeFond et al. (2011) demonstraram que as únicas empresas da amostra que 

experimentaram um aumento significativo na propriedade de fundos mútuos estrangeiros 

(investimentos transfronteiriços) são as que pertencem a países com forte credibilidade de 

implementação que registraram aumentos significativos da uniformidade. Ou seja, solidificou-

se a hipótese da pesquisa de que “as empresas experimentam aumentos maiores na propriedade 

de fundos mútuos estrangeiros quando há um aumento credível na uniformidade da adoção das 

IFRS” (DeFond et al., 2011, p. 244). 

Ribeiro et al. (2016) avaliaram os comportamentos da comparabilidade e da 

uniformidade dos relatórios financeiros durante e após a alteração regulatória articulada pela 

adoção das IFRS para testar empiricamente se estes comportamentos foram semelhantes ou 

apresentaram diferenças significativas. Os resultados da análise de 54 empresas brasileiras de 

capital aberto no intervalo temporal de 2002 a 2012 apontaram que a medida de 

comparabilidade, sob a similaridade da função contábil de DeFranco et al. (2011), registrou 

uma redução após 2005 e uma tendência de crescimento após 2008; e a medida de 

uniformidade, sob a covariação dos lucros de Lang et al. (2010), registrou uma redução 

marcante após 2006 e um aumento após 2011. Ribeiro et al. (2016) argumentam sobre a 

possibilidade de um efeito de mimetização independente da realidade econômica subjacente 

responsável por aumentar a uniformidade após 2011, contudo não responsável por aumentar a 

comparabilidade em virtude da última ser atingida com o reflexo equivalente das circunstâncias 

econômicas (Simmons, 1967). 

No que concerne ao efeito temporal, Ribeiro et al. (2016) não identificaram diferenças 

significativas na comparabilidade para o período de transição regulatória em relação ao ano de 

referência de 2004 (período pré-adoção das IFRS), todavia detectaram um acréscimo 

significativo posterior à adoção das IFRS (2011 e 2012). Para a uniformidade identificaram 

decréscimos significativos pré e pós adoção das IFRS em relação ao ano de referência de 2004, 
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salvo os períodos de 2006 e 2012. Uma vez que o comportamento da comparabilidade 

diferenciou-se do comportamento da uniformidade para o período de alteração regulatória, a 

pesquisa de Ribeiro et al. (2016) adverte que a comparabilidade dos relatórios financeiros não 

deve ser confundida com a uniformização dos procedimentos contábeis.  

Caylor et al. (2018) exploraram a associação entre a uniformidade e a comparabilidade 

e a influência da alta intensidade de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e perdas frequentes 

para tal associação. Além disto, investigaram a associação da uniformidade às propriedades dos 

analistas (cobertura, precisão e dispersão da previsão).  Os pesquisadores desenvolveram uma 

medida de uniformidade pautada em itens de linha comuns das demonstrações financeiras entre 

empresas pares (pertencentes à mesma classificação setorial). A uniformidade é traduzida pela 

proporção média das sobreposições pareadas dos itens de dados Compustat não ausentes de 

uma respectiva empresa em relação às empresas pares. Perante a perspectiva da medida, uma 

maior sobreposição pareada dos itens de linha das demonstrações financeiras resulta em uma 

maior uniformidade. Já a comparabilidade é computada por intermédio da similaridade da 

função contábil de DeFranco et al. (2011) (Caylor et al., 2018). 

Os resultados da pesquisa de Caylor et al. (2018) apresentaram uma associação 

positiva entre a uniformidade e a comparabilidade, reduzida para empresas com alta intensidade 

de P&D e perdas frequentes. No que diz respeito à relação da uniformidade com as propriedades 

dos analistas, os resultados revelaram que a uniformidade é associada positivamente à cobertura 

e à precisão da previsão dos analistas e negativamente à dispersão da previsão dos analistas. 

Mediante a segregação da medida de uniformidade em dois componentes – itens específicos do 

Balanço Patrimonial e itens específicos da Demonstração de Resultados – encontraram-se 

evidências estatísticas de que a uniformidade do Balanço Patrimonial é associada à maior 

precisão e à menor dispersão da previsão dos analistas e a uniformidade da Demonstração de 

Resultados é associada à maior cobertura dos analistas. 

 

2.2 RELEVÂNCIA 

A Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros (CF, IASB, 2018) assume a 

abordagem da utilidade da decisão (decision usefulness) para o estabelecimento do objetivo do 

relatório financeiro de propósito geral acerca do fornecimento de informações financeiras que 

sejam úteis para investidores existentes e potenciais, emprestadores e outros credores na tomada 
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de decisão relacionada ao fornecimento de recursos à entidade. Para que a informação 

financeira seja útil na tomada de decisão por parte dos provedores de capital, são necessárias as 

características qualitativas fundamentais de relevância e representação fidedigna (CF, IASB, 

2018; Scott, 2015). 

Conforme Scott (2015, p. 82), sob a perspectiva da teoria da decisão, a informação é 

traduzida por “evidência que tem o potencial de afetar a decisão de um indivíduo”. Esta visão 

é congruente à característica qualitativa fundamental de relevância na qual as informações 

financeiras são consideradas relevantes se são capazes de fazer diferença na tomada de decisão 

dos usuários (CF, IASB, 2018).  

A investigação da relevância das informações financeiras mediante a utilidade da 

decisão caracteriza a área de pesquisa de value relevance que atribui relevância à informação 

financeira se esta apresentar uma associação prevista ao preço das ações (Barth et al., 2001; 

Holthausen & Watts, 2001). Ou seja, a área investiga a associação entre a variável dependente 

de preço das ações e variáveis contábeis. As variáveis contábeis são identificadas “value-

relevant” se estiverem significativamente relacionadas ao preço das ações (Beaver, 2002).  

Os trabalhos seminais de Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) são pioneiros na área 

de value relevance (Kothari, 2001). Ball e Brown (1968), partindo da proposição da eficiência 

de mercado e por intermédio da decisão de investimento refletida no preço das ações, 

examinaram a utilidade do lucro líquido para investidores. O comportamento do preço das ações 

é utilizado para verificação da utilidade já que, ante a proposição de eficiência de mercado, as 

informações financeiras úteis que são disponibilizadas proporcionam ajustes dos preços das 

ações. O conteúdo dos relatórios de renda (lucro líquido), as datas dos anúncios dos relatórios 

de renda e o movimento dos preços de ações em torno das datas dos respectivos anúncios de 

261 empresas pertencentes à amostra foram analisados para o período de 1946 a 1966. Os 

resultados do trabalho seminal de Ball e Brown (1968) revelaram que o lucro líquido é útil e, 

portanto, relevante para a tomada de decisão por estar relacionado ao preço das ações.  

Beaver (1968) avaliou o conteúdo informacional dos lucros percebido por investidores 

mediante a reação destes aos anúncios de lucros. A reação dos investidores foi avaliada por 

meio do movimento de preço das ações, que reflete as expectativas dos investidores individuais, 

e por meio do movimento de volume das ações, que reflete as expectativas do mercado. A 

pesquisa partiu da premissa de que os lucros que detêm conteúdo informacional resultam em 

alterações na avaliação (preço das ações) e no comportamento (volume das ações) dos 

investidores. Os achados de Beaver (1968), para uma amostra de anúncios de resultados de 143 
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empresas do período de 1961 a 1965, indicaram que o lucro detém conteúdo informacional, ou 

seja, que a divulgação dos relatórios de renda resulta em reações de preço e volume das ações. 

As pesquisas de Ball e Brown (1968) e Beaver (1968), além de pioneiras na área de 

value relevance, são precursoras da pesquisa de mercado de capitais na contabilidade (Kothari, 

2001). Para Kothari (2001), as pesquisas de mercado de capitais seguintes às de Ball e Brown 

(1968) e Beaver (1968) são segregadas nas seguintes áreas principais: pesquisa metodológica 

de mercado de capitais; avaliação de medidas alternativas de desempenho contábil;  avaliação 

e pesquisa de análise fundamental; testes de eficiência de mercado; e value relevance do 

disclosure. Já Beaver (2002) apresenta as seguintes principais áreas da pesquisa de mercado de 

capitais com maior nível de contribuição para a compreensão nos números contábeis: eficiência 

de mercado; modelagem de Feltham-Ohlson; value relevance; comportamento dos analistas; e 

accruals discricionários. Os trabalhos de Beaver (2002) e Holthausen e Watts (2001) apontam 

que a value relevance é a principal área da pesquisa de mercado de capitais da década de 1990. 

Os estudos da área de value relevance, responsáveis por investigar a relação entre 

números contábeis particulares e valor de mercado das ações, são divididos em três categorias 

por Holthausen e Watts (2001): (i) estudos de associação relativa (relative association studies), 

que realizam a comparação da associação do valor de mercado das ações a medidas alternativas; 

(ii) estudos de associação incremental (incremental association studies), que exploram se um 

número contábil é útil na explicação de valores ou retornos das ações; e (iii) estudos de conteúdo 

de informação marginal (marginal information), que analisam se um número contábil é 

acrescido ao conjunto de informações que são disponibilizadas (Holthausen & Watts, 2001).  

O modelo de avaliação reiteradamente aplicado na área de pesquisa de value relevance 

é apresentado por Ohlson (1995), na qual retrata o valor de mercado das ações por intermédio 

de uma função linear do valor contábil do patrimônio líquido e valor presente dos lucros 

anormais futuros esperados. O respectivo modelo, derivado da avaliação de renda residual e 

avaliação de dividendos, parte da premissa de excedente limpo (clean surplus) e é adaptado por 

Collins, Maydew e Weiss (1997) para remover o termo que desconta os lucros uma vez que 

este não melhora significativamente o poder explicativo (Barth et al., 2001; Beaver, 2002; 

Collins et al., 1997; Ohlson, 1995). Isto posto, o modelo de avaliação de Ohlson (1995), 

adaptado por Collins et al. (1997) é expresso na Equação 1: 
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𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐸𝑖𝑡 + 𝛼2𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (1) 

 

Em que: 

𝑃𝑖𝑡 = Preço da ação da empresa i três meses após o final do exercício t; 

𝐸𝑖𝑡 = Lucro líquido por ação da empresa i durante o período t; 

𝐵𝑉𝑖𝑡 = Patrimônio líquido por ação da empresa i no final do período t; 

𝜀𝑖𝑡 = Outra informação relevante (value-relevant) para a empresa i para o período t ortogonal 

ao lucro e patrimônio líquido.  

 

Posto que a relevância representa uma característica qualitativa fundamental para a 

utilidade das informações financeiras e a comparabilidade representa uma característica 

qualitativa de melhoria responsável por proporcionar uma maior utilidade às informações 

financeiras que são relevantes e fidedignas, é possível uma relação entre a relevância e a 

comparabilidade (CF, IASB, 2018). O Basis for Conclusions, seção que acompanha a Estrutura 

Conceitual para Relatórios Financeiros, posiciona-se a respeito das críticas acerca da distinção 

entre características qualitativas fundamentais e de melhoria ressaltando que as informações 

financeiras relevantes e fidedignas podem ser úteis, apesar de não atenderem às características 

qualitativas de melhoria. Além disto, o Basis for Conclusions revela que, apesar da 

comparabilidade ter sido considerada tão importante quanto a relevância e representação 

fidedigna para o Framework de 1989, esta característica é secundária já que as informações 

financeiras comparáveis podem não ser úteis para a tomada decisão se não forem relevantes ou 

fidedignas (BC, IASB, 2018). Ou seja, as características qualitativas de melhoria, incluindo a 

comparabilidade, não podem tornar útil uma informação financeira que não seja relevante ou 

fidedigna (CF, IASB, 2018). 

Schipper (2003) discute a possibilidade de trade-off entre a comparabilidade e a 

capacidade preditiva, um dos aspectos da característica qualitativa fundamental de relevância. 

A priorização da capacidade preditiva pode sacrificar a comparabilidade (Schipper, 2003). Já a 

priorização da comparabilidade, pode resultar em tratamentos contábeis não ideais sob o ponto 

de vista da relevância (Schipper & Vincent, 2003).  

Simmons (1967) ressalta a importância das pesquisas em relação à investigação tanto 

da comparabilidade quanto da relevância para a maximização da utilidade das demonstrações 

financeiras dado que a comparabilidade, individualmente, não é responsável por maximizar a 
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utilidade das demonstrações financeiras. Schipper e Vincent (2003) identificam a existência de 

uma lacuna quanto à análise do alcance da comparabilidade em detrimento da relevância.   

No que diz respeito às pesquisas que abarcaram a relevância e comparabilidade 

simultaneamente, Emmanuel e Garrod (2002) exploraram se estas características qualitativas 

são mutuamente excludentes ou podem ser alcançadas juntamente para os dados de segmentos. 

A pesquisa partiu das premissas que a relevância dos dados segmentais é alcançada mediante 

um melhor entendimento dos resultados consolidados e que a comparabilidade dos dados 

segmentais é alcançada ao proporcionar a diferenciação entre o desempenho das empresas 

pertencentes à mesma classificação setorial.  

Por meio do estabelecimento do Retorno Sobre Ativo (Return On Assets – ROA) para 

medida de desempenho dos dados de segmentos, computaram-se a medida de relevância – 

representada pela subtração da medida absoluta de desempenho segmentado total padronizado 

sobre a medida absoluta de desempenho consolidado padronizado – e a medida de 

comparabilidade – representada pela média da medida absoluta de desempenho segmentado 

padronizado. Os resultados de Emmanuel e Garrod (2002) revelaram que aproximadamente 

20% das empresas da amostra de 74 empresas de capital aberto do Reino Unido para o período 

de 1995 apresentaram evidências de ausência de relevância e de comparabilidade que pode ser 

justificada pela abordagem de gerenciamento na identificação de segmentos. 

Callao et al. (2007) investigaram os impactos da aplicação das IFRS sobre a 

comparabilidade e sobre a relevância dos relatórios financeiros de 26 empresas da Espanha 

pertencentes ao IBEX 35 para os períodos de 2004 e 2005. Para os impactos sobre a 

comparabilidade, realizou-se o teste para diferenças significativas entre números contábeis e 

índices financeiros apurados sob os padrões internacionais (IFRS) e sob os padrões locais 

(Spanish Accounting Standards – SAS) para as informações intermediárias – relativas ao 

primeiro semestre de 2004 – e para as informações anuais. Já para a relevância, analisaram-se 

as diferenças entre o valor contábil e o valor de mercado das empresas (índice book-to-market) 

em virtude de a suposição da utilidade das informações financeiras e maior relevância permitir 

uma menor lacuna entre o valor contábil e o valor de mercado das empresas. 

Os resultados da comparação de números contábeis e índices financeiros sob padrões 

internacionais e sob padrões locais revelaram uma diferença significativa quando as IFRS são 

aplicadas, tanto para as informações intermediárias do primeiro trimestre de 2004 quanto para 
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as informações anuais de 2004. Desta maneira, Callao et al. (2007) sinalizam que a 

comparabilidade local foi negativamente afetada pela aplicação simultânea dos padrões 

internacionais (IFRS) e padrões locais (SAS). No tocante à análise do índice book-to-market, 

não foram constatadas melhorias na relevância já que a diferença entre o valor contábil e o valor 

de mercado é maior para a aplicação das IFRS em comparação à aplicação das SAS. Porém, 

Callao et al. (2007) indicam a possibilidade de uma maior relevância de médio ou longo prazo 

com a aplicação dos padrões internacionais dado que a análise da evolução do valor contábil e 

do valor de mercado possibilitou observar uma variação relativa superior do valor de mercado 

para os padrões locais (SAS). 

Robinson et al. (2014) analisaram o trade-off entre comparabilidade e relevância na 

contabilização de incertezas do imposto de renda avaliando especificamente se o ASC 740-10 

Accounting for Uncertainty in Income Taxes (FIN 48) – que pressupõe um aumento na 

relevância e na comparabilidade dos relatórios de imposto de renda – aumentou a relevância da 

contabilização do imposto de renda.  

Os pesquisadores constataram uma menor capacidade preditiva das reservas fiscais 

sob o FIN 48, superestimadas para fluxos de caixa futuros, e observaram que os investidores 

não utilizam as informações do FIN 48 para a previsão, ou seja, as reservas fiscais não possuem 

capacidade confirmatória. Deste modo, inferiu-se que o FIN 48 não promoveu uma melhoria 

da relevância para a contabilização das incertezas do imposto de renda. Robinson et al. (2014) 

sugeriram que a orientação contábil destinada ao alcance da comparabilidade prejudica a 

relevância à medida que circunstâncias econômicas distintas recebam o tratamento contábil 

semelhante (uniforme) e informações privadas e características individuais dos fenômenos 

econômicos não possam ser transmitidas. 

Kim et al. (2018) investigaram os contextos, reproduzidos por fatores específicos dos 

usuários relacionados à sofisticação dos investidores e assimetria informacional, sob os quais a 

força de associação entre a comparabilidade e a relevância é aprimorada, ou seja, sob os quais 

a comparabilidade proporciona um aumento da relevância das informações contábeis. Para a 

relevância, utilizou-se o ERC de janela curta (short-window) como uma medida da utilidade da 

informação contábil e, para a comparabilidade, adaptações da medida empírica de DeFranco et 

al. (2011). No que se refere aos fatores específicos dos usuários, reproduziu-se a sofisticação 

dos investidores por intermédio de proxy de propriedade institucional e a assimetria 

informacional por intermédio de proxy de bid-ask spread. 
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Os resultados de Kim et al. (2018) – para uma amostra de 3.706 firmas analisadas do 

primeiro trimestre de 1992 ao terceiro trimestre de 2016 – identificaram uma relação positiva 

entre a comparabilidade e a relevância mediante uma reação superior a uma unidade de notícia 

de lucros (sob a metodologia de estudo de eventos) e aumento significativo do ERC para um 

nível alto de comparabilidade. Esta relação é mais forte para empresas com maior sofisticação 

dos investidores e menor assimetria informacional, ou seja, o papel da comparabilidade para o 

processo de decisão perante as notícias presentes em anúncios de ganhos é mais forte nos 

contextos de maior sofisticação dos investidores e menor assimetria informacional. Ademais, 

Kim et al. (2018) averiguaram que a magnitude dos ajustes das previsões dos analistas acerca 

do desempenho futuro é positivamente relacionada ao nível de comparabilidade e esta relação 

é mais pronunciada para uma maior sofisticação dos investidores e menor assimetria 

informacional. À vista disso, Kim et al. (2018) sugestionam uma maior atenção por parte de 

normatizadores, reguladores e profissionais para as empresas com menor sofisticação dos 

investidores e maior assimetria informacional, nas quais o papel da comparabilidade para a 

utilidade das informações é inferior. 

Choi et al. (2019), para examinar se a comparabilidade impacta a informatividade dos 

preços das ações acerca de ganhos futuros, presumiram que as demonstrações contábeis mais 

comparáveis tornam os preços das ações mais informativos visto que auxilia os investidores na 

avaliação do status relativo e desempenho das empresas quanto aos pares e na avaliação da 

maneira de tradução dos eventos econômicos para os números contábeis. A informatividade do 

preço das ações foi medida por intermédio do FERC que permite analisar quão bem os preços 

atuais ou retornos das ações, que exprimem as expectativas do mercado, antecipam a realização 

de lucros futuros. Já para a comparabilidade aplicaram-se adaptações à medida empírica de 

DeFranco et al. (2011). A amostra abarcou 32.154 observações anuais presentes no 

COMPUSTAT XPF e CRSP para os períodos de 1992 a 2012. 

