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RELATO FINANCEIRO – A IMPORTÂNCIA E OS DETERMINANTES 

DA DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA. ANÁLISE DA DIVULGAÇÃO 

VOLUNTÁRIA NAS EMPRESAS EM PORTUGAL. 
 

RESUMO 

A divulgação voluntária de informação tem um papel importante no relato financeiro 
efectuado pelas empresas, contribuindo para a qualidade da informação que é disponibilizada 
aos seus utentes cada vez mais exigentes. 
Este trabalho tem como objectivo avaliar o nível de divulgação voluntária por parte das 
empresas em Portugal, bem como analisar os seus determinantes. Nesse sentido, foi criado um 
índice de divulgação através do qual foram analisados os relatórios de gestão e os relatórios 
sobre o governo das sociedades referentes ao exercício findo no ano 2010 de todas as 
empresascotadas no mercado contínuo de cotações oficiais da Euronext Lisbon a 31 de 
Dezembro de 2010, com excepção das empresas do sector financeiro, tendo-se observado um 
valor médio do nível de divulgação de 51,45% e um valor mínimo de 24% e máximo de 72%. 
Para estudar os determinantes do nível de divulgação, foram analisadas determinadas 
características das empresas, nomeadamente o tamanho, a rendibilidade, o endividamento, a 
concentração de capital e o sector de actividade. Dos resultados obtidos, através da análise de 
inferência estatística efectuada e do modelo de regressão linear múltipla construído, concluiu-
se que apenas o tamanho e o endividamento são factores determinantes do nível de 
divulgação. Quanto às variáveis rendibilidade, concentração de capital e sector de actividade, 
não foi encontrada associação, estatisticamente significativa, entre cada uma destas variáveis 
e o nível de divulgação. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A globalização e o desenvolvimento dos mercados a vários níveis têm tornado os relatos 

efectuados pelas empresas cada vez mais importantes para os seus utilizadores. Em todo o 

mundo, muito se tem discutido sobre a qualidade, integridade e transparência da informação 

divulgada nos relatos financeiros.  

A divulgação de informação por parte das organizações nos relatos financeiros constitui uma 

das formas de comunicação mais importantes de que os gestores dispõem na relação com os 

investidores e mercado em geral. Na ausência de regulamentação, é importante compreender 

os incentivos que podem levar à divulgação de informação de forma voluntária. Watson et al. 

(2002) definem divulgações voluntárias como aquelas que vão para além das exigidas por 

leis, por normativos contabilísticos ou pelas entidades reguladoras dos mercados de valores 

mobiliários. 

Os processos informativos de formato único, fechado e pouco flexíveis, estão já desadequados 

à realidade actual e às crescentes exigências dos interessados. Neste contexto, a divulgação 

voluntária de informação é um dos meios mais importantes para suprimir as lacunas da 

informação financeira. 
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A Estrutura Conceptual (EC) do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) - § 13, 

publicada no ano 2009, refere: 
[…] as demonstrações financeiras não proporcionam toda a informação de que os utentes possam 
necessitar para tomarem decisões económicas uma vez que elas, em grande medida, retratam os 
efeitos financeiros de acontecimentos passados e não proporcionam necessariamente informação não 
financeira. 

Este assunto tem merecido especial atenção por parte de diversos organismos de todo o 

mundo. O IASB em 1997, na revisão da IAS 1 – Presentation of Financial Statements - § 8 e 

9, aconselhou a apresentação, fora das demonstrações financeiras, de uma explanação 

financeira que descreva e explique as características principais do desempenho financeiro e da 

posição financeira da entidade e as principais incertezas com que se deparam. Em 2005, com 

a formulação de um “discussion paper” com o título Management Commentary, o IASB 

reforça a necessidadede divulgação de informação numa base não obrigatória. 

Também o FASB, em 2001, no relatório do Steering Committee (Insights into Enhancing 

Voluntary Disclosures) evidencia a necessidade da divulgação voluntária de informação.No 

entanto, estas orientações não têm carácter de obrigatoriedade, tornando-se assim numa 

questão de ética e responsabilidade corporativa por parte das empresas. 

