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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar o impacto das decisões de investimento, 
sobre o valor das ações das empresas não financeiras listadas na B3, no período de 2010 a 
2017. Para isso consideraram-se as decisões de investimento constantes no Balanço 
Patrimonial, através das contas de investimentos, imobilizado e intangível e na 
Demonstração de Fluxos de Caixa nas contas referentes à compra de investimento 
permanente; compra de ativo fixo e diferido e venda de ativo permanente. A metodologia da 
pesquisa é descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de pesquisa documental. Os 
métodos estatísticos utilizados foram: regressão linear múltipla com dados expostos em 
painel. Foram compostas duas amostras, uma para cada demonstrativo, totalizando 242 
empresas para análise no balanço e 232 empresas para análise na DFC. Conclui-se que 
tanto as decisões de investimento constantes no balanço patrimonial quanto as decisões de 
investimento constantes na DFC impactam o valor das ações no mercado de capitais. Este 
estudo contribui para a literatura com achado acerca da variação dos fluxos de caixa 
destinados à compra de ativo fixo e diferido, como variável observada pelos investidores na 
tomada de decisão no mercado de capitais. Também constatou-se que ROA e Tamanho 
apresentam-se estatisticamente significantes para explicar o retorno das ações.  
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fluxos de caixa. 

 
 

1 INTRODUÇÃO  
 
Os autores Lyra e Olinquevitch (2007) afirmam que as demonstrações contábeis 

constituem o principal mecanismo de comunicação das empresas com seus acionistas. 
Conforme esses autores, considerando o potencial informativo das demonstrações 
contábeis e o balanço patrimonial, como uma demonstração do conjunto de itens que 
compõem o patrimônio em determinada data, à medida que novas informações contábeis 
são divulgadas, é compreensível que os investidores observem suas posições de 
manutenção ou negociação, em relação aos seus ativos financeiros.  

No que tange as demonstrações que devem ser divulgadas ao mercado, a Estrutura 
Conceitual para a Divulgação e Elaboração de Relatório Contábil-Financeiro é informativa.  
Em seu conteúdo consta que os demonstrativos que são elaborados conforme suas 
orientações contêm informações úteis, que ajudam os usuários externos, entre esses, os 
investidores, na tomada de decisões econômicas quanto à compra, venda e manutenção de 
instrumentos patrimoniais. Isto ocorre em virtude desses relatórios produzirem informações 
relevantes que possam ser comparadas, verificadas, bem como, tempestivas e fidedignas.  

Para Copeland e Weston (1988) os ativos financeiros são negociados no mercado de 
capitais que pode ser definido como perfeito ou eficiente. Para esses autores são 
características de um mercado perfeito: inexistência de fricção; eficiência informacional; 
existência de perfeita competição nos mercados de produtos e títulos e indivíduos racionais 
que buscam maximizar suas utilidades esperadas. E o mercado de capitais eficiente é 
aquele no qual os eventos relevantes específicos refletem rapidamente nos preços; possui 
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menos restrições e contém classificações que consideram o tipo de informação incidente 
nos preços das ações. 

De acordo com Lucchesi e Famá (2007) os estudos que tratam do impacto das 
decisões de investimento das empresas sobre o valor de mercado de suas ações, podem 
ser agrupados em dois prismas distintos. O primeiro considera um mercado perfeito em que 
ocorre o impacto dos anúncios das decisões de investimento no mercado de capitais, e o 
segundo considera um mercado detentor de imperfeições, que se baseia nas 
demonstrações contábeis, focado nas variações das contas do ativo permanente e do 
imobilizado, como indicador das decisões de investimento, e seu impacto no valor de 
mercado das ações. 

Para compor essa gama, este estudo objetiva responder o seguinte problema de 
pesquisa: Qual o impacto das decisões de investimento sobre o valor das ações das 
empresas não financeiras listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3)? Para respondê-lo 
firmou-se, de maneira geral, o objetivo de: analisar o impacto das decisões de investimento, 
sobre o valor das ações das empresas não financeiras listadas na B3, no período de 2010 a 
2017.  

Este estudo justifica-se teoricamente a partir do entendimento de Assaf e Guasti 
(2017) que visualizam nas decisões de investimento forte vertente estratégica, 
considerando-as relevantes por trazerem implicações no longo prazo, em que se priorizam a 
competitividade e a continuidade das organizações. Antunes e Procianoy (2003) afirmam 
que, apesar da unanimidade de que o objetivo da empresa é gerar valor aos proprietários, 
prevalece o interesse em investigar o que ocorre com o valor das ações após as decisões 
de investimento. Como justificativa prática, os gestores, contadores e demais usuários da 
informação contábil conseguirão ponderar com mais segurança sobre como despender seus 
recursos, reduzindo os riscos de seus investimentos, além de contribuir para o 
fortalecimento do debate acadêmico em torno do tema. 

Os estudos que tratam dos efeitos das decisões de investimento sobre o valor das 
ações demonstram abordagens distintas. A pesquisa pioneira tratou da hipótese de 
maximização do valor de mercado utilizando o modelo tradicional de avaliação das 
empresas e observou os dispêndios de capital de entidades industriais (MCCONNELL e 
MUSCARELLA, 1985); em seguida abordou-se o efeito dos anúncios de abandono de 
projetos de investimento pelas entidades (BLACKWELL, MARR E SPIVEY,1990; GOMBOLA 
E TSETSEKOS, 1992; SEPE E STATMAN, 1989); foram analisados os motivos dos 
gestores quando investem (CHAN, GAU E WANG, 1995); a utilização do Q de Tobin como 
indicador de novas e rentáveis oportunidades de investimentos para as empresas (BLOSE E 
SHIEH, 1997; CHUNG, WRIGHT E CHAROENWONG, 1998); a hipótese conjunta do Q de 
Tobin na percepção dos investidores e do fluxo de caixa livre (CHEN e HO, 1997; 
SZEWCZYK, TSETSEKOS e ZANTOUT, 1996); os investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (CHAN, KENSINGER E MARTIN, 1990; TSETSEKOS e ZANTOUT, 1994); 
o impacto das decisões de investimento das empresas divulgadas por meio de anúncios 
(LUCCHESI E FAMÁ, 2007) e o impacto da variação do ativo permanente e imobilizado 
como sinal das decisões de investimento das empresas (ANTUNES E PROCIANOY, 2003; 
LAMB, 1993; LYRA E OLINQUEVITVH, 2007). 