Os resultados da pesquisa de Choi et al. (2019) relataram uma interação positiva entre 

a comparabilidade e o FERC, indicando que a comparabilidade proporciona uma melhor 

informatividade do preço das ações sobre lucros futuros e uma melhor antecipação das notícias 

de lucros futuros. A pesquisa aponta que a comparabilidade permite: uma melhor reflexão dos 

lucros específicos das empresas nos preços de ações em relação aos lucros setoriais ou de 

mercado; e, por meio da relação negativa à sincronicidade do preço das ações, uma maior 
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quantidade de informações específicas das empresas retratada nos preços das ações. Desta 

maneira, Choi et al. (2019) reconhecem que a comparabilidade resulta em uma melhor tomada 

de decisão quanto à alocação de capital e em um menor custo de coleta e processamento de 

informações específicas da empresa.   

Embora a priorização da comparabilidade possa prejudicar a relevância (Robinson et 

al., 2014), a presente pesquisa conjectura que a comparabilidade proporciona um 

aperfeiçoamento na relevância posto que a relevância é fundamental para a utilidade dos 

relatórios financeiros e a comparabilidade é responsável por melhorar a respectiva utilidade. 

Ou seja, a comparabilidade possibilitaria uma maior relevância para atingir uma maior utilidade 

dos relatórios financeiros (CF, IASB, 2018). Além disto, as pesquisas de Kim et al. (2018) e 

Choi et al. (2019) indicaram uma relação positiva entre a comparabilidade e a relevância e 

revelaram que a comparabilidade permite um melhor entendimento e avaliação do desempenho 

financeiro das empresas em relação aos pares, assim como inferências mais adequadas acerca 

de como os eventos econômicos são traduzidos em números nas demonstrações financeiras.   

Em razão da confusão existente entre os conceitos de uniformidade e comparabilidade 

para os usuários das informações financeiras, torna-se pertinente a investigação da “eficácia” 

da uniformidade quanto à utilidade da decisão mediante a relação desta à característica 

qualitativa de relevância das informações financeiras (Caylor et al., 2018). Embora May (1938) 

apresente que a uniformidade torna as contas mais valiosas, particularmente para leitores não 

qualificados, diante da ausência de confiança na discrição e nos julgamentos da interpretação 

dos fatos relevantes, a presente pesquisa conjectura que a uniformidade é negativamente 

relacionada à relevância devido à ausência de variação na preparação e apresentação das 

demonstrações financeiras resultar em tratamentos semelhantes para circunstâncias econômicas 

distintas, prejudicando a comparabilidade e a utilidade da decisão dos usuários das informações 

financeiras para a alocação de capital.  Pressupõe-se que a uniformidade, diferentemente da 

comparabilidade, dificulta a avaliação do desempenho relativo das empresas aos pares de 

mesma classificação setorial por não permitir aos investidores identificar se as diferenças do 

desempenho das empresas originam-se de diferenças do mapeamento de eventos econômicos 

subjacentes ou de diferenças de fundamentos econômicos (Choi et al., 2019).  

Não obstante a conjectura de que a uniformidade é negativamente relacionada à 

relevância, a presente pesquisa pressupõe que a uniformidade dos relatórios financeiros se torna 

positivamente relacionada à relevância para o mercado de capitais quando é contribuinte para 

a comparabilidade. Hendriksen (1967) apresenta que a uniformidade não corresponde a uma 
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meta dos relatórios financeiros e “pode ser relevante apenas na medida em que possa contribuir 

para a obtenção da comparabilidade” (Hendriksen, 1967, p. 106). Correlato à Hendriksen 

(1967), Simmons (1967) revela que a comparabilidade representa a meta dos relatórios 

financeiros e a uniformidade é parcialmente compatível com esta meta por produzir 

comparabilidade em algumas situações, todavia não em todas.  

Isto posto, a presente pesquisa estipula as hipóteses: 

 

Hipótese 1 (H1): A uniformidade dos relatórios financeiros das companhias em relação aos 

pares de mesma classificação setorial é negativamente relacionada à relevância para o 

mercado de capitais brasileiro. 

 

Hipótese 2 (H2): A uniformidade dos relatórios financeiros das companhias em relação aos 

pares de mesma classificação setorial é positivamente relacionada à relevância para o 

mercado de capitais brasileiro quando contribuinte para a comparabilidade. 

 

Hipótese 3 (H3): A comparabilidade dos relatórios financeiros das companhias em relação 

aos pares de mesma classificação setorial é positivamente relacionada à relevância para o 

mercado de capitais brasileiro. 

 

A investigação das hipóteses busca o preenchimento de lacunas de pesquisa 

apresentadas por Caylor et al. (2018) a respeito da averiguação da eficácia da uniformidade por 

intermédio da relação desta à característica qualitativa de relevância; e por Simmons (1967) e 

Schipper e Vincent (2003) quanto, respectivamente, à investigação tanto da comparabilidade 

quanto da relevância para a maximização da utilidade das demonstrações financeiras e à análise 

do alcance da comparabilidade em detrimento da relevância.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

A pesquisa possui classificação metodológica descritiva já que analisa o 

comportamento da uniformidade e da comparabilidade e verifica a relevância da uniformidade 

e da comparabilidade dos relatórios financeiros para o mercado de capitais brasileiro. A análise 

dos dados secundários identifica-se por uma abordagem metodológica quantitativa com a 

utilização da medida de uniformidade de Lang et al. (2010) e da medida de comparabilidade de 

DeFranco et al. (2011), além da aplicação da regressão com dados em painel desbalanceado.  

 

3.2 MODELOS DA PESQUISA 

3.2.1 Uniformidade  

A uniformidade é detectada por meio da medida de covariação dos lucros responsável 

por capturar semelhanças dos lucros, independentemente das semelhanças dos eventos 

econômicos e da economia subjacente (Lang et al., 2010; Ribeiro, 2014).  

Para a medição da uniformidade sob a covariação dos lucros é necessária a estimação 

de uma regressão da série temporal dos lucros de uma companhia em função da série temporal 

dos lucros de outra companhia, pertencente à mesma classificação setorial (Ribeiro, 2014; 

Sarquis, 2019). A estimação da regressão da série temporal dos lucros sob a medida de 

covariação dos lucros é apresentada na Equação 2. 

 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑖𝑡 =  𝛷0𝑖𝑗 + 𝛷1𝑖𝑗𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑗𝑡 +  𝜀𝑖𝑗𝑡          (2) 

 

Em que: 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑖𝑡  = Lucro líquido não consolidado da companhia i para o trimestre t;  

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑗𝑡  = Lucro líquido não consolidado da companhia j para o trimestre t. 

 

A medida de uniformidade de covariação dos lucros é traduzida por intermédio do 

coeficiente de determinação da regressão (R²) da série temporal dos lucros da companhia i em 

função da série temporal dos lucros da companhia j. A interpretação é realizada de maneira que, 

quanto maior o poder explicativo da regressão (R²), maior é a uniformidade entre as companhias 

i e j. A estimação da regressão compreende, similar à DeFranco et al. (2011), os últimos 16 

trimestres (4 anos). Por conseguinte, apesar de a coleta dos dados incluir a janela temporal de 

2010 a 2018, a uniformidade é analisada para o intervalo de 2013 a 2018. 
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Dado que a medida de uniformidade (R²) da Equação 2 reproduz uma medida relativa, 

ou seja, uniformidade da companhia i em relação à companhia j, são apurados os coeficientes 

de determinação para as diferentes combinações possíveis de pares de companhias pertencentes 

à mesma classificação setorial. A uniformidade individual é retratada pela média dos 

coeficientes de determinação estimados dos possíveis pares de companhias (Equação 3). 

 

𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑖𝑡 =  
∑ 𝑅²𝑖𝑗𝑡

𝑛
          (3) 

 

Em que: 

𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑖𝑡 = Medida de uniformidade individual média da companhia i em relação às 

companhias pares de mesma classificação setorial para o período t; 

𝑅²𝑖𝑗𝑡 = Medida de uniformidade relativa de cada par de companhias pertencentes à mesma 

classificação setorial representada por meio do coeficiente de determinação (R²) da estimação 

da regressão da série temporal dos lucros da companhia i em função da série temporal dos lucros 

das demais companhias pertencentes à mesma classificação setorial; 

𝑛 = Número de combinações pares possíveis da companhia i em relação às companhias 

pertencentes à mesma classificação setorial. 

 

O Apêndice A da presente pesquisa apresenta um exemplo de cálculo da uniformidade 

sob a medida de covariação dos lucros proposta por Lang et al. (2010). 

 

3.2.2 Comparabilidade 

A comparabilidade é identificada por meio da medida de similaridade da função 

contábil proposta por DeFranco et al. (2011) com adaptações de Yip e Young (2012) e Ribeiro 

(2014). A similaridade da função contábil é adotada por viabilizar a coleta de dados para o 

período de análise (2010 a 2018) e por estar fundamentada em output que não exige, 

diferentemente de medidas fundamentadas em input, seleção e ponderação de escolhas 

contábeis. Fields, Lys e Vincent (2001) abordam a existência de múltiplas escolhas quanto aos 

métodos contábeis e ressaltam que a investigação de uma única escolha pode obscurecer o efeito 

geral de um portfólio de escolhas contábeis. Gross e Perotti (2017) apresentam quatro 



52 

 

benefícios para as medidas baseadas em output em relação às medidas baseadas em input: maior 

relevância para os usuários uma vez que o foco é o output; maior objetividade por não requisitar 

a seleção e ponderação de inputs; maior facilidade de aplicação em razão da disponibilidade de 

dados; e maior precisão da medição da comparabilidade com o controle da similaridade dos 

eventos econômicos. 

Desta maneira, a medida de similaridade da função contábil, concentrada em 

resultados (output), reflete melhor a ponderação das escolhas contábeis utilizadas pelas 

empresas ao calcular os ganhos, permite a coleta de dados de um maior conjunto de escolhas 

contábeis por utilizar dados financeiros e de retorno que estão disponíveis publicamente, é mais 

relevante para os usuários e mais precisa para a medição da comparabilidade (DeFranco et al., 

2011; Gross & Perotti, 2017). 

A medida de similaridade da função contábil de DeFranco et al. (2011) parte da 

definição de um sistema contábil como o mapeamento de eventos econômicos para as 

demonstrações financeiras e considera sistemas contábeis comparáveis quando, para um dado 

conjunto de eventos econômicos, sejam apresentadas demonstrações financeiras semelhantes. 

A Equação 4 indica que as demonstrações financeiras são expressas por uma função dos eventos 

econômicos e da contabilização dos eventos (DeFranco et al., 2011): 

 

𝐷𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑖 = 𝑓𝑖  (𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠)𝑖          (4) 

 

Em que: 

𝑓𝑖 ( ) = Sistema contábil da companhia i. 

 

A primeira etapa para a medida de comparabilidade corresponde à estimação da função 

contábil de cada companhia. Do mesmo modo que Yip e Young (2012) e Ribeiro (2014), a 

Equação 5 apresenta algumas adaptações de DeFranco et al. (2011): a substituição da utilização 

do lucro líquido trimestral antes de itens extraordinários (operacional) por lucro líquido visto 

que o último é amplamente disponível e mais abrangente em relação às escolhas contábeis e a 

substituição do valor de mercado por ativo para deflacionar o lucro líquido. Apesar de a coleta 

dos dados incluir os períodos de 2010 a 2018, o intervalo em análise para a comparabilidade é 

2013 a 2018 dado que a estimação da função contábil individual da pesquisa considera, similar 

à medida de DeFranco et al. (2011), os últimos 16 trimestres (4 anos). 
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𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (5) 

 

Em que: 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = Relação entre o lucro líquido trimestral e o ativo total do final do exercício não 

consolidados da companhia i para o trimestre t; 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡 = Retorno médio acionário trimestral da companhia i para o trimestre t, calculado 

sobre o preço de fechamento das ações ajustado por proventos, incluindo dividendos. 

 

Em razão de a comparabilidade ser uma medida de “proximidade” das funções 

contábeis, posterior à estimação dos parâmetros individuais das companhias, é necessário 

estimar o ROA para duas companhias pertencentes à mesma classificação setorial, 

considerando que estas tenham experimentado um conjunto semelhante de eventos econômicos 

e, portanto, apresentam o mesmo retorno acionário.  

 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑖𝑡 =  �̂�𝑖 +  �̂�𝑖𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡          (6) 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑗𝑡 =  �̂�𝑗 +  �̂�𝑗𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡          (7) 

 

Em que: 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑖𝑡 = ROA previsto da companhia i com os parâmetros individuais da função contábil 

da companhia i e o retorno da companhia i para o trimestre t; 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑗𝑡 = ROA previsto da companhia j com os parâmetros individuais da função contábil 

da companhia j e o retorno da companhia i para o trimestre t. 

 

Por conseguinte, a comparabilidade contábil é traduzida pelo valor negativo da 

diferença absoluta média dos ROAs previstos das companhias i e j. A interpretação da medida 

de comparabilidade de DeFranco et al. (2011) é realizada de maneira que os maiores valores 

indicam uma maior comparabilidade contábil para os pares de companhias pertencentes ao 

mesmo setor. Para produzir esta interpretação, a média da distância dos resultados apurados 

para os ROAs estimados das companhias i e j nas Equações 6 e 7 deve ser multiplicada por -1. 
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𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡 =  −
1

16
 × ∑ |𝐸(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑖𝑡) − 𝐸(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑗𝑡)|

𝑡

𝑡−15

          (8) 

 

Em que: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡 = Medida de comparabilidade relativa da companhia i com base na companhia j para 

o período t; 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑖𝑡 = ROA previsto da companhia i com os parâmetros individuais da função contábil 

da companhia i e o retorno da companhia i para o trimestre t; 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑗𝑡 = ROA previsto da companhia j com os parâmetros individuais da função contábil 

da companhia j e o retorno da companhia i para o trimestre t. 

 

Uma vez que a medida de comparabilidade da Equação 8 representa uma medida 

relativa, ou seja, comparabilidade da companhia i em relação à companhia j, são computadas 

as medidas de comparabilidade para as diferentes combinações possíveis de pares de 

companhias pertencentes à mesma classificação setorial e a comparabilidade individual pela 

média das distâncias entre estas companhias (Equação 9). 

 

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡 =  
∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡

𝑛
          (9) 

 

Em que: 

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡 = Medida de comparabilidade individual média da companhia i em relação às 

companhias pares de mesma classificação setorial para o período t; 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡 = Medida de comparabilidade relativa de cada par de companhias pertencentes à 

mesma classificação setorial para o período t; 

𝑛 = Número de combinações pares possíveis da companhia i em relação às companhias 

pertencentes à mesma classificação setorial. 

 

O Apêndice B da presente pesquisa apresenta um exemplo de cálculo da 

comparabilidade sob a similaridade da função contábil proposta por DeFranco et al. (2011). 
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3.2.3 Relevância  

Para atendimento ao objetivo geral, aos objetivos específicos (ii) e (iii) e para a 

investigação das Hipóteses H1, H2 e H3, são propostos quatro modelos de relevância sob a 

perspectiva da área de value relevance – que considera uma informação financeira relevante 

para o mercado de capitais quando está significativamente relacionada ao preço das ações 

(Barth et al., 2001; Beaver, 2002; Holthausen & Watts, 2001).   

As Equações 10 a 13 são baseadas no modelo de Ohlson (1995), adaptado por Collins 

et al. (1997), e empregam o preço da ação como variável dependente e o patrimônio líquido e 

resultado líquido como variáveis de controle. Para a variável dependente, é considerado o preço 

das ações três meses após o final do exercício das companhias a fim de certificar-se da 

divulgação das demonstrações financeiras visto que neste período estas são divulgadas e as 

informações integram o preço da ação e, por conseguinte, o valor de mercado (Barth, 1994; 

Robinson et al., 2014). Os modelos são analisados para os períodos de 2013 a 2018 porque, 

apesar de a coleta de dados para a uniformidade e para a comparabilidade compreender 2010 a 

2018, as medidas de uniformidade e comparabilidade consideram os 16 trimestres anteriores 

para a estimação das regressões.  

 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛽1𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (10) 

 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛽1𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (11) 

 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛽1𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑥𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (12) 

 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛽1𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (13) 

 

Em que: 

𝛼 = Intercepto; 

𝛽 = Coeficiente de inclinação da variável independente; 

𝑃𝑖𝑡 = Preço da ação da companhia i três meses após o final do exercício t; 

𝑃𝐿𝑖𝑡 = Patrimônio líquido não consolidado do final do exercício dividido por número de ações 

da companhia i para o período t; 
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𝑅𝐿𝑖𝑡 = Resultado líquido não consolidado do final do exercício dividido por número de ações 

da companhia i para o período t; 

𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑖𝑡 = Medida de uniformidade individual média de cada companhia em relação às 

companhias pares de mesma classificação setorial para o período t; 

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡 = Medida de comparabilidade individual média de cada companhia em relação às 

companhias pares de mesma classificação setorial para o período t; 

𝜀𝑖𝑡 = Erro. 

 

A Hipótese H1 – a uniformidade dos relatórios financeiros das companhias em relação 

aos pares de mesma classificação setorial é negativamente relacionada à relevância para o 

mercado de capitais brasileiro – é analisada por meio da significância estatística e, 

posteriormente, por meio do sinal do coeficiente da variável explicativa de uniformidade da 

Equação 11. Se for constatado, por exemplo, significância estatística e um sinal negativo para 

o coeficiente da variável explicativa de uniformidade, H1 não é rejeitada. 

A Hipótese H2 – a uniformidade dos relatórios financeiros das companhias em relação 

aos pares de mesma classificação setorial é positivamente relacionada à relevância para o 

mercado de capitais brasileiro quando contribuinte para a comparabilidade – é examinada por 

meio da significância estatística e do sinal do coeficiente da variável explicativa multiplicativa 

uniformidade e comparabilidade da Equação 12. Se for percebido, por exemplo, significância 

estatística e um sinal positivo para o coeficiente da variável explicativa multiplicativa 

uniformidade e comparabilidade, H2 não é rejeitada. 

Para a Hipótese H3 – a comparabilidade dos relatórios financeiros das companhias em 

relação aos pares de mesma classificação setorial é positivamente relacionada à relevância para 

o mercado de capitais brasileiro – são averiguados a significância estatística e o sinal do 

coeficiente da variável explicativa de comparabilidade da Equação 13. Se for descoberto, por 

exemplo, significância estatística e um sinal positivo para o coeficiente da variável explicativa 

de comparabilidade, H3 não é rejeitada. 

Para mais, o poder explicativo das Equações 11, 12 e 13 é comparado com o poder 

explicativo da Equação 10 que não inclui as variáveis explicativas. À vista disso, é possível 

analisar, além da relevância das variáveis explicativas, acréscimos ou decréscimos no poder 

explicativo em relação ao modelo de relevância que emprega apenas as variáveis dependentes 

patrimônio líquido e resultado líquido. 
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3.3 LEVANTAMENTO DA AMOSTRA E COLETA DE DADOS 

Para seleção da amostra inicial da pesquisa, são consideradas as companhias de capital 

aberto listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) pertencentes a setores com a classificação North 

American Classification System (NAICS) Nível 2 que abrangem pelo menos duas companhias. 

O Nível 2 do NAICS já foi empregado em estudos de comparabilidade de setores (DeFranco et 

al., 2011; Lang et al., 2010; Ribeiro, 2014; Ribeiro et al., 2016; Yip & Young, 2012) e, segundo 

Ribeiro (2014), possibilita uma maior quantidade de companhias para análise. Posterior à 

eliminação de 16 Setores NAICS Nível 2 por incluírem apenas uma companhia (16 

companhias) e à eliminação de 4 companhias devido à ausência de classificação setorial, a 

amostra inicial é constituída por 41 Setores NAICS Nível 2 e 332 companhias (Tabela 1). 