A crescente importância dos activos intangíveis, bem como o crescimento exponencial dos 

sistemas e tecnologias da informação e de comunicação, foram algumas das mudanças 

ocorridas nos últimos anos no ambiente económico e que levaram ao aumento das exigências 

por parte dos stakeholders. 

Este novo século é marcado pelo nascimento e extensão da chamada “Sociedade da 

Informação”. O aparecimento da internete de novas linguagens informáticas veio alterar a 

política informativa das empresas em todo o mundo.Se por um lado são reconhecidos os 

benefícios que a divulgação voluntária pode trazer, por outro lado existe alguma relutância 

por parte das empresas em aumentar o nível de divulgação, limitando-se às exigências legais e 

regulamentares, sob argumentos de protecção das informações de natureza estratégica ou 

controlo de custos. 

Os objectivos deste trabalho passam pelo estudo da teoria da divulgação voluntária 

procurando concluir sobre a sua importância, identificando motivações e condicionantes da 

decisão de divulgar. Este trabalho visa também avaliar a qualidade do relato financeiro das 

empresas em Portugal ao nível da divulgação voluntária, procurando identificar algumas 

características empresariais que determinam o nível de divulgação. 

A relevância que o tema tem no relato financeiro efectuado pelas empresas e a sua 

importância para a qualidade da informação que é disponibilizada aos seus utentes cada vez 

mais exigentes, serviram de motivação para a elaboração deste trabalho. 
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Para tal, numa primeira parte deste trabalho é efectuada uma revisão da literatura procurando 

fazer um enquadramento teórico dos conceitos fundamentais da divulgação voluntária de 

informação e analisar pesquisas empíricas já realizadas, o que permitiráde seguida 

desenvolver as hipóteses da investigação. No segundo ponto, explica-se a metodologia 

adoptada, identificando a amostra, as variáveis do estudo, os métodos e técnicas escolhidas 

para efectuar a análise. A análise e discussão dos resultados são feitas no terceiro ponto. Por 

fim, no quarto ponto, apresentam-se as principais conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Teoria da divulgação 

A teoria da divulgação é uma linha de pesquisa que tem por objectivo explicar o fenómeno da 

divulgação de informações financeiras. Este assunto vem sendo abordado desde a década de 

80 pela pesquisa internacional em contabilidade1. 

Relativamente a esta teoria, destaca-se o trabalho de Verrecchia (2001) que, numa abordagem 

analítica, descreve modelos matemáticos desenvolvidos pela teoria para explicar e prever 

fenómenos relacionados com a divulgação. 

Verrecchia (2001) descreve os modelos matemáticos desenvolvidos pela teoria dentro de três 

categorias de pesquisa sobre o disclosure: 

• Divulgação Baseada em Associação (association-baseddisclosure); 

• Divulgação Baseada em Julgamento (discretionary-baseddisclosure); 

• Divulgação Baseada em Eficiência (efficiency-baseddisclosure). 

Para Dye (2001, p. 184)2,existe uma teoria de divulgação voluntária que seria um caso 

especial da Teoria dos Jogos3, com a premissa de que a entidade divulgará informação que 

lhe seja favorável e não divulgará informação que lhe seja desfavorável. 

De acordo com este enquadramento teórico, o presente trabalho encaixa-se na segunda das 

categorias propostas por Verrecchia (2001) – Divulgação Baseada em Julgamento. Esta 

categoria inclui as pesquisas que examinam como os gestores e/ou empresas exercem 

discricionariedade no que diz respeito à divulgação de informação sobre a qual tenham 

conhecimento (Verrecchia, 2001, pág. 99)4. A divulgação é vista como um processo 

endógeno. 

                                                           
1 Ver, por exemplo, Verrecchia (1983) e Dye (1986). 
2 Ronald A. Dye, em 2001, foi escolhido pelo Journal of Accounting and Economics para elaborar uma crítica ao artigo de Verrecchia 
(2001). 
3 A Teoria dos Jogos é uma área das ciências sociais aplicadas que se propõe estudar situações de interacção entre jogadores mutuamente 
conscientes de que o resultado individual dependente da acção dos demais. Ver Tyszler (2006).  
4 The second category is work that examines how managers and/or firms exercise discretion with regard to the disclosure of information 
about which they may have knowledge. 
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Segundo Verrecchia (2001), este tipo de pesquisa é focada no conceito da selecção adversa, 

cuja condição é a existência de assimetria informacional. De acordo com Salotti e Yamamoto 

(2005, p. 59): 
A lógica desse conceito pode ser percebida quando um comprador racional interpreta informação não 

divulgada como uma informação não favorável sobre o valor ou qualidade do ativo. 