O diferencial deste estudo é a abordagem diversa das anteriores, na análise do 
impacto das decisões de investimento sobre o valor das ações. Na sua composição estão 
duas demonstrações contábeis que evidenciam iniciativas de investimento: o Balanço 
Patrimonial (BP) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Na primeira foram 
consideradas as variações dos subgrupos do ativo não circulante, exceto o realizável à 
longo prazo: investimentos, imobilizado e intangível. Na segunda são considerados os fluxos 
advindos das atividades de investimento: da compra de investimento permanente; de ativo 
fixo e diferido, e da venda de ativo permanente. Neste estudo a variação de cada subgrupo 
foi considerada como sendo um sinal oneroso das decisões de investimento. Foi obtida a 
partir do modelo de Ball e Brown (1968) a fim de investigar os efeitos de uma reavaliação 
das expectativas do mercado.  
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Vale ressaltar que as demonstrações consideradas nesta pesquisa foram formuladas 
após relevantes alterações normativas. De acordo com Gelbcke et al. (2018) a 
Contabilidade brasileira sofreu duas grandes revoluções: a primeira ocorreu no século XX, a 
partir da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) enquanto neste século a grande 
revolução advém da Lei 11.638/07 e da Lei 11.941/09, bem como da criação do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), nº 1.055/05, para a emissão de Pronunciamentos, Interpretações e Orientações 
Técnicas, inspirados nas International Financial Reporting Standards (IFRS). Estas normas 
que submeteram a Contabilidade brasileira às normas internacionais emitidas pelo 
International Accounting Standards Board - IASB trouxeram modificações na representação 
patrimonial visualizada nas demonstrações, pelos investidores.  

Conforme Gelbcke et al. (2018) as principais mudanças que implicam este estudo 
refletem a consideração da essência sobre a forma para a construção de uma Contabilidade 
rica e informativa. Que culminou no surgimento do subgrupo intangível; na consideração dos 
benefícios econômicos e riscos, ao invés da propriedade jurídica, para registro do 
imobilizado; no estabelecimento da DFC como demonstração obrigatória, na extinção do 
ativo diferido, como exemplo de algumas das alterações.  

O presente trabalho está estruturado em cinco seções. Além desta introdução, 
encontra-se na próxima seção o referencial teórico, que aborda aspectos relacionados ao 
impacto da informação contábil no mercado de capitais; as decisões de investimento, bem 
como estudos recentes relacionados à área. A terceira seção apresenta a metodologia 
utilizada para a análise de dados. Na quarta tem-se a análise dos resultados obtidos, e por 
fim, a quinta parte apresenta as considerações finais, evidenciando as ponderações do 
estudo e sugestões para futuros trabalhos. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1 IMPACTO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL NO MERCADO DE CAPITAIS. 
  
De acordo com Coelho e Oliveira, (2016) devido à evolução das organizações 

ocorreu o aprimoramento das funções da Contabilidade. Estes autores afirmam que a 
premente necessidade de auferir recursos no mercado de capitais fez com que a prestação 
de contas aos usuários internos das entidades, cedesse lugar ao conteúdo informacional da 
Contabilidade direcionado aos usuários externos, constante nas demonstrações financeiras.  

Para Borges et al. (2016) no que tange a importância da informação contábil e seu 
impacto sobre o preço das ações é preciso compreender a Hipótese do Mercado Eficiente 
(EMH). Ela constitui um dos pilares da Teoria de Finanças e foi conceituada por Fama 
(1970), com base no entendimento de que os preços dos títulos refletem imediata e 
integralmente as informações relevantes disponíveis no mercado. Desta maneira esse 
mercado é chamado ―eficiente‖. Na classificação estabelecida por esse autor há uma 
subdivisão da eficiência do mercado em três categorias: fraca, semiforte e forte.  

Estas subdivisões abrigam informações consideradas como públicas ou privadas. 
Para French e Roll (1986), as informações públicas são aquelas que não foram 
comercializadas antes de se tornarem conhecidas simultaneamente com o efeito no preço 
das ações. Exemplificam estas informações: decisões de tribunais e relatórios contábeis 
produzidos pelas empresas. Caso tenha ocorrido a comercialização antes da liberação, a 
informação será considerada privada, pois causaria efeitos antes de ser conhecida pelo 
mercado. É característica da informação privada a afetação dos preços exclusivamente 
através de sua negociação. 

Para Fama (1970), além de considerar se a informação é pública ou privada também 
se observam os efeitos causados no preço dos títulos. As subdivisões supracitadas também 
foram mencionadas posteriormente, em 2003, por Antunes e Procianoy. Para estes autores 
as formas fraca, semiforte e forte de eficiência do mercado incluem, respectivamente: as 
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informações dos preços históricos das ações; todas as informações publicamente 
disponíveis e todas as informações sejam de domínio público ou privado impactando as 
ações no mercado financeiro.  

Conforme Borges et al. (2016) para complementar o entendimento, de acordo com a 
Hipótese do Mercado Eficiente, os preços dos títulos sofrem variações relacionadas ao que 
os investidores esperam dos fluxos de caixa futuros das empresas nas quais são acionistas. 
Estas variações também ocorrem a partir das informações sobre o setor, sobre os aspectos 
econômicos, além dos mercados de capitais internacionais. Portanto, apesar dos relatórios 
contábeis serem capazes de afetar os preços e retornos dos títulos, isso também ocorrerá 
em virtude dessas e outras razões. 

Lyra e Olinquevitch (2007) afirmam que a Hipótese de Mercado Eficiente 
proporcionou a Contabilidade a oportunidade de verificação da relação estabelecida entre os 
números contábeis e as variáveis econômicas. Porque possibilita visualizar e medir o 
impacto das informações contábeis na composição de preço dos ativos financeiros, devido a 
premissa de que num mercado eficiente, nenhuma informação relevante é ignorada.  

Num estudo posterior, em 1991, Fama mantém o entendimento teórico de que num 
mercado eficiente, o preço da ação é impactado pelas informações relevantes no momento 
em que estas se tornam publicamente disponíveis. Os autores Antunes e Procianoy (2003) 
citam fatores que podem reduzir a reação do mercado ao fato tornado público. São 
exemplos destes fatores que penalizam a reação dos agentes mercadológicos às 
informações: assimetria informacional, ineficiência no mercado e os conflitos de agência. 

Estudos foram realizados com a intenção de compreender o impacto das 
informações contábeis no mercado de capitais. O primeiro foi realizado por Ball e Brown 
(1968), em que os lucros e o preço das ações foram relacionados e no resultado obtido 
constou que a partir de todas as informações contábeis de uma empresa, disponíveis 
durante um ano, metade ou mais refletiu na receita daquele ano. Desta forma, o conteúdo 
das informações contábeis causou impacto considerável sobre o retorno.  

Beaver (1968) estudou a reação de investidores aos anúncios de lucros realizados 
no mercado americano. Em seu estudo, a partir da observação de retornos anormais nos 
dias em torno da data dos anúncios de lucros realizados, encontrou evidências de que os 
preços variam acentuadamente, no dia ou nos dias próximos da divulgação dos resultados 
contábeis ao mercado de capitais. Estes estudos seminais incentivaram os estudos 
posteriores.  

Beaver, Lambert e Morse (1980) examinaram a relação empírica entre mudanças de 
preço nas ações e o lucro, considerando o preço como o preditor dos lucros. Ao observarem 
as expectativas dos participantes do mercado em relação aos lucros futuros advindos das 
mudanças dos preços dos títulos, inferiram que a relação preço/lucro é importante para os 
investidores.  