Tabela 1 - Amostra Inicial por Setor NAICS Nível 2 

Nº Setor Setor NAICS Nível 2 Nº Companhias 

1 Administração de Empresas e Empreendimentos 29 

2 Agricultura 5 

3 Atividades Auxiliares ao Transporte 10 

4 Comércio Atacadista de Bens Não Duráveis 6 

5 Construção de Edifícios 19 

6 Construção Pesada e Engenharia Civil 2 

7 Educação 5 

8 Empresa de Eletricidade, Gás e Água 46 

9 Extração de Petróleo e Gás 4 

10 Imobiliária 10 

11 Indústria de Alimentos 12 

12 Indústria de Artigos de Couro e Afins 5 

13 Indústria de Computadores e Produtos Eletrônicos 2 

14 Indústria de Eletrodomésticos, Equipamentos e Componentes Elétricos 3 

15 Indústria de Equipamentos de Transporte 14 

16 Indústria de Fios e Tecidos 7 

17 Indústria de Máquinas 6 

18 Indústria de Móveis e Afins 2 

19 Indústria de Papel 4 

20 Indústria de Produtos de Metal 12 

21 Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos 3 

22 Indústria de Roupas 7 

23 Indústria Editorial (Exceto Internet) 5 

24 Indústria Química 10 

25 Instituição de Intermediação de Crédito e Atividades Relacionadas 26 

26 Loja de Artigos para Saúde e Cuidados Pessoais 2 
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27 Loja de Mercadorias Variadas 5 

28 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir 5 

29 Lojas de Veículos Motorizados e Peças 3 

30 Mineração (Exceto Petróleo e Gás) 5 

31 Outras Indústrias 6 

32 Seguradora e Corretora de Seguros 7 

33 Serviços Ambulatoriais de Saúde 8 

34 Serviços de Apoio a Empresas 5 

35 Serviços de Locação e Leasing 4 

36 Serviços Profissionais, Científicos e Técnicos 5 

37 Siderurgia e Indústria Básica de Outros Metais 7 

38 Telecomunicações 8 

39 Transporte Aéreo 2 

40 Transporte Ferroviário 4 

41 Transporte Rodoviário 2 

 Amostra Inicial 332 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os dados secundários da amostra inicial foram coletados no Software Economatica® 

para o período de 2010 a 2018, porém a uniformidade e a comparabilidade e, de modo 

consequente, a relevância da uniformidade e da comparabilidade são analisadas para os 

períodos de 2013 a 2018 visto que as medidas de uniformidade e comparabilidade adaptadas de 

Lang et al. (2010) e DeFranco et al. (2011) consideram os 16 últimos trimestres (4 anos) para 

a estimação das regressões.  

Similar à Ribeiro (2014), a uniformidade e a comparabilidade são calculadas 

individualmente para as companhias, ou seja, sem consideração ao grupo econômico. Por 

conseguinte, as variáveis e indicadores contábeis da presente pesquisa, incluindo àquelas dos 

modelos de value relevance, são representados por valores não consolidados. É importante 

ressaltar ainda que, para as variáveis de retorno médio acionário trimestral e preço da ação, são 

priorizadas as ações ordinárias uma vez que, apenas na ausência destas, são utilizadas as ações 

preferenciais das companhias. 

A impossibilidade de cálculo para a uniformidade, resultante da ausência de lucro 

líquido trimestral no Software Economatica®, sucedeu a eliminação de 27 companhias e 2 

setores. Já a impossibilidade de cálculo para a comparabilidade, resultante da ausência de ROA 

e/ou retorno médio acionário trimestral, sucedeu a eliminação de 175 companhias e 8 setores. 

Desta maneira, a amostra final para a uniformidade é constituída por 305 companhias 

pertencentes à 39 setores e para a comparabilidade é constituída por 157 companhias 

pertencentes à 33 setores (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Levantamento das Amostras de Uniformidade e de Comparabilidade 

Levantamento Amostral Nº Companhias Nº Setores 

Dados Economática 352 57 

(-) Ausência de Classificação Setorial -4 0 

(-) Classificação Setorial com Menos de 2 Companhias -16 -16 

(=) Amostra Inicial 332 41 

Amostra de Uniformidade (UNIFM) 

(-) Impossibilidade do Cálculo por Ausência de Lucro Líquido Trimestral -27 -2 

(=) Amostra Final de Uniformidade (UNIFM) 305 39 

Amostra de Comparabilidade (COMPM) 

(-) Impossibilidade do Cálculo por Ausência de ROA e/ou Retorno Trimestral -175 -8 

(=) Amostra Final de Comparabilidade (COMPM) 157 33 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A Tabela 3 apresenta o número de companhias por setor NAICS Nível 2 para a amostra 

final de uniformidade e para a amostra final de comparabilidade. 

Tabela 3 - Amostra Final por Setor NAICS Nível 2 

Nº Setor Setor NAICS Nível 2 
Nº Companhias 

UNIFM COMPM 

1 Administração de Empresas e Empreendimentos 28 4 

2 Agricultura 4 4 

3 Atividades Auxiliares ao Transporte 9 5 

4 Comércio Atacadista de Bens Não Duráveis 5 5 

5 Construção de Edifícios 17 15 

6 Construção Pesada e Engenharia Civil 2 0 

7 Educação 5 4 

8 Empresa de Eletricidade, Gás e Água 46 15 

9 Extração de Petróleo e Gás 4 3 

10 Imobiliária 10 10 

11 Indústria de Alimentos 11 8 

12 Indústria de Artigos de Couro e Afins 5 4 

13 Indústria de Computadores e Produtos Eletrônicos 2 2 

14 Indústria de Eletrodomésticos, Equipamentos e Componentes Elétricos 2 0 

15 Indústria de Equipamentos de Transporte 14 9 

16 Indústria de Fios e Tecidos 7 0 

17 Indústria de Máquinas 5 3 

18 Indústria de Móveis e Afins 2 2 

19 Indústria de Papel 4 0 

20 Indústria de Produtos de Metal 12 5 

21 Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos 3 2 

22 Indústria de Roupas 7 3 

23 Indústria Editorial (Exceto Internet) 5 3 
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24 Indústria Química 9 4 

25 Instituição de Intermediação de Crédito e Atividades Relacionadas 23 10 

26 Loja de Artigos para Saúde e Cuidados Pessoais 2 2 

27 Loja de Mercadorias Variadas 4 2 

28 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir 3 3 

29 Lojas de Veículos Motorizados e Peças 3 0 

30 Mineração (Exceto Petróleo e Gás) 4 3 

31 Outras Indústrias 6 4 

32 Seguradora e Corretora de Seguros 6 3 

33 Serviços Ambulatoriais de Saúde 4 4 

34 Serviços de Apoio a Empresas 4 3 

35 Serviços de Locação e Leasing 4 2 

36 Serviços Profissionais, Científicos e Técnicos 5 2 

37 Siderurgia e Indústria Básica de Outros Metais 7 4 

38 Telecomunicações 8 5 

39 Transporte Ferroviário 4 0 

Amostra Final 305 157 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A amostra para analisar a relevância da uniformidade e a relevância da 

comparabilidade é apresentada por Equação na Tabela 4. A ausência de valor para a 

uniformidade, proveniente da impossibilidade de cálculo, acarretou a exclusão de 113 

observações e a ausência de preço da ação acarretou a exclusão de 493 observações. Isto posto, 

a amostra para a relevância da uniformidade é constituída por 1.224 observações representadas 

por 246 companhias (Equação 11). 

Uma vez que todas as observações que incluem valores para a comparabilidade 

contêm, simultaneamente, valores para a uniformidade, a amostra para a relevância da 

uniformidade quando contribuinte para a comparabilidade (Equação 12) e a amostra para a 

relevância da comparabilidade (Equação 13) são similares. A ausência de valor para a 

comparabilidade, proveniente da impossibilidade de cálculo, acarretou a exclusão de 1.066 

observações. As 764 observações resultantes apresentaram montante para a variável dependente 

preço da ação. Portanto, a amostra para a relevância da uniformidade quando contribuinte para 

a comparabilidade (Equação 12) e a amostra para a relevância da comparabilidade (Equação 

13) são constituídas por 764 observações representadas por 157 companhias (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Levantamento da Amostra de Relevância 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 +  𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 (Equação 11) 

 Nº Observações Nº Companhias 

Amostra Inicial 1.830 305 

(-) Ausência de Valor para Cálculo de Uniformidade -113 0 

(-) Ausência de Preço da Ação -493 -59 

(=) Amostra Final 1.224 246 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒙𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 (Equação 12) 

 Nº Observações Nº Companhias 

Amostra Inicial 1.830 305 

(-) Ausência de Valor para Uniformidade X Comparabilidade -1.066 -148 

(-) Ausência de Preço da Ação 0 0 

(=) Amostra Final 764 157 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 (Equação 13) 

 Nº Observações Nº Companhias 

Amostra Inicial 1.830 305 

(-) Ausência de Valor para Cálculo de Comparabilidade -1.066 -148 

(-) Ausência de Preço da Ação 0 0 

(=) Amostra Final 764 157 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

3.4 ABORDAGEM ESTATÍSTICA  

A análise das hipóteses da pesquisa, relacionadas à relevância da uniformidade e à 

relevância da comparabilidade, é realizada por intermédio da abordagem estatística de modelos 

de regressão para dados em painel. Segundo Fávero (2015), esta abordagem estatística 

proporciona examinar, para um respectivo fenômeno, as diferenças entre os indivíduos para 

cada cross-section e a evolução temporal para cada indivíduo. O painel proposto é identificado 

curto, em razão do número de companhias da amostra ultrapassar o número de períodos com 

divulgação dos dados, e desbalanceado, visto que as companhias não possuem o número 

semelhante de observações para o período de 2013 a 2018 (Fávero, Belfiore, Takamatsu, & 

Suzart, 2014). As análises estatísticas foram implementadas mediante o Software Stata®. 

 

3.4.1 Estatísticas Descritivas e Tratamento de Outliers 

As estatísticas descritivas das variáveis UNIFM e COMPM e das variáveis dos 

modelos de relevância (P, PL, RL, UNIFM, UNIFMxCOMPM, COMPM) são apresentadas nas 

Tabelas 5 a 7 e no Apêndice C.  
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Tabela 5 - Estatísticas Descritivas da Variável UNIFM (Sem Exclusão de Outliers) 

Período 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GERAL 

N 275 284 285 290 291 292 1.717 

Média 0,12456 0,12415 0,12700 0,13090 0,12645 0,11612 0,12485 

Mediana 0,09816 0,10216 0,10419 0,09999 0,10098 0,09290 0,09943 

Desvio Padrão 0,10848 0,09374 0,09608 0,10285 0,10841 0,09320 0,10058 

Mínimo 0,00137 0,00054 0,00214 0,00105 0,00320 0,00219 0,00054 

Máximo 0,82648 0,49744 0,54265 0,59702 0,84118 0,56886 0,84118 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Para a variável UNIFM, é possível identificar que a média (0,12485) é relativamente 

próxima à mediana (0,09943) e superior ao desvio padrão (0,10058). Apesar da proximidade 

da média à mediana, a distância entre o mínimo (0,00054) e o máximo (0,84118) sugere a 

presença de outliers. No que se refere à análise das estatísticas descritivas por período, a média 

da variável UNIFM é relativamente estável, porém percebe-se uma pequena tendência de 

crescimento de 2013 a 2016 e uma pequena tendência de queda a partir de 2017. A maior média 

é registrada em 2016 (0,13090) e a menor média é registrada em 2018 (0,11612). 

Mediante o Apêndice C, nota-se que os seguintes setores NAICS Nível 2 apresentam 

desvio padrão superior ao desvio padrão médio (0,10058) para a variável UNIFM: Construção 

de Edifícios (0,10621); Construção Pesada e Engenharia Civil (0,28962); Educação (0,14800); 

Indústria de Computadores e Produtos Eletrônicos (0,10437); Indústria de Papel (0,11422); 

Loja de Mercadorias Variadas (0,26887); Loja de Roupas e Acessórios de Vestir (0,17398); 

Mineração Exceto Petróleo e Gás (0,19929); Serviços de Apoio a Empresas (0,10867); Serviços 

de Locação e Leasing (0,22275); Siderurgia e Indústria Básica de Outros Metais (0,12178); 

Transporte Ferroviário (0,20112). O mínimo da variável UNIFM (0,00054) é registrado no 

Setor Indústria Editorial (Exceto Internet) e o máximo (0,84118) no Setor Construção Pesada e 

Engenharia Civil, que representa o setor NAICS Nível 2 com maior desvio padrão (0,28962). 

Tabela 6 - Estatísticas Descritivas da Variável COMPM (Sem Exclusão de Outliers) 

Período 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GERAL 

N 117 117 123 130 139 138 764 

Média -5,06029 -5,83809 -6,96110 -5.939,45 -5.810,31 -6.794,51 -3.297,82 

Mediana -2,14890 -2,92668 -2,82660 -3,89464 -3,60185 -3,06293 -3,05627 

Desvio Padrão 11,30800 10,62723 14,43312 38.327,44 38.046,58 38.964,34 28.149,52 

Mínimo -102,83560 -90,60703 -108,29930 -354.898,80 -368.832,30 -368.506,60 -368.832,30 

Máximo -0,48729 -0,56217 -0,58505 -0,19852 -0,17546 -0,28710 -0,17546 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Para a variável COMPM, é possível perceber a distância considerável entre a média (-

3.297,82) e a mediana (-3,05627) e entre o mínimo (-368.832,30) e o máximo (-0,17546), além 
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do elevado desvio padrão (28.149,52). Destarte, as estatísticas descritivas indicam a presença 

de outliers capazes de comprometer os resultados das análises estatísticas, incluindo os modelos 

de regressão. No que diz respeito às estatísticas descritivas por período, identifica-se que as 

maiores distâncias entre a média e a mediana e entre o mínimo e o máximo, assim como os 

maiores desvios padrões, são registrados a partir de 2016. 

O Apêndice C expõe que o Setor Indústria de Equipamentos de Transporte e o Setor 

Mineração (Exceto Petróleo e Gás) são os principais responsáveis pela magnitude do desvio 

padrão médio para a variável COMPM (28.149,52) em virtude de apresentarem desvio padrão 

de, respectivamente, 17.152,69000 e 141.181,80000. O mínimo da variável COMPM (-

368.832,30) é registrado no Setor Mineração (Exceto Petróleo e Gás) e o máximo (-0,17546) é 

registrado no Setor Loja de Artigos para Saúde e Cuidados Pessoais. 

Tabela 7 - Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Modelos de Relevância (Sem Exclusão 

de Outliers) 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 11) 

Variável N Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

P 1.224 53,98794 11,38762 552,71140 0,00391 13.832,76000 

PL 1.224 10,01567 8,18815 92,82824 -2.853,31600 408,97200 

RL 1.224 -0,59976 0,45812 13,95111 -249,72760 122,58480 

UNIFM 1.224 0,12489 0,09748 0,10126 0,00054 0,84118 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒙𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 12) 

Variável N Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

P 764 46,11883 11,85725 514,35680 0,00391 13.832,76000 

PL 764 11,03994 8,67152 20,90177 -196,99940 106,86090 

RL 764 -0,24691 0,57511 9,91691 -107,90000 122,58480 

UNIFMxCOMPM 764 -315,68730 -0,32279 3.846,76100 -64.488,77000 -0,00037 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 13) 

Variável N Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

P 764 46,11883 11,85725 514,35680 0,00391 13.832,76000 

PL 764 11,03994 8,67152 20,90177 -196,99940 106,86090 

RL 764 -0,24691 0,57511 9,91691 -107,90000 122,58480 

COMPM 764 -3.297,82000 -3,05627 28.149,52000 -368.832,30000 -0,17546 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

As estatísticas descritivas para as variáveis dos modelos de relevância (P, PL, RL, 

UNIFM, UNIFMxCOMPM e COMPM) são apresentadas por Equação na Tabela 7. Para a 

variável P, repara-se a distância considerável entre a média e a mediana e entre o mínimo e o 

máximo e, para mais, o elevado desvio padrão para as Equações 11, 12 e 13. Para as variáveis 
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PL e RL, apesar de médias relativamente próximas às medianas, são identificados altos desvios 

padrões para as Equações 11, 12 e 13 e, principalmente para a Equação 11, uma distância 

considerável entre o mínimo e o máximo. Para variável UNIFMxCOMPM, influenciada pelas 

estatísticas descritivas das variáveis UNIFM e COMPM, é possível observar a ampla distância 

entre a média (-315,68730) e a mediana (-0,32279) e entre o mínimo (-64.488,77000) e o 

máximo (-0,00037), além do alto desvio padrão (3.846,76100). Deste modo, as estatísticas 

descritivas para as variáveis dos modelos de relevância sugestionam a existência de outliers. 

As estatísticas descritivas das variáveis UNIFM e COMPM e das variáveis dos 

modelos de relevância (P, PL, RL, UNIFM, UNIFMxCOMPM, COMPM), apresentadas nas 

Tabelas 5 a 7 e no Apêndice C, sugeriram a presença de outliers. Desta forma, anterior às 

análises estatísticas seguintes, aplicou-se um tratamento multivariado, produzido por Hadi 

(1992), para a identificação de outliers dos dados. Os outliers são excluídos das próximas 

análises estatísticas para que os dados discrepantes não comprometam os resultados. Ou seja, 

as análises e resultados estatísticos do Subtópico 3.4.2 (Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios ou 

POLS) e dos Subtópicos do Tópico 4 (APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS) 

são realizados com a exclusão dos outliers, identificados pela técnica de Hadi (1992). 

 

3.4.2 Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios ou POLS 

Anterior a qualquer estimação, é importante a análise do comportamento da variação 

das variáveis ao longo do tempo para um respectivo indivíduo (variação within) e entre 

indivíduos para cada cross-section (variação between). Esta análise da decomposição da 

variância das variáveis proporciona um diagnóstico preliminar acerca do modelo de estimação 

para dados em painel mais apropriado (Fávero, 2015). A Tabela 8 demonstra a decomposição 

da variância das variáveis da presente pesquisa por Equação.  

Tabela 8 - Decomposição da Variância das Variáveis dos Modelos de Relevância 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 11) 

Variável Decomposição Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações 

P 

overall 13,67829 11,39947 0,00391 61,10815 N = 1.051 

between  9,99038 0,00940 48,46940 n = 229 

within  5,72111 -7,33980 58,95540 T = 4,58952 

PL 

overall 11,19948 11,96531 -41,22084 66,10306 N = 1.051 

between  11,44785 -22,07187 53,92221 n = 229 

within  4,74815 -21,11821 48,09402 T = 4,58952 

RL 

overall 0,82223 2,01765 -7,70807 10,54925 N = 1.051 

between  1,79330 -6,50679 7,30639 n = 229 

within  1,15961 -4,65507 7,33756 T = 4,58952 
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UNIFM 

overall 0,12377 0,09509 0,00054 0,54339 N = 1.051 

between  0,07854 0,00137 0,51027 n = 229 

within  0,05953 -0,20205 0,39143 T = 4,58952 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒙𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 12) 

Variável Decomposição Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações 

P 

overall 13,52538 10,24952 0,00391 61,10815 N = 617 

between  9,19180 0,00896 43,29716 n = 144 

within  5,31619 -7,49271 40,23029 T = 4,28472 

PL 

overall 11,46452 10,92514 -41,22084 58,58801 N = 617 

between  11,57503 -41,22084 52,57993 n = 144 

within  2,89949 -2,34399 30,73058 T = 4,28472 

RL 

overall 0,84710 1,85694 -7,70807 7,69407 N = 617 

between  1,63251 -7,70807 6,28389 n = 144 

within  1,10544 -4,63020 5,90759 T = 4,28472 

UNIFMxCOMPM 

overall -0,40024 0,39386 -2,28104 -0,00037 N = 617 

between  0,30491 -1,66691 -0,00722 n = 144 

within  0,27911 -1,91347 0,31113 T = 4,28472 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 13) 

Variável Decomposição Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações 

P 

overall 13,49111 10,08761 0,00391 57,33266 N = 605 

between  9,09314 0,00896 43,29716 n = 142 

within  5,29233 -7,52698 40,19602 T = 4,26056 

PL 

overall 11,54259 10,64398 -16,71910 58,58801 N = 605 

between  10,88113 -16,71910 52,57993 n = 142 

within  2,89226 -2,26592 28,63534 T = 4,26056 

RL 

overall 0,84320 1,85022 -7,70807 7,69407 N = 605 

between  1,60284 -7,70807 6,28389 n = 142 

within  1,10190 -3,93958 5,90369 T = 4,26056 

COMPM 

overall -3,34111 2,67319 -16,08592 -0,17546 N = 605 

between  2,29808 -12,63351 -0,37972 n = 142 

within  1,59238 -12,60240 2,12360 T = 4,26056 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Para as Equação 11, 12 e 13, percebe-se que a variância between é maior do que a 

variância within tanto para a variável dependente (P) quanto para as variáveis explicativas (PL, 

RL, UNIFM, UNIFMxCOMPM, COMPM). Ou seja, a variação entre indivíduos para cada 

cross-section é superior à variação para um respectivo indivíduo ao longo do tempo. 