Segundo Cunha e Ribeiro (2008, p. 8), empresas com perspectivas financeiras positivas têm 

maior incentivo para divulgar essas perspectivas e outras informações detalhadamente, pois 

acreditam que os custos relacionados com essa divulgação são compensados pelos benefícios. 

Surge assim a questão da análise Custo-Benefício. Sobre este assunto, Dantas et al. (2005) 

analisam a dualidade entre os benefícios do disclosure e a relutância das empresas em 

aumentar o nível de divulgação, destacando alguns aspectos relevantes como o tratamento de 

informações estratégicas, a relação custo versus benefício da evidenciação, a divulgação de 

informações de natureza subjectiva e o caso das empresas de capital fechado. 

Tendo em conta que o mercado interpreta a ausência de divulgação como ocultação de 

informação desfavorável, então, num caso extremo em que não existam custos associados à 

divulgação, a empresa é incentivada a divulgar todas as informações (full disclosure). 

 

2.2 Teoria da agência 

A Teoria da Agência pode ajudar na compreensão das motivações que os gestores têm para 

divulgar informação de forma voluntária5. 

Jensen e Meckling (1976, p. 5)definem uma relação de agência como um contrato sob o qual 

uma ou mais pessoas (o principal) contratam outra pessoa (o agente) para realizar 

determinado serviço em seu nome e que envolve a delegação de alguns poderes de decisão 

que conferem autoridade ao agente. (Tradução livre)6. 

Os autores argumentam que em virtude de existir uma separação entre o principal e o agente, 

este pode nem sempre agir de acordo com aqueles que são os interesses do principal, podendo 

surgir um conflito de interesses entre ambas as partes. Consequentemente, surgem os 

chamados custos de agência que incluem os custos de monitorização e de controlo por parte 

do principal e os custos em que o agente incorre para manter a outra parte informada. Nas 

empresas, os gestores são motivados a divulgar um maior número de informação de forma 

voluntária visando convencer os accionistas de que estão a gerir da melhor forma os seus 

recursos, o que fará reduzir os custos de agência. 

 

                                                           
5 Ver, por exemplo, Chow e Wong-Boren (1987), Watson et al. (2002) e Ousama e Fatima (2010). 
6 We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to 
perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. 
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2.3 Teoria da sinalização 

A Teoria da Sinalização foi desenvolvida pela literatura económica devido ao problema da 

assimetria da informação.  

Cit. por Ousama e Fatima (2010), Watts and Zimmerman (1986) argumentam que o problema 

da assimetria da informação aplica-se à informação contabilística uma vez que os gestores 

possuem mais informação acerca do valor das empresas do que os investidores. Desta forma, 

as empresas com maior valor vão procurar distinguir-se das outras empresas divulgando 

informação de forma voluntária, sinalizando assim o valor da sua empresa. 

A sinalização é usada principalmente pelas partes informadas para tentar eliminar ou diminuir 

o problema da selecção adversa. Somente as empresas que acreditam poder mostrar que são 

melhores que as outras é que se sentem incentivadas a enviar um sinal. 

 

3. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

Um dos assuntos de considerável interesse e que tem sido objecto de vários estudos é o efeito 

do nível de divulgação no custo do capital. Botosan (1997) refere a existência de duas 

correntes que defendiam a associação negativa entre o nível de divulgação e o custo do 

capital. A primeira corrente defende que um maior disclosure aumenta a liquidez das acções 

de mercado, reduzindo o custo do capital. A segunda corrente sugere que um maior disclosure 

pode reduzir o custo do capital através da redução da estimativa de risco não-diversificável. 