Em seguida, Ou e Penman (1989) fizeram uma análise das demonstrações contábeis 
tentando entender indicadores patrimoniais: caixa, contas a receber, contas a pagar, dentre 
outros elementos e sua relação com as receitas dos exercícios. Adotaram uma abordagem 
que pressupõe que o preço do mercado é suficiente para determinar os valores das 
empresas. Afirmaram em seus resultados que os atributos contábeis são relevantes para o 
valor, pois são associados estatisticamente aos preços das ações.  

Healy e Palepu (2001) trazem um estudo sobre assimetria da informação e o conflito 
de agência como os fatores que provocam a elaboração das demonstrações contábeis e a 
maior evidenciação. Lev (1989) destaca a relevância dos números contábeis para o 
mercado de capitais por meio de duas medidas: a variação do preço das ações a respeito 
do anúncio do lucro e a variação do patrimônio líquido da empresa, servindo aos analistas 
como base para futuras previsões. Landsman e Maydew (2002) identificaram em seu estudo 
o aumento, ano a ano, da relevância das informações sobre o lucro, divulgadas 
trimestralmente. Também visualizaram o aumento no setor de serviços e informações, com 
a presença marcante de ativos intangíveis.  

Albuquerque et al. (2017) realizou um estudo com o intuito de verificar se as 
informações contábeis são eficientes a ponto de influenciar o risco de investimentos no 
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mercado acionário brasileiro. Como resultado apurou-se que apenas a lucratividade é capaz 
de influenciar o risco de investimento, em virtude de sua importância informacional e da 
possibilidade de suas projeções, assim como a aceitação de que as Demonstrações 
Contábeis são somente umas das ferramentas de análise dos investimentos, devendo 
considerar outros fatores que atuam sobre o mercado de capitais. 

Estes estudos demonstram a importância das Demonstrações Contábeis para seus 
usuários atuantes no mercado de capitais. Na presente pesquisa as informações contábeis 
relativas às variações ocorridas no patrimônio das entidades, mais especificamente, as 
variações do nível de investimento em ativo não circulante (investimentos, imobilizado e 
intangível), bem como os fluxos gerados na Demonstração do Fluxo de Caixa nas atividades 
de investimento, serão observadas quanto ao impacto que podem provocar sobre o valor 
das ações.  

 
 

2.2 DECISÕES DE INVESTIMENTO 
 
De acordo com Navarro et al. (2013), os investimentos são decisões estratégicas das 

empresas que devem ser realizadas para promover o melhor interesse dos acionistas a fim 
de potencializar o retorno do capital alocado. Lyra e Olinquevitch (2007) afirmam que as 
decisões de investimento constituem o sacrifício de uma satisfação imediata e certa, em prol 
de retornos futuros, baseadas na suposição antecipada, estabelecida pela teoria de finanças 
corporativas, na qual os gestores atuam a fim da maximização do valor da empresa.  

Os autores Damodaran (2009) e Lucchesi e Famá (2007) afirmam que estas 
decisões de investimento podem ser observadas da perspectiva da empresa ou do 
investidor. Na primeira são realizadas com o objetivo de auferir lucros e fluxos de caixa 
positivos a partir de seus resultados e na segunda este lucro e fluxos de caixa positivos 
devem refletir-se no preço das ações.  

Antunes e Procianoy (2003) tratam da forma como se dão tais decisões no contexto 
das organizações. Para estes autores, elas podem ser divididas em duas etapas, em virtude 
da separação existente entre controle e propriedade: na primeira destas etapas o investidor 
pode atribuir a outrem as decisões de investimento em oportunidades produtivas, excluindo 
destas decisões suas preferências individuais. Já na segunda etapa é visível a dificuldade 
para delegar este poder de decisão, porque existem custos adicionais atrelados, bem como 
grande influência das preferências individuais do decisor. 

 Os autores Assaf e Guasti (2017) tratam dos critérios racionais que permeiam as 
decisões de investimento. Estes critérios consideram a mensuração dos resultados de caixa 
derivados das propostas de investimento e a avaliação de sua atratividade econômica 
quando comparada com o custo do dinheiro. Para estes autores o processo de avaliação 
das oportunidades produtivas é baseado no dimensionamento dos fluxos de caixa, na 
avaliação econômica destes fluxos, na definição da taxa de retorno exigida pelos 
proprietários do capital e na introdução do risco associado a tais oportunidades.  

Antunes e Procianoy (2003) compõem a literatura sobre decisões de investimento 
citando o Teorema da Separação, no qual os investidores deliberam sob condições de 
certeza ou de incerteza. De acordo com Copeland e Weston (1988) em condições de 
certeza maximizar a riqueza do acionista é maximizar o Valor Presente Líquido (VPL), pois 
esta técnica é convergente com os interesses das organizações. No entanto, quando são 
considerados a incerteza e o risco, outras técnicas podem ser apreciadas: árvores de 
decisão, análise de cenários, análise de sensibilidade ou teoria de opções.  

O eixo teórico deste trabalho é o modelo tradicional de avaliação do valor de 
mercado das empresas. De acordo com Lucchesi e Famá (2007) isto significa que as 
decisões de investimento são realizadas com o intento de acrescentar valor às entidades. 
Nesta perspectiva, os autores McConnell e Muscarella (1985) afirmam que o valor de 
mercado é resultado da junção de dois termos: o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
gerados pelos ativos atuais e o valor presente esperado das decisões de investimento. 
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Segundo Modigliani e Miller (1961) a organização só acrescenta valor ao preço de 
suas ações quando decide investir em oportunidades com taxa de retorno maior do que a 
taxa de retorno exigida pelo mercado. Lyra e Olinquevitch (2007) afirmam que o preço das 
ações é resultado da interação entre as forças de oferta e demanda atuantes no mercado de 
capitais. O nível destes preços é estabelecido pelos lucros esperados; pela incerteza 
inerente à estimativa destes fluxos futuros e pela taxa de desconto considerada sobre estes 
lucros futuros esperados.  

As decisões de investimento em questão nesta pesquisa são aquelas inferidas no 
Balanço Patrimonial e na Demonstração de Fluxos de Caixa. De acordo com Gelbcke et al. 
(2018) essas duas demonstrações sofreram o impacto do processo de convergência às 
normas internacionais, as quais tem como principais características e consequências, serem 
mais baseadas em princípios do que em regras; a prevalência da essência sobre a forma; a 
consideração dos benefícios e riscos em detrimento a propriedade jurídica para registro dos 
itens patrimoniais, bem como uma Contabilidade que necessita de informações advindas de 
outras áreas, como por exemplo o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal. 

O estudo realizado por Fiorentin et al. (2011) menciona que tal processo ocorreu em 
duas etapas: a primeira desenvolvida em 2008 com o reconhecimento da Lei nº 11.638/07, 
denominada de convergência parcial; e a segunda desenvolvida em 2009, cuja a adoção 
passou a ser obrigatória a partir de 2010 para as S.A. abertas e as sociedades de grande 
porte, com efeito retroativo para 2009. Gelbcke et al. (2018) pontua as alterações causadas 
pela convergência às normas internacionais que impactam as decisões de investimento, 
aqui relacionadas às possíveis alterações do valor das ações.  