O modelo de regressão para dados em painel com efeitos fixos atenta-se para as 

diferenças nos interceptos e não nas inclinações, ou seja, captura as diferenças entre os 

indivíduos invariantes no tempo e, por conseguinte, é mais recomendado para o predomínio da 
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variação within em relação à between (Fávero, 2015; Ribeiro, 2014). Posto que a variância 

between apresentou-se superior à variância within para todas as variáveis da pesquisa, a 

estimação por efeitos fixos não é apropriada e os resultados do diagnóstico preliminar da 

variância sinalizam uma maior adequação da estimação por efeitos aleatórios. 

Posterior à análise das variâncias within e between das variáveis, são aplicados os 

testes Lagrange Multiplier (LM) de Breusch-Pagan, Chow e Hausman para identificar o modelo 

de dados em painel mais adequado à presente pesquisa. O teste LM de Breusch-Pagan permite 

examinar a adequação do modelo de efeitos aleatórios por meio da análise da variância dos 

resíduos do modelo estimado por mínimos quadrados ordinários (Fávero, Belfiore, Silva, & 

Chan, 2009). As hipóteses para o teste LM de Breusch-Pagan são (Fávero et al., 2009): 

• H0: A variância dos resíduos que refletem diferenças individuais é igual a zero (POLS); 

• H1: A variância dos resíduos que refletem diferenças individuais é diferente de zero (efeitos 

aleatórios). 

O teste de Chow possibilita avaliar a melhor adequação entre o modelo POLS e o 

modelo de efeitos fixos por intermédio da investigação das mudanças ao longo do tempo para 

os interceptos (Fávero et al., 2009). As hipóteses para o teste de Chow são (Fávero et al., 2009): 

• H0: Os interceptos são iguais para todas as cross-sections (POLS); 

• H1: Os interceptos são diferentes para todas as cross-sections (efeitos fixos). 

O teste de Hausman proporciona analisar a melhor adequação entre o modelo de 

efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios mediante a adequação do modelo de correção dos 

erros (Fávero et al., 2009). As hipóteses para o teste de Hausman são (Fávero et al., 2009): 

• H0: O modelo de correção dos erros é adequado (efeitos aleatórios); 

• H1: O modelo de correção dos erros não é adequado (efeitos fixos). 

Os resultados dos testes LM de Breusch-Pagan, Chow e Hausman (p-values) aplicados 

à presente pesquisa são retratados por Equação na Tabela 9. 

Tabela 9 - Resultados Testes LM Breusch-Pagan, Chow e Hausman 

Equação 
LM BP  Chow Hausman 

Modelo 
P-Value P-Value P-Value 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛽1𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑖𝑡  + 𝜀𝑖𝑡  0,0000 0,0000 0,3928 
Efeitos 

Aleatórios 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛽1𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑥𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡  + 𝜀𝑖𝑡 0,0000 0,0000 0,7851 
Efeitos 

Aleatórios 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛽1𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡  + 𝜀𝑖𝑡 0,0000 0,0000 0,1837 
Efeitos 

Aleatórios 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Os resultados dos testes apresentaram as mesmas inferências estatísticas para as 

Equações 11, 12 e 13: a rejeição da hipótese nula para o teste LM de Breusch-Pagan, a rejeição 

da hipótese nula para o teste de Chow e a não rejeição da hipótese nula para o teste de Hausman. 

À vista disso, é possível constatar uma maior adequação e robustez do modelo de efeitos 

aleatórios para as Equações 11 a 13. Esta constatação corrobora o diagnóstico preliminar 

realizado na análise da decomposição da variância within e between das variáveis (Tabela 8).



68 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A apresentação e análise dos resultados da pesquisa é segregada em duas partes. 

Primeiramente, são apresentadas e analisadas as estatísticas descritivas e as distribuições das 

variáveis uniformidade individual média (UNIFM) e comparabilidade individual média 

(COMPM). Ademais, são analisados os comportamentos das respectivas variáveis quanto aos 

períodos e às classificações setoriais NAICS Nível 2. Na segunda parte, são apresentados os 

resultados dos modelos de regressão para dados em painel, incluindo as estatísticas descritivas 

e matriz de correlação, para a análise da relevância da uniformidade e da comparabilidade dos 

relatórios financeiros e, complementarmente, para a análise das hipóteses da presente pesquisa. 

 

4.1 UNIFORMIDADE E COMPARABILIDADE 

A Tabela 10 apresenta as estatísticas descritivas para a variável uniformidade 

individual média (UNIFM), detectada por intermédio da medida de covariação dos lucros 

proposta por Lang et al. (2010). As estatísticas descritivas da Tabela 10 não incluem 32 

observações outliers. O Apêndice C também retrata estas estatísticas da variável UNIFM com 

exclusão de outliers, porém em relação às classificações setoriais NAICS Nível 2. 

Tabela 10 - Estatísticas Descritivas da Variável UNIFM (Com Exclusão de Outliers) 

Período 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GERAL 

N 267 277 281 286 287 287 1.685 

Média 0,11061 0,11497 0,12156 0,12526 0,11781 0,10896 0,11659 

Mediana 0,09703 0,10037 0,10387 0,09968 0,10038 0,09220 0,09744 

Desvio Padrão 0,06931 0,07471 0,08503 0,09143 0,07967 0,07628 0,07994 

Mínimo 0,00137 0,00054 0,00214 0,00105 0,00320 0,00219 0,00054 

Máximo 0,40832 0,42368 0,40856 0,44887 0,43769 0,42311 0,44887 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

O resultado para a média da variável UNIFM (0,11659) é relativamente próximo 

àquele da pesquisa de Ribeiro et al. (2016). Na respectiva pesquisa, a medida de covariação dos 

lucros apresentou média de 0,145 para o período de análise de 2004 a 2012. Já para a pesquisa 

de Lang et al. (2010), registrou-se a média de 0,358 para as companhias não adotantes das IFRS 

e a média de 0,364 para as companhias adotantes das IFRS. Tal qual já apontado por Ribeiro et 

al. (2016), a média da uniformidade em âmbito internacional é mais de três vezes superior à 

média da uniformidade para o mercado de capitais brasileiro. 

A média da variável UNIFM (0,11659) é relativamente próxima à mediana (0,09744) 

e superior ao desvio padrão (0,07994). A mediana indica que 50% das 1.685 observações 

apresentam uniformidade individual média superior à 0,09744. Quanto à análise das estatísticas 



69 

 

 

 

descritivas por período, percebe-se, por meio da média, uma relativa estabilidade da variável 

UNIFM. Não obstante a relativa estabilidade, identifica-se para a variável UNIFM uma pequena 

tendência de crescimento de 2013 a 2016 e uma pequena tendência de queda a partir de 2016.  

Repara-se que a variável UNIFM apresentou médias superiores para o período de 

recessão econômica no Brasil (2014 a 2016) em relação ao período de 2013. A maior média é 

registrada em 2016 (0,12526). Isto pode ser justificado por ser possível uma maior semelhança 

nas variações dos lucros – aspecto capturado na medida de covariação dos lucros de Lang et al. 

(2010) – para períodos de recessão econômica uma vez que a influência negativa é percebida 

similarmente para todo o mercado de capitais, principalmente para pares de companhias 

pertencentes à mesma classificação setorial.  

A evolução temporal da média da variável UNIFM é exposta na Figura 3.  

 

Figura 3 - Evolução Temporal da Média da Variável UNIFM 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

O Apêndice C revela que as 5 classificações setoriais NAICS Nível 2 que incluíram 

maiores valores para a média da variável UNIFM são: Indústria de Papel (0,21834); Loja de 

Roupas e Acessórios de Vestir (0,27960); Mineração (Exceto Petróleo e Gás) (0,19088); 

Seguradora e Corretora de Seguros (0,21134); Transporte Ferroviário (0,17791). Já as 5 

classificações setoriais NAICS Nível 2 com menores valores para a média da variável UNIFM 

são: Indústria de Alimentos (0,08158); Indústria de Eletrodomésticos, Equipamentos e 

Componentes Elétricos (0,07803); Indústria de Móveis e Afins (0,03307); Indústria Editorial 

(Exceto Internet) (0,05913); Telecomunicações (0,08298). O mínimo da variável UNIFM 
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(0,00054) é registrado no Setor Indústria Editorial (Exceto Internet) e o máximo (0,44887) é 

registrado no Setor Construção de Edifícios. 

A distribuição da variável UNIFM é exposta na Figura 4. 

 

Figura 4 - Distribuição da Variável UNIFM 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

É possível perceber que, partindo do zero, a variável UNIFM apresenta uma 

distribuição assimétrica para a direita. A distribuição da uniformidade individual média é 

concentrada entre 0 e 0,2. Não obstante a distribuição da variável UNIFM exposta na Figura 4 

não integre os outliers, repara-se a presença de companhias que apresentam uniformidade 

individual média superior à média da variável UNIFM para a amostra (0,11659). 

A Tabela 11 apresenta as estatísticas descritivas para a variável comparabilidade 

individual média (UNIFM), identificada por meio da medida de similaridade da função contábil 

proposta por DeFranco et al. (2011). As estatísticas descritivas da Tabela 11 não incluem 83 

observações outliers. O Apêndice C também retrata estas estatísticas da variável COMPM com 

exclusão de outliers, mas em relação às classificações setoriais NAICS Nível 2. 
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Tabela 11 - Estatísticas Descritivas da Variável COMPM (Com Exclusão de Outliers) 

Período 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GERAL 

N 109 109 110 111 123 119 681 

Média -2,97079 -3,71166 -3,20032 -3,79132 -3,65527 -3,39488 -3,45793 

Mediana -2,04164 -2,66448 -2,64652 -3,15001 -3,23816 -2,83045 -2,67643 

Desvio Padrão 2,54033 2,89171 2,18009 2,96032 2,73787 2,64924 2,67959 

Mínimo -12,71556 -13,34296 -11,14165 -13,25780 -13,97874 -13,82101 -13,97874 

Máximo -0,48729 -0,56217 -0,58505 -0,19852 -0,17546 -0,28710 -0,17546 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A média da variável COMPM (-3,45793) é inferior às médias apresentadas nas 

pesquisas de Ribeiro et al. (2016) e Reina (2017) de, respectivamente, -2,634 e -1,099958. Lang 

et al. (2010) identificaram uma comparabilidade individual média de -0,310 para as companhias 

não adotantes das IFRS e -0,184 para as companhias adotantes das IFRS.  

Para as pesquisas de DeFranco et al. (2011), Kim et al. (2018) e Choi et al. (2019), a 

comparabilidade é identificada pela mesma medida desta pesquisa, ou seja, pela similaridade 

da função contábil proposta por DeFranco et al. (2011). Todavia, ao passo que a 

comparabilidade individual da presente pesquisa é reconhecida por intermédio da média das 

medidas de comparabilidade relativa, a comparabilidade individual das pesquisas expostas 

anteriormente é retratada por intermédio da mediana das medidas de comparabilidade relativa. 

Logo, é importante atentar-se nas diferenças metodológicas para a comparação do resultado da 

média da variável COMPM aos resultados das respectivas pesquisas. As médias da 

comparabilidade individual apresentadas nas pesquisas de DeFranco et al. (2011), Kim et al. 

(2018) e Choi et al. (2019) são, respectivamente, -2,5, -2,316, -1,711. Estas médias são 

superiores à média da variável COMPM da presente pesquisa (-3,45793). 

A média da variável COMPM (-3,45793) é próxima à apontada para a comparabilidade 

individual na pesquisa de Caylor et al. (2018). Na respectiva pesquisa, a medida de similaridade 

da função contábil manifestou média de -3,64 para o período de análise de 2000 a 2016. Porém, 

não se identificou a metodologia para cálculo da comparabilidade individual em relação à 

comparabilidade relativa.  

A mediana da variável COMPM sinaliza que 50% das 681 observações apresentam 

comparabilidade individual média superior à -2,67643. Esta estatística descritiva é próxima à 

média da comparabilidade individual na pesquisa de Ribeiro et al. (2016) (-2,634). A respeito 

da análise das estatísticas descritivas por período, constatam-se, por meio da média, declínios 
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de 2013 a 2014 e de 2015 a 2016 e crescimentos de 2014 a 2015 e de 2016 a 2018. O declínio 

da média da comparabilidade individual de 2013 a 2014 e o crescimento de 2014 a 2015 

também é registrado na pesquisa de Reina (2017).  

A despeito dos crescimentos constatados para a variável COMPM nos períodos de 

2014 a 2015 e 2016 a 2018, percebe-se, por intermédio da Tabela 11, uma redução da respectiva 

variável para o período de análise (2013 a 2018) ao designar 2013 como parâmetro. Uma 

possível explicação para esta percepção, unida à inferioridade da média da variável COMPM 

em relação às pesquisas de Ribeiro et al. (2016) e Reina (2017), é o período de análise 

incorporar a recessão econômica registrada de 2014 a 2016 no Brasil. A recessão econômica 

pode ter impactado a comparabilidade em virtude de a medida de similaridade da função 

contábil utilizar o retorno médio acionário das companhias, que provavelmente sensibilizou-se 

à recessão econômica (Ribeiro, 2014). Ademais, é possível a influência da recessão econômica 

sobre as circunstâncias econômicas individuais das companhias e, consequentemente, sobre o 

reflexo destas circunstâncias, que representa a comparabilidade (Simmons, 1967).  

A média da variável COMPM apresentou um pequeno crescimento de 2016 a 2018, 

períodos posteriores à recessão econômica, no entanto ainda se mostrou inferior à média 

registrada em 2013. Esta permanência da inferioridade da média da variável COMPM, quanto 

ao parâmetro de 2013, pode estar relacionada à lenta recuperação da recessão econômica do 

Brasil (Graner, 2020).  

A evolução temporal da média da variável COMPM é expressa na Figura 4. 

 

Figura 5 - Evolução Temporal da Média da Variável COMPM 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Mediante o Apêndice C, verifica-se que as 5 classificações setoriais NAICS Nível 2 

que apresentaram maiores valores para a média da variável COMPM são: Indústria Editorial 

(Exceto Internet) (-0,41295); Instituição de Intermediação de Crédito e Atividades 

Relacionadas (-0,88288); Loja de Artigos para Saúde e Cuidados Pessoais (-0,61144); Loja de 

Mercadorias Variadas (-0,78050); Siderurgia e Indústria Básica de Outros Materiais (-1,01485). 

Já as 5 classificações setoriais NAICS Nível 2 que apresentaram menores valores para a média 

da variável COMPM são: Extração de Petróleo e Gás (-6,67093); Indústria de Alimentos (-

7,64601); Mineração (Exceto Petróleo e Gás) (-8,18622); Seguradora e Corretora de Seguros (-

6,89191); Telecomunicações (-7,59692). O mínimo da variável COMPM (-13,97874) é 

reproduzido no Setor Extração de Petróleo e Gás e o máximo (-0,17546) é reproduzido no Setor 

Loja de Artigos para Saúde e Cuidados Pessoais. 

A distribuição da variável COMPM é exibida na Figura 4. 

 

 

Figura 6 - Distribuição da Variável COMPM 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Por intermédio da Figura 6, apreende-se que, partindo do zero, a variável COMPM 

apresenta uma distribuição assimétrica para a esquerda, do mesmo modo que já constatado nas 

pesquisas de DeFranco et al. (2011), Ribeiro (2014) e Reina (2017). A distribuição da 

comparabilidade individual média é concentrada entre -5 e 0. Na pesquisa de Ribeiro (2014), a 

distribuição da variável COMPM concentrou-se entre -4 e 0. É importante ressaltar que a 

interpretação do resultado de COMPM é realizada de maneira que, quanto mais próximo de 0, 

maior a comparabilidade. Apesar da distribuição da variável COMPM exibida na Figura 6 não 

incluir os outliers, percebe-se a existência de companhias que apresentam comparabilidade 

individual média consideravelmente superior à média da variável para a amostra (-3,45793). 

A análise simultânea das estatísticas descritivas das variáveis UNIFM e COMPM 

sinaliza a presença de diferenças nos comportamentos das variáveis já que, por exemplo, 2016 

registra a maior média para a variável UNIFM (0,12526) e, ao contrário, a menor média para a 

variável COMPM (-3,79132) (Tabela 10 e Tabela 11) e, ao passo que a tendência da variável 

UNIFM a partir de 2016 é de queda, a tendência da variável COMPM é de crescimento para o 

período semelhante (Figura 3 e Figura 5). Ademais, em relação ao parâmetro de 2013, para o 

período de recessão econômica do Brasil (2014 a 2016) a variável UNIFM apresenta médias 

superiores e a variável COMPM apresenta médias inferiores. Ou seja, é provável que a 

influência da recessão econômica seja distinta para as duas variáveis. Ribeiro et al. (2016) 

depreendem diferenças estatisticamente significantes entre o comportamento das variáveis 

uniformidade e comparabilidade para o período de 2005 a 2012.  

A diferença nos comportamentos das variáveis retrata a distinção entre a uniformidade, 

que representa a ausência de variação na preparação e apresentação das demonstrações 

financeiras no reflexo das circunstâncias econômicas entre duas ou mais empresas, e a 

comparabilidade, que representa o reflexo equivalente das circunstâncias econômicas 

individuais (Simmons, 1967). De maneira complementar, os comportamentos refletem as 

distinções das próprias medidas aplicadas na presente pesquisa. A medida de covariação dos 

lucros captura semelhanças nos lucros sem considerar a semelhança dos eventos econômicos 

(Lang et al., 2010; Ribeiro, 2014). Já a medida de similaridade da função contábil parte da 

concepção da semelhança dos eventos econômicos e do reflexo equivalente das circunstâncias 

econômicas (DeFranco et al., 2011; Simmons, 1967) 

 



75 

 

 

 

4.2 RELEVÂNCIA DA UNIFORMIDADE E DA COMPARABILIDADE 

A Tabela 12 expõe as estatísticas descritivas para as variáveis dos modelos de 

relevância (P, PL, RL, UNIFM, UNIFMxCOMPM, COMPM) por Equação. As estatísticas 

descritivas não contêm: 173 observações outliers para a Equação 11, 147 observações outliers 

para a Equação 12 e 159 observações outliers para a Equação 13.  