Também Botosan e Plumlee (2002), Sengupta (1998), Hail (2002), Alencar (2005), Botosan 

(2006), Lima (2007), Francis et al. (2008) e Bertomeu et al. (2011) estudaram a associação 

entre as duas variáveis. 

O impacto que determinadas características das empresas têm no nível de divulgação é um 

tema que também tem sido objecto de vários estudos. Um dos primeiros estudos encontrados 

foi o de Singhvi e Desai (1971), seguindo-se Firth (1979), Chow e Wong-Boren (1987), Lang 

e Lundholm (1992), Raffournier (1995), Leuz (2000), Watson et al. (2002), Lopes e 

Rodrigues (2007), Salloti e Yamamoto (2008), Cunha e Ribeiro (2008), Lemos et al. (2009) e 

Ousama e Fátima (2010). 

Outras pesquisas procuram estudar a associação entre o Corporate Governance e a divulgação 

voluntária (Labelle, 2002; Eng e Mak, 2003). 

Foram também realizados outros estudos com distintos objectivos mas procurando sempre 

estudar o processo de divulgação de informação por parte das empresas (Heflinet al., 2000; 

Patel et al., 2002; Ponte e Oliveira, 2004; El-Gazzar et al., 2008; Sousa, 2009; Al-Akra et al., 

2010; Murcia e Wuerges, 2011). 

Com base na literatura apresentada, e de forma a atingir o objectivo proposto, procedeu-se à 
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formulação de um conjunto de hipóteses de investigação que relacionam o nível de 

divulgação voluntária com determinadas variáveis que caracterizam as empresas da amostra e 

que se apresentam de seguida. 

 

Tamanho 

A teoria da agência pode ser utilizada para explicar a relação entre o tamanho da empresa e o 

nível de divulgação voluntária. Nas empresas maiores poderão existir mais conflitos entre a 

gestão e os accionistas, logo, os gestores irão divulgar mais informação de forma voluntária 

procurando reduzir a assimetria de informação e os custos de agência. Além disso, baseado no 

conceito de responsabilidade social e do full disclosure, as empresas maiores, dispondo de 

mais recursos, têm maior responsabilidade perante a sociedade. 

A existência de uma associação entre o tamanho da empresa e o nível de divulgação tem 

vindo a ser comprovada por vários estudos empíricos (Singhvi e Desai, 1971; Firth, 1979; 

Chow e Wong-Boren, 1987; Lang e Lundholm, 1992; Raffournier, 1995; Watson et al., 2002; 

Labelle, 2002; Eng e Mak, 2003; Lopes e Rodrigues, 2007; Cunha e Ribeiro, 2008; Lemos et 

al., 2009; Ousana e Fatima, 2010). 

Face ao exposto, a primeira hipótese de investigação é a seguinte: 

H1: O nível de divulgação é maior nas empresas de maior tamanho. 

 

Rendibilidade 

Neste estudo, à semelhança de outras pesquisas (Lang e Lundholm, 1992; Watson et al., 2002; 

Salloti e Yamamoto, 2008; Cunha e Ribeiro, 2008; Lemos et al., 2009), foi utilizada a 

variável rendibilidade para medir a eficiência empresarial. Vários autores comprovaram a 

existência de associação positiva entre o desempenho e o nível de divulgação (Singhvi e 

Desai, 1971; Lang e Lundholm, 1992; Salloti e Yamamoto, 2008; Cunha e Ribeiro, 2008), 

confirmando a teoria de que as empresas com melhor desempenho são motivadas a sinalizar 

esse facto através da divulgação.No entanto, Raffournier (1995), Watson et al. (2002) e 

Lemos et al. (2009) não encontraram evidências de significativa associação entre as duas 

variáveis. Assim, a segunda hipótese de investigação é a seguinte: 

H2: O nível de divulgação é maior nas empresas com maior rendibilidade. 

 

Endividamento 

Jensen e Meckling (1976) observaram que os custos de agência são maiores para as empresas 

com maior endividamento, logo, essas empresas tendem a divulgar mais informação visando 

reduzir os custos de agência. Um maior nível de endividamento gere uma maior percepção de 
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risco por parte dos investidores, assim será de esperar que essas empresas apresentem maior 

nível de divulgação como forma de reduzir o custo do capital. No entanto, Chow e Wong-

Boren (1987) não encontraram evidências de associação positiva entre estas duas variáveis. 