Entre as mudanças citadas está a produzida pela Lei 11.638/07, que estabeleceu a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), como um dos demonstrativos obrigatórios, em 
substituição à Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. Na DFC, os fluxos 
foram divididos em três tipos de atividades: operacionais, de investimento e financiamento. 
Quanto ao balanço patrimonial essa mesma lei subdividiu o ativo permanente em 
investimentos, imobilizado, intangível e diferido.  

Além de estabelecer o subgrupo destinado aos ativos intangíveis, definidos como 
bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido, a Lei nº 11.638/07 também modificou o 
conceito de ativo imobilizado, fazendo prevalecer a transferência de controle, riscos e 
benefícios, e não a titularidade jurídica, priorizando a essência sobre a forma; bem como 
definiu a obrigatoriedade de efetuar, periodicamente, a análise de recuperabilidade dos 
valores do imobilizado, intangível e diferido; e estabeleceu o cálculo da depreciação, 
exaustão e amortização em função da vida útil econômica estimada do bem.  

Alguns anos depois, a Lei 11.941/09 promoveu uma nova subdivisão no ativo. 
Extinguiu o ativo diferido e o termo ativo permanente deixou de ser utilizado como um 
subgrupo do ativo, dando lugar ao ativo não circulante e sua nova subdivisão: realizável à 
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. A partir desse ato normativo, a 
obrigatoriedade de efetuar o teste de recuperabilidade passou a considerar os valores 
registrados no imobilizado e intangível. As alterações realizadas na Lei 6.404/76 pelas Leis 
11.638/07 e 11.941/09 introduziram critérios de avaliação de investimentos mais adequados, 
em comparação com os que eram praticados. Passaram a existir três métodos de avaliação 
de investimentos em outras sociedades: método de custo, valor justo e equivalência 
patrimonial.  

A seguir estão as evidências empíricas esclarecendo pontos abordados em estudos 
anteriores que também contribuem para o entendimento geral desta pesquisa.  

 
 
 

2.3 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 
 
Os estudos que fornecem evidências empíricas acerca do impacto das decisões de 

investimento no valor de mercado das empresas iniciaram na década de 80. De acordo com 
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Lucchesi e Famá (2007) a pesquisa realizada por McConnell e Muscarella (1985) é uma das 
referências mais importantes desta temática. Num contexto em que se utilizou o modelo 
tradicional de avaliação e a hipótese de maximização do valor de mercado, estes autores 
obtiveram resultados confluentes com a hipótese estabelecida, em que as organizações que 
investiam em oportunidades produtivas com VPL positivo, ao realizarem aumentos ou 
reduções de capital, implicavam em aumentos ou reduções relevantes no valor de suas 
ações. O mesmo não ocorria com os aportes em oportunidades com retorno igual ao exigido 
no mercado. 

Em seguida Sepe e Statman (1989) demostraram em seu estudo a reação do 
mercado aos anúncios de abandono de investimentos. O mercado reagiu positivamente por 
entender que os gestores estavam comprometidos com os projetos anunciados e só 
voltariam atrás, no caso do projeto não ser rentável ou ser inviável.  Blackwell, Marr e Spivey 
(1990) e Gombola e Tsetsekos (1992) obtiveram o resultado contrário. Os anúncios de 
abandono foram vistos como informações negativas sobre as oportunidades de investimento 
e sobre os fluxos futuros das empresas que os reportavam.  

Chan, Kesinger e Martin (1990) e Tsetsekos e Zantout (1994) observaram em seus 
estudos a resposta do mercado aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Os 
resultados obtidos evidenciaram o olhar favorável do mercado a tais anúncios de 
investimentos, refutando a hipótese da miopia do mercado de capitais. Chan, Gau e Wang 
(1995) estudaram os anúncios de realocação de investimentos, considerando que o 
mercado recompensaria apenas empresas que realizavam bons investimentos e os 
compreendia como sinalizador das perspectivas futuras. Tais autores concluíram que o 
mercado respondia positivamente às informações positivas e negativamente à informações 
negativas sobre os futuros investimentos.  

Blose e Shieh (1997) e Chung, Wright e Charoenwong (1998) analisaram os 
anúncios de investimentos, utilizando o Q de Tobin como proxy para diferenciar empresas 
com boas oportunidades de investimento das que não as possuem. Os resultados obtidos 
indicaram que os aumentos (reduções) de dispêndios de capital resultam em mudanças 
positivas (negativas) no preço das ações. Szewczyk, Tsetsekos e Zantout (1996) e Chen e 
Ho (1997) observaram o impacto de anúncios de investimentos testando a hipótese do fluxo 
de caixa livre e o Q de Tobin. Quando testados conjuntamente os resultados não foram 
significativos.  

Lamb (1993) e Antunes e Procianoy (2003) não estudaram anúncios, e iniciaram o 
estudo dos investimentos evidenciados nas demonstrações contábeis. Para estes autores 
as variações obtidas a partir das demonstrações eram a confirmação dos anúncios ao 
mercado.  Ambos consideraram a variação do ativo permanente e do imobilizado como 
implicação das decisões de investimento. Obtiveram como resultado a correlação positiva 
entre tais variações e o preço de mercado das ações.   

Os autores Lucchesi e Famá (2007) investigaram o impacto das decisões de 
investimento das empresas brasileiras, divulgadas em anúncios, sobre o valor de suas 
ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 1996 a 2003. Os 
resultados mostraram que anúncios em investimentos futuros, realizados pelos gestores 
provocam reações no mercado de capitais, corroborando com a hipótese de maximização 
do valor de mercado e do modelo tradicional de avaliação de empresas.  

Lyra e Olinquevitch (2007) realizaram estudo mais específico. Estes autores 
verificaram a existência de evidências estatísticas do impacto das decisões de investimento, 
no ativo imobilizado, sobre o preço das ações no mercado de capitais. Os resultados 
indicaram a existência de relação entre as variações do ativo imobilizado e as variações dos 
preços das ações no mercado de capitais.  

Os estudos apresentados fornecem evidências de que as informações acerca das 
decisões de investimento provocam alterações no valor das ações. Possibilitando 
argumentos para a criação das hipóteses que conduzem este trabalho:  

Hipótese 1: As decisões de investimento evidenciadas no balanço patrimonial, 
constantes nos subgrupos de investimento, imobilizado e intangível, impactam o valor das 
ações no mercado de capitais. 
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Hipótese 2: Os fluxos das atividades de investimento, evidenciados na DFC, 
impactam o valor das ações no mercado de capitais. 

 
 

3  METODOLOGIA 
 

Para concretizar esta pesquisa, de acordo com Andrade (2010) é preciso definir o 
método de abordagem, ou seja, indicar o plano geral do trabalho, quanto aos seus 
fundamentos lógicos e o processo de raciocínio desenvolvido. De acordo com Marconi e 
Lakatos (2016) este estudo utiliza o método de abordagem dedutivo, em que a partir de 
teorias e leis, na maioria das vezes, prediz a ocorrência de fenômenos particulares. A 
premissa fundamental que embasa este trabalho é a Hipótese do Mercado Eficiente, 
considerada como um dos pilares da moderna Teoria de Finanças.  