Tabela 12 - Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Modelos de Relevância (Com Exclusão 

de Outliers) 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 11) 
Variável N Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

P 1.051 13,67829 10,45818 11,39947 0,00391 61,10815 

PL 1.051 11,19948 8,38402 11,96531 -41,22084 66,10306 

RL 1.051 0,82223 0,58493 2,01765 -7,70807 10,54925 

UNIFM 1.051 0,12377 0,09776 0,09509 0,00054 0,54339 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒙𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 12) 
Variável N Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

P 617 13,52538 10,98332 10,24952 0,00391 61,10815 

PL 617 11,46452 8,70075 10,92514 -41,22084 58,58801 

RL 617 0,84710 0,68802 1,85694 -7,70807 7,69407 

UNIFMxCOMPM 617 -0,40024 -0,27471 0,39386 -2,28104 -0,00037 

       

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 13) 
Variável N Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

P 605 13,49111 11,01753 10,08761 0,00391 57,33266 

PL 605 11,54259 8,80381 10,64398 -16,71910 58,58801 

RL 605 0,84320 0,68680 1,85022 -7,70807 7,69407 

COMPM 605 -3,34111 -2,54477 2,67319 -16,08592 -0,17546 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Mediante a Tabela 12, nota-se que a média é relativamente próxima à mediana para 

todas as variáveis e inferior ao desvio padrão para a variável PL na Equação 11 e para a variável 

RL nas Equações 11 a 13. A despeito da exclusão dos outliers na apresentação das estatísticas 

descritivas, são registrados altos desvios padrões principalmente para as variáveis P e PL nas 

Equações 11 a 13 e distâncias expressivas entre o mínimo e o máximo principalmente para as 

variáveis P, PL e RL nas Equações 11 a 13.  

As estatísticas descritivas das variáveis UNIFM e COMPM da Tabela 12 são distintas 

daquelas expostas nas Tabelas 10 e 11 por causa da discriminação das amostras apontada no 

Subtópico 3.3 (LEVANTAMENTO DA AMOSTRA E COLETA DE DADOS). Para os 

modelos de relevância, as médias de UNIFM (0,12377) e COMPM (-3,34111) são maiores 

àquelas apresentadas nas Tabelas 10 e 11 de, respectivamente, 0,11659 e -3,45793. Além disto, 
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o máximo da variável UNIFM (0,54339) é superior ao máximo apresentado na Tabela 10 de 

0,44887 e o mínimo da variável COMPM (-16,08592) é inferior ao mínimo apresentado na 

Tabela 11 de -13,97874. 

A variável explicativa multiplicativa uniformidade e comparabilidade 

(UNIFMxCOMPM) deve ser interpretada de forma que, quanto mais próxima de 0, maior é a 

contribuição da uniformidade para a comparabilidade em relação às companhias pares de 

mesma classificação setorial. Para a respectiva variável, percebe-se que a média (-0,40024) é 

relativamente próxima à mediana (-0,27471) e, em módulo, superior ao desvio padrão 

(0,39386). A mediana atesta que 50% das 617 observações apresentam UNIFMxCOMPM 

superior à -0,27471. 

Prévio à realização das regressões para dados em painel, é primordial a análise da 

matriz de correlação das variáveis para detectar possíveis indícios de presença de 

multicolinearidade. O problema da multicolinearidade verifica-se na existência de correlações 

muito altas entre as variáveis explicativas e, principalmente, na existência de correlações 

perfeitas que apontam uma relação linear entre as variáveis (Fávero, 2015). A matriz de 

correlação das variáveis dos modelos de relevância é demonstrada por Equação na Tabela 13. 

Tabela 13 - Matriz de Correlação das Variáveis dos Modelos de Relevância 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 11) 
 P PL RL UNIFM 

P 1,0000    

PL 0,2756*** 1,0000   

RL 0,2683*** 0,5701*** 1,0000  

UNIFM -0,0353 0,0244 0,0734 1,0000 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒙𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 12) 
 P PL RL UNIFMxCOMPM 

P 1,0000    

PL 0,2714*** 1,0000   

RL 0,2941*** 0,5929*** 1,0000  

UNIFMxCOMPM 0,0406 0,0578 0,0728* 1,0000 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 13) 
 P PL RL COMPM 

P 1,0000    

PL 0,2621*** 1,0000   

RL 0,2779*** 0,5805*** 1,0000  

COMPM 0,0097 0,0908** 0,1252*** 1,0000 

Fonte: Dados da Pesquisa. OBS: * / ** / *** indicam significância bi-caudal nos níveis 0,10 / 0,05 / 0,01, 

respectivamente.  
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A matriz de correlação apresenta evidências estatísticas da possível ausência de 

multicolinearidade em razão das correlações entre as variáveis explicativas não ultrapassarem 

0.8, parâmetro apresentado por Fávero et al. (2014). A maior correlação é identificada entre as 

variáveis RL e PL: 0,5701 para a Equação 11; 0,5929 para a Equação 12 e 0,5805 para a 

Equação 13. Tal qual hipotetizado na presente pesquisa, a variável UNIFM correlaciona-se 

negativamente à variável P e as variáveis UNIFMxCOMPM e COMPM correlacionam-se 

positivamente à variável P, porém estas correlações não são significativas. A variável 

UNIFMxCOMPM denota uma correlação significativa, porém baixa, à variável RL e a variável 

COMPM denota uma correlação significativa, porém baixa, às variáveis PL e RL.  

Todas as regressões de relevância (Equações 10 a 13) são estimadas sob o modelo de 

efeitos aleatórios, de acordo com as evidências apresentadas no Subtópico 3.4.2 (Efeitos Fixos, 

Efeitos Aleatórios ou POLS), incluindo a opção de erros-padrão robustos clusterizados por 

indivíduo para limitar os problemas de heterocedasticidade (Fávero, 2015; Hoechle, 2007).  

É importante ressaltar que os resultados das Equações 11, 12 e 13 são comparados aos 

resultados da Equação 10 que não contém as variáveis explicativas UNIFM, UNIFMxCOMPM 

e COMPM para que seja possível analisar acréscimos ou decréscimos no poder explicativo das 

regressões (R²). A amostra aplicada para a Equação 10 é correspondente à amostra da respectiva 

Equação (11, 12 ou 13) na qual o resultado é comparado. Por exemplo, quando os resultados 

da Equação 11 são comparados aos resultados da Equação 10, a amostra da Equação 10 é 

semelhante à amostra da Equação 11. 

Os resultados da Equação 11 e da Equação 10 para a análise da Hipótese H1 – a 

uniformidade dos relatórios financeiros das companhias em relação aos pares de mesma 

classificação setorial é negativamente relacionada à relevância para o mercado de capitais 

brasileiro – são revelados na Tabela 14. Mediante a compreensão dos resultados da Tabela 14, 

é possível atender ao objetivo específico (ii) quanto a verificar a relação entre a uniformidade 

e a relevância dos relatórios financeiros para o mercado de capitais brasileiro. 

 

 

 

 

 



78 

 

Tabela 14 - Resultados da Regressão (Relevância UNIFM) 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 11) 

Painel A 

Variável Coeficiente Erro Padrão Robusto Estatística (Z) P-Value 

PL 0,06645 0,05108 1,30 0,193 

RL 0,93725 0,24299 3,86 0,000 

UNIFM -2,01035 2,80377 -0,72 0,473 

Constante 12,79787 1,04604 12,23 0,000 

Painel B 

R² Within 0,0400  Wald Chi2 21,65 

R² Between 0,0647  Prob > Chi2 0,0001 

R² Overall 0,0912  N 1051 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 10) 

Painel A 

Variável Coeficiente Erro Padrão Robusto Estatística (Z) P-Value 

PL 0,06635 0,05118 1,30 0,195 

RL 0,93624 0,24320 3,85 0,000 

Constante 12,55205 0,90973 13,80 0,000 

Painel B 

R² Within 0,0399  Wald Chi2 19,79 

R² Between 0,0626  Prob > Chi2 0,0001 

R² Overall 0,0891  N 1051 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

O poder explicativo (R² Overall) da Equação 11 aponta que 9,12% da variabilidade de 

preço da ação (P) é explicada pela variabilidade conjunta das variáveis explicativas (PL, RL, 

UNIFM). Ademais, o p-value (0,0001) da estatística Z de Wald (21,65) atesta a significância 

estatística para o modelo de dados em painel e sugere que pelo menos um dos coeficientes das 

variáveis independentes é significativo ao nível de 1%. No tocante às variáveis de controle do 

modelo de avaliação de Ohlson (1995), com adaptações de Collins et al. (1997), o PL não se 

mostrou significante e, em contrapartida, o RL mostrou-se significante ao nível de 1% e 

positivamente relacionado ao preço da ação. A variável explicativa de interesse (UNIFM) não 

se mostrou significante e, por conseguinte, rejeita-se a Hipótese H1.  

Ainda que a variável UNIFM não seja relevante para o mercado de capitais brasileiro, 

devido à ausência de significância estatística, a comparação do R² Overall das Equações 11 e 

10 na Tabela 14 possibilita identificar um poder explicativo incremental de 0,21 pontos 

percentuais com a adição da variável UNIFM. Símil à Equação 11, para a Equação 10, a variável 

PL não se mostrou significante e a variável RL mostrou-se significante ao nível de 1% e 

positivamente relacionada ao preço da ação.  

Os resultados da Equação 12 e da Equação 10 para a análise da Hipótese H2 – a 

uniformidade dos relatórios financeiros das companhias em relação aos pares de mesma 
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classificação setorial é positivamente relacionada à relevância para o mercado de capitais 

brasileiro quando contribuinte para a comparabilidade – são relatados na Tabela 15.  

Tabela 15 - Resultados da Regressão (Relevância UNIFMxCOMPM) 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑵𝑰𝑭𝑴𝒙𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 12) 

Painel A 

Variável Coeficiente Erro Padrão Robusto Estatística (Z) P-Value 

PL 0,08148 0,06789 1,20 0,230 

RL 0,96989 0,30518 3,18 0,001 

UNIFMxCOMPM 0,62235 0,84863 0,73 0,463 

Constante 12,31455 1,11418 11,05 0,000 

Painel B 

R² Within 0,0428  Wald Chi2 18,86 

R² Between 0,0928  Prob > Chi2 0,0003 

R² Overall 0,1002  N 617 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 10) 

Painel A 

Variável Coeficiente Erro Padrão Robusto Estatística (Z) P-Value 

PL 0,08415 0,06747 1,25 0,212 

RL 0,97707 0,30460 3,21 0,001 

Constante 12,03689 0,99689 12,07 0,000 

Painel B 

R² Within 0,0419  Wald Chi2 16,67 

R² Between 0,0905  Prob > Chi2 0,0002 

R² Overall 0,1003  N 617 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os resultados da Equação 12 indicam significância estatística para o modelo de dados 

em painel, já que o p-value da estatística Z de Wald é 0,0003, e indicam que 10,02% da 

variabilidade de preço da ação (P) é explicada pela variabilidade conjunta das variáveis 

explicativas (PL, RL, UNIFMxCOMPM). A variável PL não se apresentou significante e a 

variável RL apresentou-se significante ao nível de 1% e positivamente relacionada ao preço da 

ação. Para a variável explicativa de interesse da Equação 12 (UNIFMxCOMPM), não se 

encontrou significância estatística, por isso, rejeita-se a Hipótese H2.  

O R² Overall da Equação 10 na Tabela 15 sinaliza que a inclusão da variável 

UNIFMxCOMPM resulta em um decréscimo no poder explicativo de 0,01 ponto percentual. 

Similar à Equação 12, a variável PL não se apresentou significante e a variável RL apresentou-

se significante ao nível de 1% e positivamente relacionada ao preço da ação.  

Os resultados da Equação 13 e da Equação 10 para a análise da Hipótese H3 – a 

comparabilidade dos relatórios financeiros das companhias em relação aos pares de mesma 

classificação setorial é positivamente relacionada à relevância para o mercado de capitais 
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brasileiro – são expostos na Tabela 16. A interpretação dos resultados da Tabela 16 possibilita 

o atendimento ao objetivo específico (iii) quanto a verificar a relação entre a comparabilidade 

e a relevância dos relatórios financeiros para o mercado de capitais brasileiro. 

Tabela 16 - Resultados da Regressão (Relevância COMPM) 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 13) 

Painel A 

Variável Coeficiente Erro Padrão Robusto Estatística (Z) P-Value 

PL 0,08727 0,07140 1,22 0,222 

RL 0,88034 0,27769 3,17 0,002 

COMPM 0,28413 0,14486 1,96 0,050 

Constante 13,22318 1,24592 10,61 0,000 

Painel B 

R² Within 0,0499  Wald Chi2 22,59 

R² Between 0,0646  Prob > Chi2 0,0000 

R² Overall 0,0787  N 605 

𝑷𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑳𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (Equação 10) 

Painel A 

Variável Coeficiente Erro Padrão Robusto Estatística (Z) P-Value 

PL 0,09645 0,07147 1,35 0,177 

RL 0,88431 0,28389 3,11 0,002 

Constante 12,14684 1,05156 11,55 0,000 

Painel B 

R² Within 0,0364  Wald Chi2 16,06 

R² Between 0,0818  Prob > Chi2 0,0003 

R² Overall 0,0922  N 605 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A interpretação do poder explicativo da Equação 13 é realizada de maneira que 7,87% 

da variabilidade de preço da ação (P) é explicada pela variabilidade conjunta das variáveis 

explicativas (PL, RL, COMPM). O p-value (0,0000) da estatística Z de Wald (22,59) sustenta 

significância estatística para o modelo de dados em painel da Equação 13. No tocante às 

variáveis de controle, PL não se exibiu significante e RL exibiu-se significante ao nível de 1% 

e positivamente relacionada ao preço da ação. A variável explicativa COMPM, de interesse na 

Equação 13, exibiu-se significante ao nível de 10% e positivamente relacionada ao preço da 

ação. Deste modo, a Hipótese H3 não é rejeitada e constata-se que a comparabilidade individual 

média (COMPM) é relevante para o mercado de capitais brasileiro e positivamente relacionada 

ao preço da ação. 

A comparação do R² Overall da Equação 13 e do R² Overall da Equação 10, na Tabela 

16, exprime que, não obstante a variável COMPM seja relevante, a inserção da respectiva 

variável no modelo de relevância base de Ohlson (1995), com adaptações de Collins et al. 

(1997), sucede um decréscimo no poder explicativo de 1,35 pontos percentuais. Correlato à 
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Equação 13, na Equação 10 a variável PL não se exibiu significante e a variável RL exibiu-se 

significante ao nível de 1% e positivamente relacionada ao preço da ação. 

Os resultados das Equações 10 a 13 revelam que o patrimônio líquido (PL) não é 

relevante para o mercado de capitais brasileiro por não se mostrar significativamente 

relacionado ao preço da ação. Santos, Lemes e Barboza (2019), mediante uma meta-análise de 

26 pesquisas que investigaram a value relevance para empresas brasileiras de 1997 a 2014, 

identificaram uma redução na relevância da informação do patrimônio líquido após a adoção 

das IFRS. Santos et al. (2019) sugerem como possível justificativa para a perda da relevância a 

anuência do reconhecimento dos resultados abrangentes e ajustes de avaliação patrimonial. 

Macedo, Machado e Machado (2013) também descobriram uma perda de conteúdo 

informacional do patrimônio líquido para o mercado de capitais entre os períodos pré e pós 

primeira fase do processo de convergência às IFRS no Brasil. Para Macedo et al. (2013), a 

respectiva perda pode estar relacionada ao descolamento da situação financeira das companhias 

ao comportamento do mercado de capitais proveniente da crise mundial de 2008. As prováveis 

razões para o descolamento são: a restrita volatilidade do patrimônio líquido, que não conseguiu 

acompanhar o preço das ações; e a maior relevância de variáveis exógenas para o mercado de 

capitais do que os fundamentos do desempenho financeiro das companhias, registrada em 

alguns períodos (Macedo et al., 2013). 

Siebel (2013) analisou a relevância da variável valor patrimonial da ação (VPA), 

quociente entre o patrimônio líquido e a quantidade de ações, para o período de 1991 a 2012. 

Para os subperíodos 1991 a 1994 e 1995 a 2000, a variável VPA apresentou sinal positivo e 

significância estatística ao nível de 1%. Já para o subperíodo de 2001 a 2006 e 2007 a 2012, a 

variável VPA não se mostrou significante. Siebel (2013) concluiu que a variável VPA perde 

relevância no poder explicativo em períodos de crises econômicas. 

Os resultados de Brunozi Júnior, Ott, Coelho, Menegat e Webber (2017) indicaram, 

para as companhias brasileiras, a presença de significância estatística para o patrimônio líquido 

em períodos anteriores à adoção das IFRS (2003 a 2009) e a ausência de significância estatística 

para o patrimônio líquido em períodos posteriores à adoção das IFRS (2010 a 2014).  

À vista dos resultados das pesquisas anteriores, a ausência de significância estatística 

para o patrimônio líquido quanto à relação ao preço da ação pode ser justificada pelo período 

de análise da presente pesquisa (2013 a 2018) abranger a adoção das IFRS (Brunozi Júnior et 
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al., 2017, Macedo et al. 2013; Santos et al., 2019) e abarcar períodos de recessão econômica e 

crise política (2014 a 2016) (Macedo et al., 2013; Siebel, 2013). A recessão econômica e a crise 

política de 2014 a 2016 no Brasil podem ter acarretado um descolamento entre a situação 

financeira das companhias listadas na B3 e o comportamento do mercado de capitais diante da 

dificuldade de o patrimônio líquido acompanhar o preço das ações por sua restrita volatilidade 

e diante da maior relevância de variáveis exógenas registrada em alguns períodos (Macedo et 

al., 2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A essência da decisão econômica é a escolha entre possíveis percursos de ação e a 

principal finalidade da informação financeira é ser base para a comparabilidade entre 

alternativas de alocação de capital (AICPA, 1973; Ribeiro et al., 2016). Não obstante a 

comparabilidade constituir um fator chave para alcançar a utilidade da decisão (Gordon & 

Gallery, 2012), esta não é responsável, individualmente, por maximizar a utilidade das 

demonstrações financeiras ou por tornar útil uma informação que não atenda às características 

qualitativas fundamentais de relevância e representação fidedigna (CF, IASB, 2018; Simmons, 

1967). Destarte, é apropriada a investigação da comparabilidade e da relevância, paralelamente, 

para a maximização da utilidade das demonstrações financeiras (Simmons, 1967). 

Visto que a relevância representa uma característica qualitativa fundamental para a 

utilidade das informações financeiras e a comparabilidade representa uma característica 

qualitativa de melhoria responsável por permitir uma maior utilidade às informações financeiras 

que são relevantes e fidedignas, é provável uma relação entre estas características (CF, IASB, 

2018). A confusão existente entre os conceitos de uniformidade e comparabilidade torna 

pertinente a investigação da relevância da uniformidade (Caylor et al., 2018). Por conseguinte, 

a presente pesquisa estabeleceu o objetivo geral de analisar a relevância da uniformidade e da 

comparabilidade dos relatórios financeiros para o mercado de capitais brasileiro.  

A uniformidade individual, identificada pela medida de covariação dos lucros de Lang 

et al. (2010), que captura semelhanças nas variações dos lucros sem levar em consideração a 

semelhança dos eventos econômicos (Lang et al., 2010; Ribeiro, 2014), apresentou um 

resultado médio relativamente próximo à pesquisa de Ribeiro et al. (2016) e, aproximadamente, 

três vezes menor quanto à pesquisa de Lang et al. (2010). 

A comparabilidade individual, identificada pela medida de similaridade da função 

contábil proposta por DeFranco et al. (2011), que reconhece sistemas comparáveis se estes 

apresentarem demonstrações financeiras semelhantes para um dado conjunto de eventos 

econômicos, retratou um resultado médio inferior às pesquisas nacionais de Ribeiro et al. 