Por outro lado, segundo Jensen (1986), o endividamento pode ser um mecanismo para 

controlar os problemas do free cash flow, reduzindo a necessidade de divulgação de 

informações. De acordo com teoria da sinalização, as empresas com menor endividamento 

são motivadas a sinalizar essa informação que as distingue positivamente das empresas mais 

endividadas. Lopes e Rodrigues (2007) e Lemos et al. (2009) não encontraram evidências de 

associação negativa entre o endividamento e a divulgação de informações sobre instrumentos 

derivados, mas Eng e Mak (2003) comprovaram a existência de associação negativa entre o 

endividamento e o nível de divulgação voluntária. Perante alguma falta de consenso, a terceira 

hipótese de investigação é a seguinte: 

H3: O nível de divulgação é maior nas empresas com menor endividamento. 

 

Concentração de capital 

A estrutura de propriedade influencia o nível de informação divulgada, uma vez que, quanto 

maior for a concentração do capital, menor será a probabilidade de divulgação de informação 

para o exterior (Lemos et al., 2009, p. 9). Por outro lado, quando existe maior difusão da 

propriedade, é necessário que haja uma maior monitorização (Eng e Mak, 2003, p. 330). 

Assim, será de esperar que as empresas com menor concentração de capital apresentem um 

maior nível de divulgação. 

Singhvi e Desai (1971) e Labelle (2002) encontraram associação positiva entre a difusão da 

propriedade e o disclosure. Já Eng e Mak (2003) e Lemos et al. (2009) não conseguiram 

evidências significativas de associação negativa entre a concentração de capital e o nível de 

divulgação. 

A quarta hipótese de investigação é a seguinte: 

H4: O nível de divulgação é maior nas empresas com menor concentração de capital. 

 

Sector de Actividade 

Partindo do princípio que as políticas e práticas contabilísticas podem variar de acordo com o 

tipo de indústria onde as empresas estão inseridas, então será de esperar que as práticas de 

divulgação de informações também variem entre os diferentes tipos de indústria. É 

compreensível que uma determinada informação seja relevante numa indústria e de menor 

importância noutra. 

Cooke (1991), cit. por Ousama e Fatima (2010), acredita que existem razões históricas para 
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explicar porque é que umas indústrias divulgam mais do que outras, sugerindo que se houver 

uma empresa que seja dominante numa indústria e que apresente um elevado nível de 

divulgação, então outras empresas nessa indústria irão seguir as práticas da empresa 

dominante. Tendo em conta o problema da selecção adversa, se uma empresa divulgar 

determinada informação, os investidores irão assumir a não divulgação dessa informação por 

parte de outras empresas da mesma indústria como uma omissão de informação desfavorável, 

por isso, todas as empresas da mesma indústria serão motivadas a divulgar. 

Raffournier (1995), embora tivesse chegado à conclusão que as empresas industriais divulgam 

mais do que as outras, não encontrou evidências de significativa relação entre o nível de 

divulgação e o tipo de indústria. Watson et al. (2002) encontrou evidências de que nas 

indústrias de utilities e media é menos provável que ocorra a divulgação. 

Assim, podemos definir uma quinta hipótese de investigação: 

H5: O nível de divulgação está associado ao sector de actividade. 

 

4. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 
4.1 Selecção e caracterização da amostra 

Neste estudo, tendo como principal objectivo avaliar o nível de divulgação voluntária e 

identificar factores determinantes da divulgação por parte das empresas portuguesas, a 

amostra utilizada é constituída por todas as empresas cotadas no mercado contínuo de 

cotações oficiais da Euronext Lisbon a 31 de Dezembro de 2010. À semelhança de outros 

estudos (Leitão, 2006; Dias, 2009; Lemos et al., 2009; Sousa, 2009), considerou-se que este 

conjunto de empresas é representativo do tecido empresarial português, pois inclui empresas 

de diversos sectores de actividade e porque se julga serem aquelas às quais se impõe um 

relato mais exigente. 