Com o objetivo de solucionar o problema de pesquisa, que busca analisar o impacto 
das decisões de investimento, sobre o valor das ações das empresas não financeiras 
listadas na B3, de 2010 a 2017, fez-se uso da abordagem metodológica empírica. De acordo 
com Martins e Theóphilo (2009) nesta abordagem, considera-se que o fato existe excluindo 
qualquer atribuição de valor ou posicionamento teórico, com conteúdo evidente e livre de 
pressupostos subjetivos. Para esses autores o empirismo consagrou a observação empírica, 
o teste experimental e a mensuração quantitativa como critérios de cientificidade na busca 
pelo conhecimento, que se dá superando subjetividades, juízos de valor e influências 
ideológicas. 

Quanto aos objetivos esta pesquisa é descritiva. De acordo com Malhorta (2012) é 
caracterizada pela formulação prévia de hipóteses específicas, e as informações 
necessárias são claramente definidas. Tem como principal objetivo a descrição de algo, 
comumente características ou funções do mercado. Na perspectiva de Beuren (2013) a 
pesquisa descritiva exige do pesquisador uma delimitação precisa de técnicas, métodos, 
modelos e teorias que orientarão a coleta e interpretação dos dados, cujo objetivo é conferir 
validade científica à pesquisa.  

Quanto à abordagem do problema, conforme Martins e Theóphilo (2009), em virtude 
da natureza das informações, dos dados e das evidências reunidas usa-se metodologia 
quantitativa. De acordo com estes autores, para empreender uma avaliação quantitativa os 
dados numéricos são organizados, sumarizados, caracterizados e interpretados. Para 
viabilizar e concluir este estudo, informações numéricas serão consideradas e descritas 
desde a coleta dos dados até o momento efetivo de análise. O instrumento de coleta 
utilizado é a pesquisa documental. De acordo com Martins e Theóphilo (2009), este 
instrumento faz uso de documentos como fonte de dados, informações e evidências, 
podendo ser escritos ou não.  

 
 
3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 
A população desta pesquisa é composta pelas companhias abertas com ações 

negociadas na B3 no período de 2010 a 2017. A seleção dessa população deve-se à 
obrigatoriedade de publicação de demonstrativos contábeis anuais, além de ser composta 
por empresas dos diversos setores de atividade econômica. Nela foram consideradas duas 
amostras: uma para visualização das decisões de investimento constantes no Balanço 
Patrimonial e outra para a visualização de tais iniciativas na DFC, no período de 2010 a 
2017. As informações contábeis utilizadas foram obtidas na base de dados Economática. 

Na composição das amostras, foram excluídas as instituições financeiras por 
possuirem uma estrutura patrimonial diversa, capaz de distorcer os dados. Além disso, 
foram excluídas observações com algum campo incompleto e os outliers foram tratados 
através de sua winsorização. A Tabela 1 descreve a composição das amostras. 
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Tabela 1 - Descrição das amostras da pesquisa de 2010 a 2017 

Descrição 
 

Quantidade 

BP DFC 

Empresas Observações Empresas Observações 

Número de firmas não financeiras do 
mercado brasileiro 

306 2736 306 2736 

Dados faltantes  64 1341 68 1221 

Amostra da pesquisa (empresas-ano) 242 1395 238 1515 

Setor 
  Bens Industriais  48 272 48 295 

  Consumo Cíclico 71 412 70 432 

  Consumo não Cíclico 20 119 20 134 

  Materiais Básicos 28 167 25 178 

  Petróleo, Gás e Biocombustíveis 10 62 10 66 

  Saúde 15 90 15 96 

  Tecnologia da Informação 5 26 5 30 

  Telecomunicações 5 26 5 33 

  Utilidade Pública 40 221 40 251 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

De acordo com a Tabela 1, as amostras são formadas por 9 setores, dos quais se 
destacam o de Consumo Cíclico; Bens Industriais e de Utilidade Pública, em virtude do 
significativo número de empresas e observações.  

 

 

3.2 VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

Os dados coletados são relacionados às variáveis utilizadas para operacionalizar o 
estudo. Quanto aos valores que equivalem às decisões de investimento no período 
estudado, utilizou-se o modelo de Ball e Brown (1968), também utilizado em outras 
pesquisas, que recorreram às demonstrações contábeis para analisar o impacto das 
decisões de investimento no valor das ações das empresas (ANTUNES E PROCIANOY, 
2003; LAMB, 1993; LYRA E OLINQUEVITVH, 2007). Este modelo prevê que o valor atual 
será o mesmo valor do período anterior, estabelecendo que o erro de previsão seja a 
variação entre o período atual e o anterior. 
  Desta maneira para calcular a variação, sinal oneroso das decisões de investimento, 
nos subgrupos do ativo não circulante, provenientes do balanço patrimonial; bem como nos 
subgrupos das atividades de investimento, da DFC, referentes à empresa “i” no período “t” 
foram considerados valores divulgados em demonstrações anuais consecutivas, 
apresentados nas fórmulas a seguir: 
 
 
Quadro 1 – Adaptações do Modelo de Ball e Brown (1968) 

Demonstração Analisada Equação 

Balanço Patrimonial 
                       

 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
                        

Fonte: Elaborada pelos autores.  
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De acordo com o Quadro 1 considerando o balanço patrimonial:        representa a 

variação do ativo não circulante da empresa “i” no período “t” calculada pela diferença dos 
valores do ativo não circulante (ANC), divulgados em balanços patrimoniais anuais 
consecutivos (t-1 e t); e considerando a Demonstração de Fluxos de Caixa:         indica a 

variação dos fluxos das atividades de investimento  da empresa ―i‖ no período ―t‖, divulgadas 
em demonstrações de fluxos de caixa anuais consecutivas (t-1 e t).  

Desenvolvendo raciocínio análogo e considerando os subgrupos em estudo, o 
Quadro 2 descreve como este estudo analisa as decisões de investimento através das 
variações das contas dos Balanço Patrimonial e da DFC, relacionadas à investimentos. 

 
Quadro 2- Adaptação do Modelo de Ball e Brown (1968) aos subgrupos em análise. 

Demonstração Contábil Subgrupo Analisado Equação 

Balanço Patrimonial 

Investimentos                        

Imobilizado       
                 

Intangível                        

Demonstração dos Fluxos 
de Caixa 

Compra de Investimento Permanente                        

Compra de Ativo Fixo e Diferido                        

Venda de Ativo Permanente                        

Nota: Para o cálculo da variação do exercício de 2010, utilizaram-se dados de 2009. As variações 
foram divididas pelo ativo total médio.  
Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

Em que: 

       = variação do subgrupo de investimentos da empresa “i” no período “t” calculada pela 

diferença de valores do subgrupo investimentos (INV) em demonstrações anuais 
consecutivas (t-1 e t);  

      
 = variação do subgrupo imobilizado da empresa “i” no período “t” calculada pela 

diferença de valores do subgrupo imobilizado (IMO) em demonstrações anuais consecutivas 
(t-1 e t);  

       = variação do subgrupo intangível da empresa “i” no período “t” calculada pela 

diferença de valores do subgrupo intangível evidenciados em demonstrações anuais 
consecutivas (t-1 e t);  

       = variação do subgrupo compra de investimento permanente da empresa “i” no 

período “t” calculada pela diferença de valores do subgrupo compra de investimento 
permanente (CIP) em demonstrações anuais consecutivas (t-1 e t);  

       = variação do subgrupo compra de ativo fixo e diferido da empresa “i” no período “t” 

calculada pela diferença de valores do subgrupo compra de ativo fixo e diferido (CAF) em 
demonstrações anuais consecutivas (t-1 e t);  

      = variação do subgrupo venda de ativo permanente da empresa “i” no período “t” 

calculada pela diferença de valores do subgrupo venda de ativo permanente (VAP) em 
demonstrações anuais consecutivas (t-1 e t).  