(2016) e Reina (2017) e às pesquisas internacionais de DeFranco et al. (2011), Kim et al. (2018) 

e Choi et al. (2019). O resultado médio para a comparabilidade individual assemelhou-se à 

pesquisa internacional de Caylor et al. (2018).  
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Uma possível justificativa para a inferioridade da média da comparabilidade individual 

em relação às pesquisas nacionais de Ribeiro et al. (2016) e Reina (2017) é o período de análise 

(2013 a 2018) abranger a recessão econômica no Brasil (2014 a 2016). A recessão econômica 

pode ter influenciado o retorno médio acionário, aplicado na medida de similaridade da função 

contábil, e as circunstâncias econômicas individuais das companhias. À vista disso, o reflexo 

das respectivas circunstâncias, ou seja, a comparabilidade, é impactada (Simmons, 1967). Esta 

possível justificativa também pode ser aplicada para a redução da comparabilidade individual 

identificada no período de análise ao designar 2013 como parâmetro. As médias da 

comparabilidade individual de 2017 e 2018 ainda se mostraram inferiores à média registrada 

em 2013. A manutenção da inferioridade da média da comparabilidade individual para estes 

períodos, quanto ao parâmetro de 2013, pode estar relacionada à lenta recuperação da recessão 

econômica do Brasil (Graner, 2020). 

É importante ressaltar que a uniformidade individual, de maneira adversa à 

comparabilidade individual, revelou médias superiores para o período de recessão econômica 

em relação ao parâmetro de 2013. Este resultado pode ser explicado pela possibilidade de uma 

maior semelhança nas variações dos lucros posto que a influência negativa da recessão 

econômica é percebida igualmente para todo mercado de capitais, principalmente para pares de 

companhias pertencentes à mesma classificação setorial. 

As diferenças comportamentais detectadas pela análise simultânea das estatísticas 

descritivas das variáveis, incluindo a pequena tendência de queda da uniformidade individual a 

partir de 2016 e a tendência de crescimento da comparabilidade individual para o mesmo 

período, além dos impactos adversos para a uniformidade individual e para a comparabilidade 

individual nos períodos de recessão econômica, retratam a distinção entre a uniformidade e a 

comparabilidade, depreendida estatisticamente na pesquisa de Ribeiro et al. (2016). 

No que concerne à análise da relevância da uniformidade, os resultados da regressão 

para dados em painel proporcionam perceber que a uniformidade não é relevante para o 

mercado de capitais brasileiro por não se mostrar significativamente relacionada ao preço da 

ação. Esta percepção pode ser explicada pela possível produção de comparabilidade 

“superficial” (“surface” comparability), um dos aspectos disfuncionais da comparabilidade, e 

pela possível redução da utilidade das informações financeiras resultantes da aplicação de 

tratamentos contábeis semelhantes para arranjos ou eventos econômicos distintos, ou seja, 

resultantes da uniformidade (Gordon & Gallery, 2002; Schipper, 2003; Zeff, 2007). 
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A suposição de Hendriksen (1967) de que a uniformidade “pode ser relevante apenas 

na medida em que possa contribuir para a obtenção da comparabilidade” (p. 106) não é 

reconhecida na presente pesquisa uma vez que a uniformidade não se mostrou relevante para o 

mercado de capitais brasileiro mesmo quando é contribuinte para a comparabilidade. 

A ausência de significância estatística para as variáveis UNIFM e UNIFMxCOMPM 

resultou na rejeição das Hipóteses H1 – a uniformidade dos relatórios financeiros das 

companhias em relação aos pares de mesma classificação setorial é negativamente relacionada 

à relevância para o mercado de capitais brasileiro – e H2 – a uniformidade dos relatórios 

financeiros das companhias em relação aos pares de mesma classificação setorial é 

positivamente relacionada à relevância para o mercado de capitais brasileiro quando 

contribuinte para a comparabilidade. 

No tocante à análise da relevância da comparabilidade, os resultados da regressão para 

dados em painel possibilitam constatar que a comparabilidade dos relatórios financeiros é 

relevante para o mercado de capitais brasileiro, diante da significância estatística ao nível de 

10%, e positivamente relacionada ao preço da ação. Isto posto, a Hipótese H3 da presente 

pesquisa de que a comparabilidade dos relatórios financeiros das companhias em relação aos 

pares de mesma classificação setorial é positivamente relacionada à relevância para o mercado 

de capitais brasileiro não é rejeitada.  

A relação significativa e positiva detectada entre a comparabilidade e a relevância é, 

de maneira geral, correlata ao achado de Kim et al. (2018) da reação superior a uma notícia de 

lucros e aumento significativo do ERC para um nível alto de comparabilidade e ao resultado de 

Choi et al. (2019) da interação positiva entre a comparabilidade e o FERC na qual identificou 

que a comparabilidade acarreta uma melhor informatividade do preço das ações. Deduz-se que, 

tal qual apontado nas pesquisas de Kim et al. (2018) e Choi et al. (2019), a comparabilidade 

propicia um melhor entendimento e avaliação do desempenho financeiro das companhias em 

relação aos pares de mesma classificação setorial e acarreta inferências mais adequadas da 

tradução dos eventos econômicos em números para as demonstrações financeiras. 

Apesar de a comparabilidade dos relatórios financeiros mostrar-se relevante para o 

mercado de capitais brasileiro, a redução do poder explicativo com a inserção da respectiva 

variável ao modelo base de relevância de Ohlson (1995), adaptado por Collins et al. (1997), 

proporciona indícios de que a comparabilidade é atingida em detrimento da relevância 
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(Schipper & Vincent, 2003). É importante ressaltar que a anteposição da comparabilidade para 

a aplicação de tratamentos contábeis que não sejam ideais sob o ponto de vista da relevância é 

incongruente à Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros por violar o papel secundário 

da comparabilidade perante a relevância (CF, IASB, 2018; Schipper & Vincent, 2003).  

As inferências de que a uniformidade dos relatórios financeiros não é relevante e, em 

contrapartida, de que a comparabilidade dos relatórios financeiros é relevante, revela que o 

mercado de capitais brasileiro capta a distinção existente entre os conceitos de uniformidade e 

comparabilidade para a avaliação das companhias. 

A limitação da presente pesquisa representa a não generalização dos resultados por 

causa: do período de análise, 2010 a 2018, e pela abrangência da recessão econômica registrada 

no Brasil de 2014 a 2016 ao período de análise; da amostra, composta por companhias de capital 

aberto listadas na B3; da utilização dos resultados para a medida de comparabilidade de 

similaridade da função contábil, que não representa eventos econômicos e aplicação de políticas 

relacionadas à outras demonstrações financeiras (DeFranco et al., 2011; Ribeiro, 2014; Sarquis, 

2019); da aplicação de uma medida apresentada inicialmente para a comparabilidade (DeFranco 

et al., 2011) para capturar a uniformidade dos relatórios financeiros (Lang et al., 2010); e da 

abordagem da área de value relevance para representação da utilidade da decisão e relevância 

para o mercado de capitais. 

Para as pesquisas futuras, recomenda-se: abranger períodos anteriores à 2010 para 

analisar a relevância da uniformidade e da comparabilidade pré e pós adoção das IFRS; 

abranger períodos de recuperação ou ausência de recessão econômica para verificar o 

comportamento da uniformidade e da comparabilidade, além de analisar a relevância destas 

variáveis; aplicar medidas distintas para a identificação da uniformidade e da comparabilidade; 

e adotar metodologias diversas para a investigação da relevância da uniformidade e da 

comparabilidade como, por exemplo, FERC/ERC.



87 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

American Accounting Association. (1936). A Tentative Statement of Accounting Principles 

Affecting Corporate Reports. Accounting Review, 11(2), 187-191. 

 

American Institute of Certified Public Accountants (1973). Objectives of Financial Statements. 

New York: American Institute of Certified Public Accountants. 

 

Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income 

Numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178. 

 

Barth, M. E. (1994). Fair Value Accounting: Evidence from Investment Securities and the 

Market Valuation of Banks. The Accounting Review, 69(1), 1-25. 

 

Barth, M. E. (2013). Global Comparability in Financial Reporting: What, Why, How, and 

When?. China Journal of Accounting Studies, 1(1), 2-12. 

 

Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (2001). The Relevance of the Value Relevance 

Literature for Financial Accounting Standard Setting: Another View. Journal of 

accounting and economics, 31(1-3), 77-104. 

 

Barth, M. E., Landsman, W. R., Lang, M., & Williams, C. (2012). Are IFRS-Based and US 

GAAP-Based Accounting Amounts Comparable?. Journal of Accounting and 

Economics, 54(1), 68-93. 

 

Beaver, W. H. (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcements. Journal 

of Accounting Research, 6(2), 67-92. 

 

Beaver, W. H. (2002). Perspectives on Recent Capital Market Research. The Accounting 

Review, 77(2), 453-474. 

 

Callao, S., Jarne, J. I., & Laínez, J. A. (2007). Adoption of IFRS in Spain: Effect on the 

Comparability and Relevance of Financial Reporting. Journal of International Accounting, 

Auditing and Taxation, 16(2), 148-178. 

 

Carey, J. L. (1950). Uniformity and Comparability in Financial Statements. Journal of 

Accountancy, 90(1), 1-2. 

 

Caylor, M., Chambers, D., & Mutlu, S. (2018) Financial Reporting Uniformity: Its Relation to 

Comparability and Its Impact on Financial Statement Users. Recuperado em 1 outubro, 

2019, de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221183. 

 

Chartered Financial Analysts. (2007). A Comprehensive Business Reporting Model: Financial 

Reporting for Investors. Londres: CFA Institute Centre for Financial Market Integrity. 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221183


88 

 

Chauhan, Y., & Kumar, S. B. (2019). Does Accounting Comparability Alleviate the 

Informational Disadvantage of Foreign Investors?. International Review of Economics and 

Finance, 60, 114-129. 

 

Chen, A., & Gong, J. J. (2019). Accounting Comparability, Dinancial Reporting Quality, and 

the Pricing of Accruals. Advances in Accounting, 45, 1-16. 

 

Choi, J. H., Choi, S., Myers, L. A., & Ziebart, D. (2019). Financial Statement Comparability 

and the Informativeness of Stock Prices About Future Earnings. Contemporary Accounting 

Research, 36(1), 389-417. 

 

Cole, V., Branson, J., & Breesch, D. (2012). The Uniformity-Flexibility Dilemma When 

Comparing Financial Statements: Views of Auditors, Analysts and Other 

Users. International Journal of Accounting & Information Management, 20(2), 114-141. 

 

Collins, D. W., Maydew, E. L., & Weiss, I. S. (1997). Changes in the Value-Relevance of 

Earnings and Book Values Over the Past Forty Years. Journal of Accounting and 

Economics, 24(1), 39-67. 

 

DeFond, M., Hu, X., Hung, M., & Li, S. (2011). The Impact of Mandatory IFRS Adoption on 

Foreign Mutual Fund Ownership: The Role of Comparability. Journal of Accounting and 

Economics, 51(3), 240-258. 

 

DeFranco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The Benefits of Financial Statement 

Comparability. Journal of Accounting Research, 49(4), 895-931. 

 

Emmanuel, C. R., & Garrod, N. (2002). On the Relevance and Comparability of Segmental 

Data. Abacus, 38(2), 215-234. 

 

Fávero, L. P. (2015). Análise de Dados: Modelos de Regressão com Excel®, Stata® e 

SPSS® (1ª ed.). Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Fávero, L. P., Belfiore, P., Silva, F. L., & Chan, B. L. (2009). Análise de Dados: Modelagem 

Multivariada para Tomada de Decisões. Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Fávero, L. P., Belfiore, P., Takamatsu, R. T., & Suzart, J. (2014). Métodos Quantitativos com 

Stata: Procedimentos, Rotinas e Análise de Resultados (1ª ed.). Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Fernandes, E. (2013). Contabilidade Como Ferramenta de Política Econômica. Valor 

Econômico. Recuperado em 1 outubro, 2019, de https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-

meada/post/2013/10/contabilidade-como-ferramenta-de-politica-economica.ghtml. 

 

Fields, T. D., Lys, T. Z., & Vincent, L. (2001). Empirical Research on Accounting 

Choice. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 255-307. 

 

Flynn, T. D. (1965). Uniformity in Financial Accounting: A Progress Report. Law & 

Contemporary Problems, 30(4), 623-636. 

 

https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2013/10/contabilidade-como-ferramenta-de-politica-economica.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2013/10/contabilidade-como-ferramenta-de-politica-economica.ghtml


89 

 

 

 

Gordon, I., & Gallery, N. (2012). Assessing Financial Reporting Comparability Across 

Institutional Settings: The Case of Pension Accounting. The British Accounting 

Review, 44(1), 11-20. 

 

Grady, P. (1965). Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business 

Enterprises. New York: American Institute of Certified Public Accountants. 

 

Graner, F. (2020). Recuperação é a Mais Lenta da História, Destaca Estudo. Valor Econômico. 

Recuperado em 20 fevereiro, 2020, de 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/20/recuperacao-e-a-mais-lenta-da-historia-

destaca-estudo.ghtml. 

 

Gross, C., & Perotti, P. (2017). Output-Based Measurement of Accounting Comparability: A 

Survey of Empirical Proxies. Journal of Accounting Literature, 39, 1-22. 

 

Hadi, A. S. (1992). Identifying Multiple Outliers in Multivariate Data. Journal of the Royal 

Statistical Society, 54(3), 761-771. 

 

Hendriksen, E. S. (1967). Toward Greater Comparability Through Uniformity of Accounting 

Principles. New York Certified Public Accountant, 37(2), 105-115. 

 

Hoechle, D. (2007). Robust Standard Errors for Panel Regressions With Cross-Sectional 

Dependence. The Stata Journal, 7(3), 1-31. 

 

Holthausen, R. W., & Watts, R. L. (2001). The Relevance of the Value-Relevance Literature 

for Financial Accounting Standard Setting. Journal of Accounting and Economics, 31(1-

3), 3-75. 

 

International Accounting Standards Board (IASB) (2018). Conceptual Framework for 

Financial Reporting. 

 

International Accounting Standards Board (IASB) (2018). Basis for Conclusions on the 

Conceptual Framework for Financial Reporting. 

 

Júnior, A. C. B., Ott, E., Coelho, D. M., Menegat, L. A., & Webber, F. L. (2017). Persistência 

e Value Relevance dos Resultados Contábeis com a Adoção das IFRS: Um Estudo em 

Empresas de Países do GLENIF. Enfoque: Reflexão Contábil, 36(3), 33-51. 

 

Kim, R., Kim, S., & Musa, P. M. (2018). When Does Comparability Better Enhance Relevance? 

Policy Implications from Empirical Evidence. Journal of Accounting and Public 

Policy, 37(5), 436-457. 

 

Kim, J. B., Li, L., Lu, L. Y., & Yu, Y. (2016). Financial Statement Comparability and Expected 

Crash Risk. Journal of Accounting and Economics, 61(2-3), 294-312. 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/20/recuperacao-e-a-mais-lenta-da-historia-destaca-estudo.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/02/20/recuperacao-e-a-mais-lenta-da-historia-destaca-estudo.ghtml


90 

 

Kim, S., & Lim, S. C. (2017). Earnings Comparability and Informed Trading. Finance 

Research Letters, 20, 130-136. 

 

Kothari, S. P. (2001). Capital Markets Research in Accounting. Journal of Accounting and 

Economics, 31(1-3), 105-231. 

 

Krisement, V. M. (1997). An Approach for Measuring the Degree of Comparability of Financial 

Accounting Information. European Accounting Review, 6(3), 465-485. 

 

Lang, M. H., Maffett, M. G., & Owens, E. (2010). Earnings Comovement and Accounting 

Comparability: The Effects of Mandatory IFRS Adoption. Working Paper. Recuperado em 

1 outubro, 2019, de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1676937. 

 

Macedo, M. A., Machado, M. A. V., & Machado, M. R. (2013). Análise da Relevância da 

Informação Contábil no Brasil num Contexto de Convergência às Normas Internacionais 

de Contabilidade. Revista Universo Contábil, 9(1), 65-85. 

 

May, G. (1938). Uniformity in Accounting. Harvard Business Review, XVII(1), 1–8. 

 

Merino, B. D., & Coe, T. L. (1978). Uniformity in Accounting: A Historical 

Perspective. Journal of Accountancy, 146(2), 62-69. 

 

Mukai, I. (2017). IFRS Application and the Comparability of Financial Statements. Journal of 

Accounting and Finance, 17(5), 52-63.  

 

Ohlson, J. A. (1995). Earnings, Book Values, and Dividends in Equity 

Valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687. 

 

Powell, W. (1965). Putting Uniformity in Financial Accounting Into Perspective. Law and 

Contemporary Problems, 30(4), 674-689. 

 

Reina, D. R. M. (2017). Comparabilidade dos Demonstrativos Financeiros, Acurácia e 

Informatividade no Brasil. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

Ribeiro, A. M. (2014). Poder Discricionário do Gestor e Comparabilidade dos Relatórios 

Financeiros: Uma Análise dos Efeitos da Convergência do Brasil às IFRS. Tese de 

Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, São 

Paulo, Brasil. 

 

Ribeiro, A. M., Carmo, C. H. S., Fávero, L. P. L., & Carvalho, L. N. G. (2016). 

Comparabilidade x Uniformidade dos Relatórios Financeiros: Uma Análise Empírica 

Durante o Período de Transição Regulatória da Contabilidade Brasileira ao Padrão 

Internacional. Advances in Scientific and Applied Accounting, 9(3), 262-282. 

 

Robinson, L., Stomberg, B., & Towery, E. (2014). One Size Does Not Fit All: The Effect of 

Guidance Intended to Improve Comparability on Relevance. Recuperado em 5 outubro, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1676937


91 

 

 

 

2019, de 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.718.5771&rep=rep1&type=pdf

. 

 

Sanders, T. H., Hatfield, H. R., & Moore, U. (1938). A Statement of Accounting Principles. 

New York: American Institute of Accountants. 

 

Santos, S. M., Lemes, S., & Barboza, F. L. M. (2019). O Value Relevance é Relevante?. Revista 

De Contabilidade E Organizações, 13, 1-18. 

 

Sarquis, R. W. (2019). Diferenças nas Práticas Contábeis na Era-IFRS: Implicações para a 

Comparabilidade das Informações Financeiras em Ambientes Diferentes. Tese de 

Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

São Paulo, Brasil. 

 

Schipper, K. (2003). Principles-Based Accounting Standards. Accounting Horizons, 17(1), 61-

72. 

 

Schipper, K., & Vincent, L. (2003). Earnings Quality. Accounting Horizons (Supplement), 97-

110. 

 

Scott, W. R. (2015). Financial Accounting Theory (7ª ed.). Toronto: Pearson Canada Inc. P. 1-

251. 

 

Siciliano, G. (2019). Has IFRS Enhanced Accounting Uniformity?. Accounting in Europe, 1-

27. 

 

Siebel, V. (2013). Relevância dos Indicadores Contábeis na Determinação do Preço das Ações 

no Contexto da Nova Economia: Um Estudo da América Latina. Dissertação (Mestrado), 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade do Vale do Rio do 

Sinos, São Leopoldo, Brasil. 

 

Simmons, J. K. (1967). A Concept of Comparability in Financial Reporting. The Accounting 

Review, 42(4), 680-692. 

 

Sunder, S. (2010). Adverse Effects of Uniform Written Reporting Standards on Accounting 

Practice, Education, and Research. Journal of Accounting and Public Policy, 29(2), 99-

114. 

 

Taplin, R. H. (2004). A Unified Approach to the Measurement of International Accounting 

Harmony. Accounting and Business Research, 34(1), 57-73. 

 

Taplin, R. H. (2011). The Measurement of Comparability in Accounting 

Research. Abacus, 47(3), 383-409. 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.718.5771&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.718.5771&rep=rep1&type=pdf


92 

 

Taplin, R. H. (2017). Measuring the Comparability of Company Accounts Conditionally: A 

Research Note. Abacus, 53(4), 527-542. 

 

Trueblood, R. M. (1966). Accounting Principles: The Board and Its Problems. Journal of 

Accounting Research, 4, 183-191. 

 

Van der Tas, L. G. (1988). Measuring Harmonisation of Financial Reporting 

Practice. Accounting and Business Research, 18(70), 157-169. 

 

Wang, C. (2014). Accounting Standards Harmonization and Financial Statement 

Comparability: Evidence from Transnational Information Transfer. Journal of Accounting 

Research, 52(4), 955-992. 