 

 

As demais variáveis consideradas neste estudo estão evidenciadas abaixo, no 
Quadro 3. Nele são propostas duas metodologias que possibilitam o cálculo de retornos, a 
serem utilizados como variável dependente: a primeira variável dependente é o retorno 
contínuo, comumente utilizado para os modelos de finanças; e a segunda variável 
dependente é o retorno anormal, utilizando o Modelo de Retornos Ajustados ao Mercado, 
mencionado no estudo realizado por Camargos e Barbosa (2015). Esse último modelo 
busca avaliar se os retornos das ações estão superando um benchmarking de mercado – 
neste caso, o principal índice característico da B3, o Ibovespa. 
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Quadro 3 – Variáveis dos Modelos 

Variável Equação Sustentação Teórica 

Retorno Contínuo (RC)   (       ) 
Lyra e Olinquevitch (2007); 
Lucchesi e Famá (2007) 

Retorno Anormal (RA)      (             ) Camargos e Barbosa (2015) 

Retorno sobre o Ativo (ROA) 
Lucro líquido / Ativo total 

médio 

Arabsalehi e Mahmoodi (2011); 
Soares e Galdi (2011); Khan et al. 
(2012); Ray (2014) 

Tamanho (TAM) 
Logaritmo natural do valor de 

mercado 
Fama e French (1992) 

Nota: Pt é o preço do ativo na data t; Pt-1 é o preço do ativo no último dia útil do período anterior; 
IBOV é a cotação, em pontos, do IBOVESPA na data t. IBOV t-1 é a cotação, em pontos, do Ibovespa 
no último dia útil do período anterior. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De forma complementar, foram inseridas as variáveis de controle: Retorno sobre o 
Ativo (ROA) e Tamanho, mensurado pelo logaritmo natural do valor de mercado, já 
utilizadas anteriormente por trabalhos na área, que identificaram forte relação dessas 
variáveis com os retornos das ações, conforme estudos mencionados no Quadro 3, visto 
que seria uma premissa muito forte assumir que o impacto no valor de mercado das ações 
das empresas brasileiras seria explicado apenas pelas decisões de investimento.  

A seguir, o Quadro 4 evidencia os quatro modelos de regressão utilizados para 
analisar como se comportam as relações entre as variáveis explicativas, representantes das 
decisões de investimento, e as variáveis dependentes, representantes dos retornos. 

 

Quadro 4 – Regressões utilizadas por demonstração em análise.  

Demonstração 
Contábil 

Modelo de Regressão Utilizado 

Balanço 
Patrimonial 

                                                     

                                                     

Demonstração de 
Fluxos de Caixa 

                                                     

                                                     

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em que:  

     = o retorno contínuo da ação i no tempo  t;  

     = o retorno anormal da ação i no tempo t; 

        = variação do subgrupo investimentos da empresa i no tempo t dividido pelo           
ativo total médio do fim do exercício anterior;  

        = variação do subgrupo imobilizado da empresa i no tempo t dividido pelo ativo total 
médio do fim do exercício anterior;  

        = variação do subgrupo intangível da empresa i no tempo t dividido pelo ativo total 
médio do fim do exercício anterior;  

        = variação do subgrupo compra de investimento permanente da empresa i no tempo 
t dividido pelo ativo total médio do fim do exercício anterior;  

        = variação do subgrupo compra de ativo fixo e diferido da empresa i no tempo t 
dividido pelo ativo total médio do fim do exercício anterior;  

        = variação do subgrupo venda de ativo permanente da empresa i no tempo t 
dividido pelo ativo total médio do fim do exercício anterior; 

      = retorno sobre o ativo da ação i no período t;  

      = indicador de tamanho da empresa da ação i no período t; 
α ,β e Ɛ = coeficientes e erro da regressão. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 
São apresentados neste tópico os resultados das análises estatísticas realizadas 

neste trabalho, inicialmente de forma descritiva e, posteriormente, demonstrando os 
resultados da estimação dos modelos de regressão com dados em painel, mediante o que 
foi disposto na metodologia, com vistas a atender ao objetivo proposto.  

Em virtude das observações realizadas acerca de duas demonstrações diversas, que 
possuem decisões de investimento representadas por grupos de variáveis distintos, das 
quais o balanço produziu um número maior de dados faltantes, formaram-se duas Tabelas 
(2 e 3) para a apresentação da estatística descritiva das variáveis da pesquisa, dispostas a 
seguir: 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva considerando o balanço patrimonial 

Variável Obs. Média Desvio Padrão Mín. Máx. 

Retorno Anormal (RA) 1395 -0,1964 0,5211 -2,9301 -0,7693 

Retorno Contínuo (RC) 1395 0,0674 0,5372 -0,8309 2,8573 

Investimento (INV) 1395 0,0040 0,0359 -0,1812 0,2006 

Imobilizado (IMO) 1395 0,0093 0,0891 -0,5932 0,5421 

Intangível (INT) 1395 0,0155 0,0717 -0,1439 0,4989 

Retorno sobre Ativo (ROA) 1395 -0,0185 0,2437 -1,7157 0,3189 

Tamanho (TAM) 1395 20,6986 2,2275 15,2499 25,6956 

Nota: As variáveis estão descritas no texto.  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Na Tabela 2 verifica-se que o RA das empresas da amostra, em média, é negativo, 

no valor de -0,1964. Isso implica que o retorno anormal na amostra, em relação ao 
Ibovespa, é, em média, negativo e pode ser explicado pela quantidade de empresas 
componentes da amostra, pois o Ibovespa reflete uma carteira de ativos menor. 
Considerando o desvio padrão dessa variável no valor de 0,5211 percebe-se a 
heterogeneidade da amostra nesse aspecto. 

Outro ponto que chama atenção na Tabela 2 é o ROA negativo, num valor médio de 
-0,0185 que pode ser fruto de prejuízos, indicando que as empresas tem atingido um nível 
insatisfatório de utilização de seus recursos. Por fim na Tabela 2 percebe-se um logaritmo 
do valor de mercado das companhias, no valor médio de 20,6986 para o período estudado e 
seu desvio padrão, no valor de 2,2275 denota uma amostra heterogênea nesse aspecto. 

 
Tabela 3 - Estatística descritiva considerando a demonstração de fluxos de caixa 

Variável Obs. Média Desvio Padrão Mín. Máx. 

Retorno Anormal (RA) 1515 -1,9293 0,5697 -2,9301 0,7693 

Retorno Contínuo (RC) 1515 0,1056 0,5855 -0,8309 2,8573 

Compra de Investimento 
Permanente (CIP) 

1515 0,0069 0,0235 0,0000 0,1800 

Compra de Ativo Fixo e 
Diferido (CAF) 

1515 0,0508 0,0512 0,0000 0,2969 

Venda de Ativo Permanente 
(VAP) 

1515 0,0050 0,0187 0,0000 0,1403 

Retorno sobre Ativo (ROA)  1515 -0,0106 0,2400 -1,7157 0,3189 

Tamanho (TAM) 1515 20,8617 2,1387 15,2499 25,6956 

Nota: As variáveis estão descritas no texto.  
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Na Tabela 3 encontra-se a estatística descritiva referente à DFC. Nela é possível 
visualizar que o retorno anormal é em média negativo, no valor de -1,9293 e isso pode ser 
explicado da mesma maneira que o RA negativo das decisões de investimento do BP: em 
virtude da quantidade de organizações abrangidas pela amostra em relação a quantidade de 
empresas que compõem a carteira do índice Ibovespa. O desvio padrão no valor de 0,5697 
indica que a amostra apresenta heterogeneidade nesse aspecto.  

O ROA também é em média negativo, no valor de -0,0106 indicando prejuízos e mau 
aproveitamento dos ativos para gerar lucros. Outro fato que desperta atenção na Tabela 3 
são os valores mínimos zerados das variáveis CIP, CAF E VAP permitindo a inferência de 
que há empresas que não realizaram desembolsos para a compra de investimento 
permanente; de ativo fixo e diferido ou que não receberam fluxos de caixa advindos da 
venda ativos permanentes em algum período, e o desvio padrão baixo destas variáveis 
demonstra homogeneidade da amostra nesse aspecto. 

Na Tabela 4, no intuito de verificar a correlação linear entre as variáveis contínuas do 
estudo, que correspondem ao problema desta pesquisa, foi estimada a matriz de correlação 
de Spearman (não paramétrico) e Pearson (paramétrico). No entanto, o teste de 
normalidade univariada dos dados Shapiro-Francia (Tabela 5) indica que todas as variáveis 
não apresentam distribuição normal, e para fins de análise, conforme Levin e Fox (2004) 
recomenda-se o uso da correlação não paramétrica de Spearman. 
 
Tabela 4 - Matriz de correlação de Spearman (parte de baixo do triângulo) e de Pearson (parte de 
cima do triângulo) 

 RA RC INV IMO INT CIP CAF VAP ROA TAM 

RA 1 0,946 0,047 0,060 0,072 0,040 0,009 -0,069 0,134 0,136 

RC 0,880 1 0,030 0,054 0,039 0,033 -
0,025 

-0,066 0,124 0,133 

INV 0,072 0,038 1 -0,137 -0,065 0,125 0,002 -0,024 0,109 0,077 

IMO 0,112 0,054 0,048 1 0,164 0,067 0,251 -0,034 0,057 0,054 

INT 0,106 0,048 0,002 0,345 1 0,304 0,243 -0,061 0,105 0,128 

CIP 0,011 0,016 0,232 0,159 0,109 1 0,008 0,021 0,017 0,110 

CAF 0,075 0,028 0,040 0,494 0,335 0,053 1 -0,019 0,131 0,273 

VAP -0,053 -0,053 -0,006 -0,013 -0,088 0,058 0,056 1 -0,002 -0,037 

ROA 0,389 0,356 0,074 0,270 0,226 0,060 0,179 -0,078 1 0,395 

TAM 0,274 0,0261 0,097 0,320 0,238 0,303 0,371 0,103 0,426 1 

Nota: As variáveis estão descritas no texto. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Inicialmente verifica-se na Tabela 4 uma correlação positiva (>0.8) entre o retorno 

contínuo e o anormal, já esperada, devido à fórmula para obtenção do retorno anormal 
considerar o retorno contínuo. No que se refere à correlação das variáveis independentes 
com as dependentes, pode-se observar que, entre as variáveis que implicam decisões de 
investimento, IMO apresenta correlação positiva no valor de 0,112 com o RA; e INT também 
apresenta correlação positiva no valor de 0,106 com RA.  

Esses valores não indicam uma forte correlação, por isso foram realizados testes 
mais robustos. Somente a variável VAP apresentou correlação negativa, tanto com RA, 
quanto com RC, ambas no valor de -0,053. Quanto as variáveis de controle, ROA apresenta 
correlação positiva no valor de 0,389 com RA e 0,356 com RC; TAM apresenta correlação 
positiva com RA no valor de 0,274. Ambas se destacam, pois apresentaram as maiores 
correlações com as variáveis dependentes, superando as que indicam decisões de 
investimentos.  

A fim de responder às hipóteses estabelecidas, estimaram-se modelos de regressão 
com dados em painel, evidenciados na Tabela 5. Os testes de Hausman e F de Chow foram 
conduzidos para a escolha entre efeitos fixos, aleatórios ou regressão na forma pooled.  
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Tabela 5 – Resultados da estimação dos modelos de regressão 

 Balanço Patrimonial Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Variáveis Dependentes RA RC RA RC 

        
0,1834 

0,42 

0,7034 

0,20 
  

        
-0,3194* 

-1,84 

-0,0388 

-0,24 
  

        
0,1459 

0,81 

0,0351 

0,21 
  

          
0,4542 

0,61 

0,3247 

0,43 

          
-1,3957*** 

-3,04 

-2,2864*** 

-4,61 

          
-1,0871 

-1,6 

-1,0237 

-1,24 

      
0,1736 

1,5 

0,2513** 

2,57 

0,2152 

1,4 

0,1797 

1,15 

      
0,2285*** 

6,34 

0,0380*** 

6,61 

0,2979*** 

10,02 

0,3204*** 

9,68 

Const. 
-6,6914*** 

-8,97 

-0,7151*** 

-5,94 

-8,0698*** 

-13,05 

-6,4588*** 

-9,37 

Obs. 1395 1395 1515 1515 

Firmas 242 242 238 238 

   0,0952 0,0519 0,1255 0,1310 

VIF 1,13 1,13 1,11 1,11 

Prob>chi2     

F-Test 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Breush-Pagan  0,0006 0,0017 0,0000 0,0000 

Wooldridge 0,0794 0,0001 0,0002 0,0000 
S. Francia  0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 
Regressão FE POOLED FE FE 

Nota: ***, **, * = significante ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
Fonte: Dados da pesquisa - STATA  

 
Nos modelos de regressão utilizados para estimar o comportamento das variáveis 

levando em conta o balanço patrimonial, adotou-se efeitos fixos para RA (Hausman e Chow 
rejeitam H0) e pooled para RC (Hausman rejeita H0 e Chow não rejeita). Quanto à DFC, os 
modelos de RA e RC assumiram dados em painel com efeitos fixos (Hausman e Chow 
rejeitam H0). Também é possível visualizar o coeficiente de explicação R² cujo valor indica 
que os modelos da DFC são mais ajustados que os do balanço patrimonial, implicando que 
12,55% e 13,10% dos retornos anormal e contínuo, respectivamente, podem ser explicados 
pelas variáveis dependentes e de controle. O VIF baixo indica que não há problema de 
multicolineariedade nos modelos.   