 

Yip, R. W. Y., & Young, D. (2012). Does Mandatory IFRS Adoption Improve Information 

Comparability?. The Accounting Review, 87(5), 1767-1789. 

 

Zeff, S. A. (2007). Some Obstacles to Global Financial Reporting Comparability and 

Convergence at a High Level of Quality. The British Accounting Review, 39(4), 290-302. 

 

 



93 

 

 

 

APÊNDICE A – Exemplo de Cálculo da Uniformidade (Medida de Covariação dos Lucros) 

 

Dados do Exemplo de Cálculo 

Variável: Uniformidade Individual Média (UNIFM) 

Medida: Covariação dos Lucros (Lang et al., 2010) 

Período: 2018 

Setor NAICS Nível 2: Loja de Roupas e Acessórios de Vestir 

 

A uniformidade sob a medida de covariação dos lucros é identificada pelo coeficiente de determinação da regressão (R²) da série temporal 

dos lucros de uma companhia (i) em função da série temporal dos lucros de outra companhia (j), ambas pertencentes à mesma classificação setorial 

(Lang et al., 2010; Ribeiro, 2014; Sarquis, 2019). A estimação da regressão da série temporal dos lucros sob a medida de covariação dos lucros é 

apresentada na Equação 14.  

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑖𝑡 =  𝛷0𝑖𝑗 + 𝛷1𝑖𝑗𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑗𝑡 +  𝜀𝑖𝑗𝑡          (14) 

Em que: 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑖𝑡  = Lucro líquido não consolidado da companhia i para o trimestre t;  

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑗𝑡  = Lucro líquido não consolidado da companhia j para o trimestre t. 

A série temporal para a estimação da regressão nesta pesquisa abarca, similar à DeFranco et al. (2011), os últimos 16 trimestres (4 anos). 

Destarte, para o presente exemplo, que pretende calcular a uniformidade para o período de 2018 sob a medida de covariação dos lucros, são 

necessárias as informações acerca do lucro líquido trimestral de 2015 a 2018.   
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Segundo o Software Economática, o Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir abrange cinco companhias de capital 

aberto listadas na B3: Cea Modas, Grazziotin, Lojas Marisa, Lojas Renner e Vivara S.A. Porém, o Software Economática não disponibiliza os 

valores de lucro líquido da Cea Modas e da Vivara S.A. para pelo menos um dos trimestres de 2015 a 2018. Uma vez que a estimação da regressão 

para a medida de covariação dos lucros exige valores de lucro líquido trimestral para toda a série temporal, a uniformidade é calculada apenas para 

as companhias Grazziotin, Lojas Marisa e Lojas Renner. Os valores de lucro líquido para a série temporal que inclui os trimestres de 2015 a 2018 

referentes às companhias Grazziotin, Lojas Marisa e Lojas Renner são expostos na Tabela 17. 

Tabela 17 - Lucro Líquido por Trimestre  

Companhia 

Lucro Líquido Por Trimestre (Em Milhares de Reais, Não Consolidado)  

1T 

2015 

2T 

2015 

3T 

2015 

4T 

2015 

1T 

2016 

2T 

2016 

3T 

2016 

4T 

2016 

1T 

2017 

2T 

2017 

3T 

2017 

4T 

2017 

1T 

2018 

2T 

2018 

3T 

2018 

4T 

2018 

Grazziotin 6.348 14.172 8.813 17.286 6.743 19.086 10.650 27.534 8.076 19.736 10.925 22.663 4.758 17.810 9.720 21.478 

Lojas Marisa -5.288 -20.269 -26.951 16.744 -17.181 -18.404 -46.420 -6.001 14.746 -24.378 -50.480 -326 -41.080 -37.008 -53.084 159.535 

Lojas Renner 73.190 158.169 95.966 251.513 65.515 174.808 84.904 299.831 66.976 193.583 140.319 331.801 111.442 274.709 194.211 439.774 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A uniformidade é inicialmente computada para os pares de companhias de mesma classificação setorial. Visto que três companhias do 

Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir apresentam valores de lucro líquido trimestral para toda a série temporal que inclui 

os trimestres de 2015 a 2018, são possíveis seis combinações de pares de companhias (Tabela 18). 

Tabela 18 - Pares de Companhias  

Nº Companhia "i" Companhia "j" 

1 Grazziotin Lojas Marisa 

2 Grazziotin Lojas Renner 

3 Lojas Marisa Grazziotin 

4 Lojas Marisa Lojas Renner 

5 Lojas Renner Grazziotin 

6 Lojas Renner Lojas Marisa 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A Equação 14 é aplicada para cada par de companhias da Tabela 18. A variável dependente da Equação 14 corresponde aos lucros líquidos 

trimestrais da companhia i e a variável independente corresponde aos lucros líquidos trimestrais da companhia j. Por exemplo, para o primeiro par 

de companhias da Tabela 18, é estimada a regressão da série temporal dos lucros líquidos trimestrais da Grazziotin (variável dependente) em função 

da série temporal dos lucros líquidos trimestrais da Lojas Marisa (variável independente). Os resultados dos coeficientes de determinação (R²) das 

regressões, que identificam a uniformidade, para os pares de companhias são mostrados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Resultados da Uniformidade Relativa 

Nº Companhia "i" Companhia "j" 

Coeficiente de Determinação 

da Regressão (R²) – 

Uniformidade Relativa 

1 Grazziotin Lojas Marisa 0,14431 

2 Grazziotin Lojas Renner 0,69115 

3 Lojas Marisa Grazziotin 0,14431 

4 Lojas Marisa Lojas Renner 0,38671 

5 Lojas Renner Grazziotin 0,69115 

6 Lojas Renner Lojas Marisa 0,38671 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os coeficientes de determinação (R²) das regressões dos pares de companhias de mesma classificação setorial mostrados na Tabela 19 

representam uma medida relativa de uniformidade, ou seja, revelam a uniformidade da companhia i em relação à companhia j. Por exemplo, para 

o primeiro par de companhias da Tabela 19, 0,14431 representa a uniformidade da Grazziotin em relação à Lojas Marisa. 

Isto posto, para identificar a uniformidade individual das companhias, são calculadas as médias dos coeficientes de determinação (R²) das 

regressões dos pares de companhias nos quais a companhia i seja semelhante (Equação 15). Por exemplo, a uniformidade individual da Grazziotin 

é identificada pela média dos coeficientes de determinação (R²) das regressões dos pares 1 (0,14431) e 2 (0,69115).  
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𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑖𝑡 =  
∑ 𝑅²𝑖𝑗𝑡

(𝑛 − 1)
          (15) 

Em que: 

𝑈𝑁𝐼𝐹𝑀𝑖𝑡 = Medida de uniformidade individual média da companhia i em relação às companhias pares de mesma classificação setorial para o 

período t;  

𝑅²𝑖𝑗𝑡 = Medida de uniformidade relativa de cada par de companhias pertencentes à mesma classificação setorial representada por meio do 

coeficiente de determinação (R²) da estimação da regressão da série temporal dos lucros da companhia i em função da série temporal dos lucros 

das demais companhias pertencentes à mesma classificação setorial; 

 𝑛 = Número de companhias para a classificação setorial; 

 𝑛 – 1 = Número de combinações pares possíveis da companhia i em relação às companhias pertencentes à mesma classificação setorial. 

Os resultados da uniformidade individual média para as companhias do Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir são 

apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 - Resultados da Uniformidade Individual Média (UNIFM) 

Nº Companhia "i" Companhia "j" 

Coeficiente de Determinação 

da Regressão (R²) – 

Uniformidade Relativa 

Uniformidade 

Individual 

Média 

1 Grazziotin Lojas Marisa 0,14431 
0,41773 

2 Grazziotin Lojas Renner 0,69115 

3 Lojas Marisa Grazziotin 0,14431 
0,26551 

4 Lojas Marisa Lojas Renner 0,38671 

5 Lojas Renner Grazziotin 0,69115 
0,53893 

6 Lojas Renner Lojas Marisa 0,38671 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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APÊNDICE B – Exemplo de Cálculo da Comparabilidade (Medida de Similaridade da Função Contábil) 

 

Dados do Exemplo de Cálculo 

Variável: Comparabilidade Individual Média (COMPM) 

Medida: Similaridade da Função Contábil (DeFranco et al., 2011) 

Período: 2018 

Setor NAICS Nível 2: Loja de Roupas e Acessórios de Vestir 

 

A primeira etapa para a identificação da comparabilidade sob a medida de similaridade da função contábil representa a estimação dos 

parâmetros individuais da função contábil de cada companhia (coeficiente angular e coeficiente linear) por meio da realização de regressão da série 

temporal do ROA em função da série temporal do retorno médio acionário. A estimação dos parâmetros individuais de cada companhia sob a 

medida de similaridade da função contábil é apresentada na Equação 16.  

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡          (16) 

Em que: 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = Relação entre o lucro líquido trimestral e o ativo total no final do exercício não consolidados da companhia i para o trimestre t; 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡 = Retorno médio acionário trimestral da companhia i para o trimestre t, calculado sobre o preço de fechamento das ações ajustado por 

proventos, incluindo dividendos. 
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A série temporal para a estimação da regressão nesta pesquisa abrange, similar à DeFranco et al. (2011), os últimos 16 trimestres (4 anos). 

Deste modo, para o presente exemplo, que intenciona calcular a comparabilidade para o período de 2018 sob a medida de similaridade da função 

contábil, são indispensáveis as informações acerca do ROA trimestral e retorno médio acionário trimestral de 2015 a 2018.   

De acordo com o Software Economática, o Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir do presente exemplo contém 

cinco companhias de capital aberto listadas na B3: Cea Modas, Grazziotin, Lojas Marisa, Lojas Renner e Vivara S.A. Todavia, o Software 

Economática não disponibiliza os valores de ROA e/ou retorno médios acionário da Cea Modas e da Vivara S.A. para pelo menos um dos trimestres 

de 2015 a 2018. Posto que a estimação dos parâmetros individuais da função contábil exige valores de ROA trimestral e retorno médio acionário 

trimestral para toda a série temporal, a comparabilidade é avaliada apenas para as companhias Grazziotin, Lojas Marisa e Lojas Renner. Os valores 

de ROA e o retorno médio acionário para a série temporal que inclui os trimestres de 2015 a 2018 concernentes às companhias Grazziotin, Lojas 

Marisa e Lojas Renner são revelados na Tabela 21. 

Tabela 21 - ROA e Retorno por Trimestre 

Companhia Métrica 
1T 

2015 

2T 

2015 

3T 

2015 

4T 

2015 

1T 

2016 

2T 

2016 

3T 

2016 

4T 

2016 

1T 

2017 

2T 

2017 

3T 

2017 

4T 

2017 

1T 

2018 

2T 

2018 

3T 

2018 

4T 

2018 

Grazziotin 
ROA 1,159 2,561 1,565 3,017 1,158 3,215 1,760 4,307 1,282 3,110 1,718 3,347 0,717 2,669 1,445 3,096 

Retorno  -6,416 -12,438 -17,064 -8,658 7,482 26,568 17,263 11,204 13,163 13,475 15,903 8,153 -1,305 -7,915 -6,483 8,175 

Lojas Marisa 
ROA -0,205 -0,781 -0,977 0,662 -0,700 -0,748 -1,877 -0,249 0,612 -1,079 -2,180 -0,014 -1,832 -1,737 -2,546 6,223 

Retorno  -2,848 -23,279 -28,716 -31,974 44,798 4,203 4,580 -21,454 25,964 -32,260 81,130 -24,046 -9,392 -41,818 4,167 32,061 

Lojas Renner 
ROA 1,760 3,694 2,246 5,240 1,456 3,696 1,875 5,689 1,317 3,801 2,636 5,373 1,972 4,696 3,270 6,299 

Retorno  19,652 26,896 -18,124 -7,127 23,171 15,295 3,471 -5,166 20,682 9,367 31,400 -1,451 -3,152 -13,928 5,823 40,041 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os resultados dos parâmetros individuais das regressões da série temporal do ROA em função da série temporal do retorno médio acionário 

(Equação 16) para as companhias do Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir são apontados na Tabela 22.  
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Tabela 22 - Resultados dos Parâmetros Individuais da Função Contábil 

Companhia Alfa (Coeficiente Angular) Beta (Coeficiente Linear) 

Grazziotin 2,177 0,021 

Lojas Marisa -0,455 0,008 

Lojas Renner 3,533 -0,010 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A próxima etapa da medida de similaridade da função contábil representa as estimações dos ROAs trimestrais para duas companhias 

pertencentes à mesma classificação setorial com base nos retornos acionários de uma única companhia para supor que estas tenham experimentado 

um conjunto semelhante de eventos econômicos. São estimados os ROAs trimestrais da companhia i com os parâmetros individuais da função 

contábil da companhia i e o retorno médio acionário da companhia i (Equação 17) e são estimados os ROAs trimestrais da companhia j com os 

parâmetros individuais da função contábil da companhia j e o retorno médio acionário da companhia i (Equação 18). 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑖𝑡 =  �̂�𝑖 +  �̂�𝑖𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡          (17) 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑗𝑡 =  �̂�𝑗 +  �̂�𝑗𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡          (18) 

Em que: 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑖𝑡 = ROA previsto da companhia i com os parâmetros individuais da função contábil da companhia i e o retorno da companhia i para o 

trimestre t; 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑗𝑡 = ROA previsto da companhia j com os parâmetros individuais da função contábil da companhia j e o retorno da companhia i para o 

trimestre t. 
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A estimação dos ROAs parte da combinação de pares de companhias pertencentes à mesma classificação setorial. Uma vez que três 

companhias do Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir apresentam valores de ROA e retorno médio acionário para toda a 

série temporal que inclui os trimestres de 2015 a 2018, são identificadas seis combinações de pares de companhias (Tabela 23). 

Tabela 23 - Pares de Companhias 

Nº Companhia "i" Companhia "j" 

1 Grazziotin Lojas Marisa 

2 Grazziotin Lojas Renner 

3 Lojas Marisa Grazziotin 

4 Lojas Marisa Lojas Renner 

5 Lojas Renner Grazziotin 

6 Lojas Renner Lojas Marisa 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A Equação 17 é aplicada individualmente para as companhias e a Equação 18 é aplicada para os pares de companhias pertencentes à 

mesma classificação setorial. Por exemplo, tanto para o primeiro quanto para o segundo par de companhias da Tabela 23, é estimado o ROA da 

Grazziotin com os parâmetros individuais da função contábil da Grazziotin e o retorno médio da Grazziotin (Equação 17). Porém, para o primeiro 

par é estimado o ROA da Lojas Marisa com os parâmetros individuais da função contábil da Lojas Marisa e o retorno médio acionário da Grazziotin 

(Equação 18) e para o segundo par é estimado o ROA da Lojas Renner com os parâmetros individuais da função contábil da Lojas Renner o retorno 

médio acionário da Grazziotin (Equação 18). Os resultados dos ROAs previstos da Equação 17 para as companhias do Setor NAICS Nível 2 Loja 

de Roupas e Acessórios de Vestir são relatados na Tabela 24. Já os resultados dos ROAs previstos da Equação 18 são relatados na Tabela 25. 

Tabela 24 - Resultados dos ROAs Previstos das Companhias 

Companhia 
 1T 

2015 

2T 

2015 

3T 

2015 

4T 

2015 

1T 

2016 

2T 

2016 

3T 

2016 

4T 

2016 

1T 

2017 

2T 

2017 

3T 

2017 

4T 

2017 

1T 

2018 

2T 

2018 

3T 

2018 

4T 

2018 

Grazziotin  2,042 1,914 1,816 1,994 2,335 2,739 2,542 2,414 2,455 2,462 2,513 2,349 2,150 2,010 2,040 2,350 

Lojas Marisa  -0,478 -0,640 -0,683 -0,709 -0,099 -0,422 -0,419 -0,625 -0,249 -0,711 0,189 -0,646 -0,530 -0,787 -0,422 -0,201 

Lojas Renner  3,331 3,256 3,720 3,607 3,294 3,376 3,498 3,587 3,320 3,437 3,210 3,548 3,566 3,677 3,473 3,121 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Tabela 25 - Resultados dos ROAs Previstos dos Pares de Companhias 

Nº Companhia "i" Companhia "j" 
1T 

2015 

2T 

2015 

3T 

2015 

4T 

2015 

1T 

2016 

2T 

2016 

3T 

2016 

4T 

2016 

1T 

2017 

2T 

2017 

3T 

2017 

4T 

2017 

1T 

2018 

2T 

2018 

3T 

2018 

4T 

2018 

1 Grazziotin Lojas Marisa -0,506 -0,554 -0,590 -0,524 -0,396 -0,244 -0,318 -0,366 -0,351 -0,348 -0,329 -0,390 -0,465 -0,518 -0,506 -0,390 

2 Grazziotin Lojas Renner 3,600 3,662 3,709 3,623 3,456 3,259 3,355 3,418 3,398 3,394 3,369 3,449 3,547 3,615 3,600 3,449 

3 Lojas Marisa Grazziotin 2,117 1,685 1,570 1,501 3,124 2,266 2,274 1,724 2,726 1,495 3,892 1,669 1,979 1,293 2,265 2,855 

4 Lojas Marisa Lojas Renner 3,563 3,773 3,829 3,863 3,072 3,490 3,486 3,755 3,266 3,866 2,697 3,781 3,630 3,964 3,490 3,203 

5 Lojas Renner Grazziotin 2,593 2,746 1,794 2,027 2,667 2,500 2,250 2,068 2,614 2,375 2,841 2,146 2,111 1,883 2,300 3,023 

6 Lojas Renner Lojas Marisa -0,299 -0,242 -0,599 -0,512 -0,271 -0,334 -0,427 -0,496 -0,291 -0,381 -0,206 -0,467 -0,480 -0,566 -0,409 -0,137 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A comparabilidade sob a medida de similaridade da função contábil é representada pelo valor negativo da diferença absoluta média dos 

ROAs previstos das Equações 17 e 18 (Equação 19).  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡 =  −
1

16
 × ∑ |𝐸(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑖𝑡) − 𝐸(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑗𝑡)|

𝑡

𝑡−15

          (19) 

Em que: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡 = Medida de comparabilidade relativa da companhia i com base na companhia j para o período t; 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑖𝑡 = ROA previsto da companhia i com os parâmetros individuais da função contábil da companhia i e o retorno da companhia i para o 

trimestre t; 

𝐸(𝑅𝑂𝐴)𝑖𝑗𝑡 = ROA previsto da companhia j com os parâmetros individuais da função contábil da companhia j e o retorno da companhia i para o 

trimestre t. 

Anterior à aplicação da Equação 19, é necessário calcular as diferenças dos ROAs previstos das Equações 17 e 18 para cada trimestre de 

2015 a 2018. Do ROA previsto para a companhia individualmente para um respectivo trimestre (Equação 17), subtrai-se o ROA previsto para o 



102 

 

par de companhias pertencentes à mesma classificação setorial para o trimestre semelhante (Equação 18). Por exemplo, para o primeiro trimestre 

de 2015, quanto ao primeiro par de companhias da Tabela 23, do ROA previsto para a Grazziotin (2,042) na Tabela 24 subtrai-se o ROA previsto 

para a Lojas Marisa com os parâmetros individuais da função contábil da Lojas Marisa e o retorno médio acionário da Grazziotin (-0,506) na Tabela 

25. Os resultados das diferenças absolutas (em módulo) dos ROAs previstos das Equações 17 e 18 para as companhias do Setor NAICS Nível 2 

Loja de Roupas e Acessórios de Vestir são apresentados na Tabela 26.  

Tabela 26 - Diferenças Absolutas dos ROAs Previstos 

Nº Companhia "i" Companhia "j" 
1T 

2015 

2T 

2015 

3T 

2015 

4T 

2015 

1T 

2016 

2T 

2016 

3T 

2016 

4T 

2016 

1T 

2017 

2T 

2017 

3T 

2017 

4T 

2017 

1T 

2018 

2T 

2018 

3T 

2018 

4T 

2018 

1 Grazziotin Lojas Marisa 2,547 2,468 2,407 2,518 2,731 2,983 2,860 2,780 2,806 2,810 2,842 2,740 2,615 2,528 2,547 2,740 

2 Grazziotin Lojas Renner 1,558 1,747 1,893 1,628 1,121 0,521 0,813 1,004 0,942 0,932 0,856 1,100 1,397 1,605 1,560 1,099 

3 Lojas Marisa Grazziotin 2,595 2,325 2,253 2,210 3,223 2,688 2,693 2,349 2,975 2,206 3,703 2,315 2,508 2,080 2,687 3,055 

4 Lojas Marisa Lojas Renner 4,040 4,413 4,512 4,572 3,171 3,912 3,905 4,380 3,515 4,577 2,508 4,427 4,160 4,751 3,912 3,403 

5 Lojas Renner Grazziotin 0,738 0,510 1,926 1,580 0,628 0,875 1,247 1,519 0,706 1,062 0,369 1,402 1,455 1,794 1,173 0,097 

6 Lojas Renner Lojas Marisa 3,630 3,498 4,319 4,118 3,566 3,709 3,925 4,083 3,611 3,817 3,415 4,015 4,046 4,242 3,882 3,258 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os resultados da Equação 19 quanto ao valor negativo da diferença absoluta média dos ROAs previstos das companhias i e j para os 16 

últimos trimestres, que representa a comparabilidade, para as companhias do Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir são 

expostos na Tabela 27. 

Tabela 27 - Resultados da Comparabilidade Relativa 

Nº Companhia "i" Companhia "j" Comparabilidade Relativa 

1 Grazziotin Lojas Marisa -2,683 

2 Grazziotin Lojas Renner -1,236 

3 Lojas Marisa Grazziotin -2,617 

4 Lojas Marisa Lojas Renner -4,010 

5 Lojas Renner Grazziotin -1,068 

6 Lojas Renner Lojas Marisa -3,821 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Os resultados da Tabela 27 representam uma medida relativa de comparabilidade, ou seja, revelam a comparabilidade da companhia i em 

relação à companhia j. Por exemplo, para o primeiro par de companhias da Tabela 27, -2,683 representa a comparabilidade da Grazziotin em 

relação à Lojas Marisa. Desta maneira, para identificar a comparabilidade individual das companhias, são calculadas as médias das medidas 

relativas de comparabilidade dos pares de companhias nos quais a companhia i seja semelhante (Equação 20). Por exemplo, a comparabilidade 

individual da Grazziotin é identificada pela média das medidas de comparabilidade relativa dos pares 1 (-2,683) e 2 (-1,236).  

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡 =  
∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡

(𝑛 − 1)
          (20) 

Em que: 

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑀𝑖𝑡 = Medida de comparabilidade individual média da companhia i em relação às companhias pares de mesma classificação setorial para o 

período t; 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡 = Medida de comparabilidade relativa de cada par de companhias pertencentes à mesma classificação setorial para o período t; 

𝑛 = Número de companhias para a classificação setorial; 

𝑛 – 1 = Número de combinações pares possíveis da companhia i em relação às companhias pertencentes à mesma classificação setorial. 

Os resultados da comparabilidade individual média para as companhias do Setor NAICS Nível 2 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir 

são expostos na Tabela 28. 
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Tabela 28 - Resultados da Comparabilidade Individual Média (COMPM) 

Nº Companhia "i" Companhia "j" Comparabilidade Relativa Comparabilidade Individual Média 

1 Grazziotin Lojas Marisa -2.683 
-1.959 

2 Grazziotin Lojas Renner -1.236 

3 Lojas Marisa Grazziotin -2.617 
-3.313 

4 Lojas Marisa Lojas Renner -4.010 

5 Lojas Renner Grazziotin -1.068 
-2.444 

6 Lojas Renner Lojas Marisa -3.821 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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APÊNDICE C – Estatísticas Descritivas da Variável UNIFM e COMPM por Setor NAICS Nível 2 

 

Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

1 Administração de Empresas e Empreendimentos 

N 157 157 21 17 

Média 0,09040 0,09040 -15,29344 -5,55856 

Mediana 0,08907 0,08907 -5,46206 -5,05677 

Desvio Padrão 0,03148 0,03148 24,69917 1,89510 

Mínimo 0,02970 0,02970 -108,29930 -8,92766 

Máximo 0,17910 0,17910 -3,13415 -3,13415 

2 Agricultura 

N 21 21 20 20 

Média 0,09732 0,09732 -4,49958 -4,49958 

Mediana 0,08293 0,08293 -4,48910 -4,48910 

Desvio Padrão 0,08307 0,08307 2,10589 2,10589 

Mínimo 0,00430 0,00430 -9,81907 -9,81907 

Máximo 0,28411 0,28411 -1,34603 -1,34603 

3 Atividades Auxiliares ao Transporte 

N 54 54 29 29 

Média 0,10854 0,10854 -5,56437 -5,56437 

Mediana 0,10555 0,10555 -5,84451 -5,84451 

Desvio Padrão 0,06978 0,06978 2,11286 2,11286 

Mínimo 0,01511 0,01511 -9,95407 -9,95407 

Máximo 0,30826 0,30826 -2,64410 -2,64410 

4 Comércio Atacadista de Bens Não Duráveis 

N 30 30 25 10 

Média 0,08400 0,08400 -17,85464 -3,18225 

Mediana 0,06843 0,06843 -16,08592 -2,91329 

Desvio Padrão 0,04829 0,04829 19,64718 0,79081 

Mínimo 0,00761 0,00761 -70,49100 -4,72925 

Máximo 0,16288 0,16288 -2,41522 -2,41522 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

5 Construção de Edifícios 

N 98 97 81 80 

Média 0,16888 0,16566 -3,45381 -3,31908 

Mediana 0,15239 0,14994 -2,99529 -2,99156 

Desvio Padrão 0,10621 0,10184 2,11114 1,73909 

Mínimo 0,00647 0,00647 -14,23206 -13,85248 

Máximo 0,48135 0,44887 -1,70871 -1,70871 

6 Construção Pesada e Engenharia Civil 

N 12 8 0 0 

Média 0,35517 0,17321 - - 

Mediana 0,23980 0,21738 - - 

Desvio Padrão 0,28962 0,09886 - - 

Mínimo 0,01590 0,01590 - - 

Máximo 0,84118 0,24217 - - 

7 Educação 

N 24 23 10 10 

Média 0,17526 0,16293 -1,31462 -1,31462 

Mediana 0,12449 0,11885 -1,12914 -1,12914 

Desvio Padrão 0,14800 0,13816 0,49444 0,49444 

Mínimo 0,01548 0,01548 -2,27991 -2,27991 

Máximo 0,45872 0,42368 -0,83662 -0,83662 

8 Empresa de Eletricidade, Gás e Água 

N 267 267 80 80 

Média 0,10716 0,10716 -2,45862 -2,45862 

Mediana 0,09695 0,09695 -2,03481 -2,03481 

Desvio Padrão 0,04386 0,04386 1,23713 1,23713 

Mínimo 0,02633 0,02633 -7,93107 -7,93107 

Máximo 0,23068 0,23068 -1,33785 -1,33785 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

9 Extração de Petróleo e Gás 

N 19 19 14 11 

Média 0,10753 0,10753 -9,57652 -6,67093 

Mediana 0,10795 0,10795 -7,19770 -6,83993 

Desvio Padrão 0,06720 0,06720 6,59033 3,48077 

Mínimo 0,01004 0,01004 -22,81095 -13,97874 

Máximo 0,19092 0,19092 -1,69214 -1,69214 

10 Imobiliária 

N 60 60 52 52 

Média 0,09752 0,09752 -3,08862 -3,08862 

Mediana 0,08986 0,08986 -2,58774 -2,58774 

Desvio Padrão 0,04947 0,04947 1,67149 1,67149 

Mínimo 0,00820 0,00820 -8,29987 -8,29987 

Máximo 0,25068 0,25068 -1,23560 -1,23560 

11 Indústria de Alimentos 

N 66 66 48 38 

Média 0,08158 0,08158 -15,06999 -7,64601 

Mediana 0,07517 0,07517 -8,73506 -7,80180 

Desvio Padrão 0,04404 0,04404 21,46373 2,74208 

Mínimo 0,01590 0,01590 -102,83560 -12,71556 

Máximo 0,17722 0,17722 -3,49089 -3,49089 

12 Indústria de Artigos de Couro e Afins 

N 30 30 19 19 

Média 0,12186 0,12186 -3,00207 -3,00207 

Mediana 0,11092 0,11092 -1,86500 -1,86500 

Desvio Padrão 0,06036 0,06036 2,78525 2,78525 

Mínimo 0,02762 0,02762 -12,57095 -12,57095 

Máximo 0,26635 0,26635 -0,88652 -0,88652 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

13 Indústria de Computadores e Produtos Eletrônicos 

N 12 12 4 4 

Média 0,11376 0,11376 -4,65468 -4,65468 

Mediana 0,11849 0,11849 -5,01867 -5,01867 

Desvio Padrão 0,10437 0,10437 0,89980 0,89980 

Mínimo 0,00137 0,00137 -5,26506 -5,26506 

Máximo 0,22875 0,22875 -3,31632 -3,31632 

14 Indústria de Eletrodomésticos, Equipamentos e Componentes Elétricos 

N 12 12 0 0 

Média 0,07803 0,07803 - - 

Mediana 0,04479 0,04479 - - 

Desvio Padrão 0,07415 0,07415 - - 

Mínimo 0,02571 0,02571 - - 

Máximo 0,22927 0,22927 - - 

15 Indústria de Equipamentos de Transporte 

N 80 80 42 18 

Média 0,10172 0,10172 -7.795,41000 -3,71841 

Mediana 0,10057 0,10057 -4.066,52000 -2,73774 

Desvio Padrão 0,04038 0,04038 17.152,69000 2,20270 

Mínimo 0,03064 0,03064 -104.627,50000 -8,17298 

Máximo 0,20787 0,20787 -1,39575 -1,39575 

16 Indústria de Fios e Tecidos 

N 42 42 0 0 

Média 0,13070 0,13070 - - 

Mediana 0,10840 0,10840 - - 

Desvio Padrão 0,08214 0,08214 - - 

Mínimo 0,00481 0,00481 - - 

Máximo 0,30912 0,30912 - - 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

17 Indústria de Máquinas 

N 30 30 17 17 

Média 0,12034 0,12034 -3,97765 -3,97765 

Mediana 0,11440 0,11440 -4,01087 -4,01087 

Desvio Padrão 0,08206 0,08206 1,13484 1,13484 

Mínimo 0,00978 0,00978 -5,94096 -5,94096 

Máximo 0,28266 0,28266 -2,14890 -2,14890 

18 Indústria de Móveis e Afins 

N 8 8 6 6 

Média 0,03307 0,03307 -1,30596 -1,30596 

Mediana 0,03211 0,03211 -1,36284 -1,36284 

Desvio Padrão 0,03253 0,03253 0,20851 0,20851 

Mínimo 0,00219 0,00219 -1,50918 -1,50918 

Máximo 0,06587 0,06587 -0,98907 -0,98907 

19 Indústria de Papel 

N 24 24 0 0 

Média 0,21834 0,21834 - - 

Mediana 0,25397 0,25397 - - 

Desvio Padrão 0,11422 0,11422 - - 

Mínimo 0,01477 0,01477 - - 

Máximo 0,40667 0,40667 - - 

20 Indústria de Produtos de Metal 

N 72 72 24 23 

Média 0,09058 0,09058 -6,21564 -5,86034 

Mediana 0,09298 0,09298 -5,15305 -5,11819 

Desvio Padrão 0,04618 0,04618 3,19971 2,74520 

Mínimo 0,00483 0,00483 -14,38750 -13,34296 

Máximo 0,20521 0,20521 -2,50361 -2,50361 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

21 Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos 

N 18 18 12 12 

Média 0,12499 0,12499 -2,98252 -2,98252 

Mediana 0,09860 0,09860 -2,27761 -2,27761 

Desvio Padrão 0,07841 0,07841 2,43287 2,43287 

Mínimo 0,01728 0,01728 -7,62436 -7,62436 

Máximo 0,29720 0,29720 -0,19852 -0,19852 

22 Indústria de Roupas 

N 40 40 17 17 

Média 0,13158 0,13158 -4,37073 -4,37073 

Mediana 0,12542 0,12542 -4,29705 -4,29705 

Desvio Padrão 0,06260 0,06260 2,01459 2,01459 

Mínimo 0,01416 0,01416 -8,12403 -8,12403 

Máximo 0,27229 0,27229 -1,20303 -1,20303 

23 Indústria Editorial (Exceto Internet) 

N 23 23 6 6 

Média 0,05913 0,05913 -0,41295 -0,41295 

Mediana 0,04095 0,04095 -0,42548 -0,42548 

Desvio Padrão 0,05419 0,05419 0,08016 0,08016 

Mínimo 0,00054 0,00054 -0,51623 -0,51623 

Máximo 0,16912 0,16912 -0,30227 -0,30227 

24 Indústria Química 

N 46 46 15 15 

Média 0,13940 0,13940 -1,89129 -1,89129 

Mediana 0,12172 0,12172 -1,51061 -1,51061 

Desvio Padrão 0,08190 0,08190 1,11783 1,11783 

Mínimo 0,03141 0,03141 -4,91586 -4,91586 

Máximo 0,33763 0,33763 -0,75886 -0,75886 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

25 Instituição de Intemediação de Crédito e Atividades Relacionadas 

N 137 137 50 50 

Média 0,11567 0,11567 -0,88288 -0,88288 

Mediana 0,09491 0,09491 -0,57090 -0,57090 

Desvio Padrão 0,06568 0,06568 0,76638 0,76638 

Mínimo 0,01772 0,01772 -3,01921 -3,01921 

Máximo 0,32943 0,32943 -0,48729 -0,48729 

26 Loja de Artigos para Saúde e Cuidados Pessoais 

N 12 12 12 12 

Média 0,09823 0,09823 -0,61144 -0,61144 

Mediana 0,11643 0,11643 -0,58429 -0,58429 

Desvio Padrão 0,07773 0,07773 0,36381 0,36381 

Mínimo 0,00105 0,00105 -1,14364 -1,14364 

Máximo 0,19062 0,19062 -0,17546 -0,17546 

27 Loja de Mercadorias Variadas 

N 16 14 8 8 

Média 0,22527 0,13938 -0,78050 -0,78050 

Mediana 0,08158 0,07855 -0,84934 -0,84934 

Desvio Padrão 0,26887 0,14092 0,36207 0,36207 

Mínimo 0,02040 0,02040 -1,21041 -1,21041 

Máximo 0,82648 0,39692 -0,30676 -0,30676 

28 Loja de Roupas e Acessórios de Vestir 

N 18 13 16 16 

Média 0,34144 0,27960 -1,98181 -1,98181 

Mediana 0,41949 0,39427 -1,86910 -1,86910 

Desvio Padrão 0,17398 0,16574 0,69612 0,69612 

Mínimo 0,05170 0,05170 -3,31494 -3,31494 

Máximo 0,54339 0,43769 -1,03885 -1,03885 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

29 Lojas de Veículos Motorizados e Peças 

N 18 18 0 0 

Média 0,09607 0,09607 - - 

Mediana 0,07560 0,07560 - - 

Desvio Padrão 0,06428 0,06428 - - 

Mínimo 0,01554 0,01554 - - 

Máximo 0,20910 0,20910 - - 

30 Mineração (Exceto Petróleo e Gás) 

N 24 20 15 6 

Média 0,24580 0,19088 -145.885,60000 -8,18622 

Mediana 0,32782 0,18226 -176.869,90000 -7,43159 

Desvio Padrão 0,19929 0,16964 141.181,80000 2,38076 

Mínimo 0,00291 0,00291 -368.832,30000 -11,50706 

Máximo 0,55537 0,40832 -5,81465 -5,81465 

31 Outras Indústrias 

N 31 31 17 17 

Média 0,08636 0,08636 -3,88067 -3,88067 

Mediana 0,07781 0,07781 -3,88324 -3,88324 

Desvio Padrão 0,05362 0,05362 1,90653 1,90653 

Mínimo 0,01828 0,01828 -7,39633 -7,39633 

Máximo 0,25850 0,25850 -1,26701 -1,26701 

32 Seguradora e Corretora de Seguros 

N 27 26 12 10 

Média 0,22045 0,21134 -8,70767 -6,89191 

Mediana 0,22575 0,22206 -7,92141 -6,45986 

Desvio Padrão 0,09456 0,08347 6,07575 4,74834 

Mínimo 0,07462 0,07462 -19,41785 -13,82101 

Máximo 0,45740 0,35825 -0,95203 -0,95203 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

33 Serviços Ambulatoriais de Saúde 

N 23 23 21 21 

Média 0,10878 0,10878 -2,37768 -2,37768 

Mediana 0,08853 0,08853 -1,96134 -1,96134 

Desvio Padrão 0,06552 0,06552 0,85246 0,85246 

Mínimo 0,02569 0,02569 -4,16087 -4,16087 

Máximo 0,22933 0,22933 -1,42141 -1,42141 

34 Serviços de Apoio a Empresas 

N 21 21 6 6 

Média 0,14166 0,14166 -3,57304 -3,57304 

Mediana 0,14412 0,14412 -4,81962 -4,81962 

Desvio Padrão 0,10867 0,10867 2,30693 2,30693 

Mínimo 0,00750 0,00750 -5,43546 -5,43546 

Máximo 0,40339 0,40339 -0,50515 -0,50515 

35 Serviços de Locação e Leasing 

N 12 4 6 6 

Média 0,41562 0,15243 -1,47328 -1,47328 

Mediana 0,49744 0,07420 -1,46370 -1,46370 

Desvio Padrão 0,22275 0,18125 0,27615 0,27615 

Mínimo 0,03820 0,03820 -1,78887 -1,78887 

Máximo 0,65077 0,42311 -1,14411 -1,14411 

36 Serviços Profissionais, Científicos e Técnicos 

N 25 25 10 10 

Média 0,09427 0,09427 -2,19261 -2,19261 

Mediana 0,08526 0,08526 -1,61669 -1,61669 

Desvio Padrão 0,07635 0,07635 1,55932 1,55932 

Mínimo 0,00310 0,00310 -4,19579 -4,19579 

Máximo 0,28670 0,28670 -0,48594 -0,48594 
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Setor NAICS Nível 2 Variável 
UNIFM COMPM 

Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers 

37 Siderurgia e Indústria Básica de Outros Metais 

N 42 42 24 24 

Média 0,17023 0,17023 -1,01485 -1,01485 

Mediana 0,13733 0,13733 -0,96121 -0,96121 

Desvio Padrão 0,12178 0,12178 0,41460 0,41460 

Mínimo 0,01695 0,01695 -2,07607 -2,07607 

Máximo 0,36854 0,36854 -0,57504 -0,57504 

38 Telecomunicações 

N 46 46 25 11 

Média 0,08298 0,08298 -19,58548 -7,59692 

Mediana 0,06584 0,06584 -16,95468 -6,17803 

Desvio Padrão 0,05303 0,05303 16,73821 3,92851 

Mínimo 0,01586 0,01586 -61,44413 -13,25780 

Máximo 0,22143 0,22143 -3,92958 -3,92958 

39 Transporte Ferroviário 

N 20 14 0 0 

Média 0,27588 0,17791 - - 

Mediana 0,27836 0,14338 - - 

Desvio Padrão 0,20112 0,15527 - - 

Mínimo 0,01972 0,01972 - - 

Máximo 0,56886 0,41684 - - 
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