No que diz respeito aos testes de pressupostos dos modelos presentes na Tabela 5, 
o teste Shapiro-Francia foi utilizado para testar a normalidade dos resíduos e indicou p<0,05 
em todos os modelos constatando a não normalidade dos dados. Utilizou-se o Teste de 
Breush Pagan, Wooldridge que evidenciaram a presença de heteroscedasticidade e 
autocorrelação, respectivamente em todos os modelos. Com objetivo de corrigir esses 
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efeitos nas regressões, os modelos foram estimados com erros padrão robustos ou 
clusterizados.  

Na Tabela 5, os resultados das regressões mostram que somente algumas variáveis 
apresentaram-se significativas. Nos resultados da análise do balanço patrimonial, verifica-se 
no seu modelo de retorno anormal que a variável         apresentou significância a 10%, 
indicando que há relação com a variação do valor das ações. Este resultado corrobora com 
estudos supracitados nas evidências empíricas, nos quais as decisões de investimento no 
imobilizado são capazes de provocar impacto no valor de mercado das ações, pois 
apresentam relação estatística positiva (ANTUNES E PROCIANOY, 2003; LAMB, 1993; 
LYRA E OLINQUEVITVH, 2007). 

Quanto à DFC, a variável         apresentou significância a 1%, tanto no retorno 
anormal quanto no retorno contínuo, apontando a significância na variação do fenômeno 
estudado e deixando indícios de que as variações da conta de compra de ativo fixo e 
diferido impactam no valor das ações no período analisado. Esse achado contribuiu para a 
literatura acerca do impacto das decisões de investimento das empresas, sobre o valor de 
suas ações no mercado de capitais. 

Com relação às variáveis de controle, ROA apresentou-se significante a 5% no 
modelo de retorno contínuo referente ao balanço, indicando a existência de capacidade 
explicativa quanto ao retorno das ações. Este resultado corrobora com os escritos de 
Arabsalehi e Mahmoodi (2011) e Soares e Galdi (2011), que demonstram a influência 

positiva do ROA sobre os retornos das ações nas companhias. E a variável       
apresentou significância a 1% em todos os modelos de retorno, implicando forte capacidade 
explicativa dos retornos das ações. De acordo com Fama e French (1992) o tamanho da 
empresa consegue capturar a variação nos retornos das ações, corroborando com os 
resultados obtidos nesta pesquisa.  

Os resultados alcançados não rejeitam a primeira hipótese, que trata das decisões 
de investimento constantes no balanço patrimonial, pois a variável         atingiu 
significância a 10% no modelo de retorno anormal do balanço indicando a capacidade 
explicativa desta variável em tal retorno. Em relação a segunda hipótese, que trata das 
decisões de investimento constantes na DFC, também não pôde ser rejeitada, pois a 

variável         apresentou significância a 1%, tanto para RA quanto para RC. 
Os resultados contribuem para a literatura acerca do tema, ao observar a totalidade 

das decisões de investimento nas demonstrações contábeis, e em virtude de ter obtido entre 
os subgrupos analisados o achado acerca do impacto no valor das ações causado pelos 
fluxos de caixa relacionados a compra de ativo fixo e diferido, indicando que os investidores 
observam este subgrupo no mercado de capitais no momento da tomada de decisão. 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com base da Hipótese do Mercado Eficiente, este estudo teve como objetivo analisar 

o impacto das decisões de investimento, sobre o valor das ações das empresas não 
financeiras listadas na B3, no período de 2010 a 2017. As decisões de investimento foram 
consideradas no balanço patrimonial e na demonstração de fluxos de caixa, no período pós-
convergência às normas internacionais. No que diz respeito a amostra, verificou-se que 
durante o período analisado as empresas obtiveram em média retornos negativos, ou seja, 
durante o ínterim em estudo, obtiveram em média, um retorno inferior ao retorno do 
Ibovespa. Nesta mesma perspectiva o ROA também se manteve em média negativo, 
evidenciando o mau aproveitamento dos ativos.  

Para viabilizar este estudo considerou-se o modelo de Ball e Brown (1968) para obter 
os valores referentes às decisões de investimento. Aliado a estas decisões que ocuparam a 
posição de variáveis independentes, consideraram-se os retornos anormais e contínuos, 
como variáveis dependentes, bem como o retorno sobre o ativo e o indicador de tamanho, 
como variáveis de controle. Para analisar os dados utilizou-se regressão linear múltipla, por 
mínimos quadrados e seus dados foram tratados em painel. 
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Os resultados obtidos não rejeitaram a primeira hipótese que aborda as decisões de 
investimento evidenciadas no balanço patrimonial, constantes no subgrupo de investimento, 
imobilizado e intangível, quanto ao impacto no valor das ações no mercado de capitais. 
Após a análise identificou-se que apenas as variações no subgrupo imobilizado impactam o 
valor das ações a 10% de significância no retorno anormal, implicando que há relação entre 
os investimentos nesse subgrupo e o valor das ações e que esta variável tem capacidade de 
explicar a variação no valor das ações. 

A segunda hipótese que se refere às decisões de investimento na DFC não pôde ser 
rejeitada. Nela se estabeleceu que, os fluxos das atividades de investimento, evidenciados 
na DFC, impactam o valor das ações no mercado de capitais. Os resultados indicaram 
significância estatística, ao nível de 1%, da variável referente ao subgrupo compra de ativo 
fixo e diferido, tanto no retorno anormal, quanto no retorno contínuo, indicando a relevância 
dessa variável para explicar os retornos das ações. 

Como contribuição teórica do presente estudo visualizou-se que os modelos para 
retornos contínuos e anormais são convergentes. Além disso, demonstrou-se que o 
subgrupo da DFC referente à compra de ativos fixos e diferidos é observado pelos 
investidores para a tomada de decisão no mercado de capitais, pois relacionou-se 
significativamente com o retorno das ações. No tocante às limitações, menciona-se o viés 
da seleção realizada somente entre companhias com dados disponíveis no Economática. 
Vale ressaltar que estes resultados não são aplicáveis ao setor financeiro porque ele não foi 
considerado neste estudo.   

Como proposições para estudos futuros, sugere-se analisar a relação das decisões 
de investimento que implicam na compra de ativos fixos e diferidos com o retorno das 
ações, considerando outras métricas de desempenho a fim de potencializar a capacidade de 
decisão de gestores e acionistas no mercado de capitais.  Ademais considera-se 
interessante o desenvolvimento de novos estudos a respeito das decisões de investimento, 
de acordo com as demonstrações aqui consideradas, no setor financeiro, a fim de confirmar 
os resultados aqui obtidos para a totalidade do mercado. 
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