Também à semelhança de outros estudos (Hail, 2002; Leitão, 2006; Filho e Silva, 2007; 

Cunha e Ribeiro, 2008; Lemos e tal., 2009; Ousama e Fatima, 2010), foram excluídas da 

amostra as empresas do sector financeiro, pois estas regem-se por normas contabilísticas 

próprias para o sector e possuem diferentes exigências ao nível do relato financeiro. A 

amostra final é constituída por 42 empresas. 

Para se proceder à avaliação do nível de divulgação, foram recolhidos os Relatórios de Gestão 

Consolidados e os Relatórios sobre o Governo das Sociedades referentes ao exercício findo 

no ano 20107 de todas as empresas da amostra final, que se encontram disponíveis na página 

electrónica institucional de cada empresa. 

                                                           
7 Nas Sociedades Anónimas Desportivas, uma vez que o seu exercício económico não coincide com o ano civil, foram considerados os 
relatórios do exercício findo no ano 2010, neste caso, do período compreendido entre 01 de Julho de 2009 e 30 de Junho de 2010. 
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O art. 65.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração e apresentação do relatório de gestão por parte das sociedades, sendo que, no caso 

das empresas que constituem a amostra, o mesmo está sujeito a apreciação por parte do 

revisor oficial de contas. O relatório de gestão será um bom medidor do nível da divulgação 

voluntária efectuada por uma empresa através de todas as vias de divulgação disponíveis. Isto 

deve-se ao facto dos níveis de divulgação nos relatórios de gestão serem positivamente 

correlacionados com a quantidade de informação divulgada através de outros meios de 

comunicação (Lang e Lundholm, 1993, cit. por Botosan, 1997). 

As sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado 

situado ou a funcionar em Portugal deverão cumprir as regras de divulgação de informação 

estabelecidas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) através do 

Regulamento da CMVM n.º 1/2010 sobre o Governo das Sociedades Cotadas. 

As empresas que constituem a amostra distribuem-se pelos seguintes sectores, de acordo com 

o sistema de classificação da Industry Classification Benchmark (ICB), que é utilizado pela 

NYSE Euronext para classificar as empresas admitidas nos mercados regulamentados 

europeus, conforme Quadro 1: 

Quadro 1 – Sectores de actividade 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

4.2 Identificação e medição das variáveis da investigação 

Para esta investigação foram definidas duas etapas. Numa primeira etapa pretendeu-se 

efectuar uma análise descritiva da informação divulgada de forma voluntária pelas empresas 

e, numa segunda etapa, procurou-se identificar os factores determinantes do nível de 

divulgação voluntária através dos testes estatísticos adequados. 

Para se efectuar a análise descritiva, recorreu-se à técnica de análise de conteúdo que consistiu 

em detectar a presença (valor 1) ou ausência (valor 0) de informação em função das categorias 

previamente definidas, e que permitiu atribuir um nível de divulgação voluntária a cada 

empresa. 

 Frequência Percentagem 
Oil & Gas 1 2,4 
Basic Materials 5 11,9 
Industrials 12 28,6 
Consumer Goods 3 7,1 
Consumer Services 12 28,6 
Telecommunications 2 4,8 
Utilities 3 7,1 
Technology 4 9,5 
Total 42 100,0 
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Os índices de divulgação de informação têm vindo a ser amplamente utilizados pela literatura 

como instrumento de medição do nível de divulgação das empresas8. Neste estudo, a 

construção do índice de divulgação baseou-se, principalmente, nas recomendações do FASB 

(2001), do IASB (2005) e da CMVM (2010)9, bem como, nos índices de divulgação 

construídos por Botosan (1997), Francis et al. (2008) e Sousa (2009). 

Deste modo, o índice de divulgação (ID) utilizado neste estudo contém um total de 52 itens, 

descritos no Apêndice I, classificados em sete categorias, a saber: 

1. Enquadramento do negócio, objectivos e estratégia (7 itens); 

2. Resultados e informação projectada (7 itens); 

3. Posição financeira (4 itens); 

4. A gestão e os accionistas (12 itens); 

5. Outras informações não financeiras (12 itens); 

6. Informação sobre activos intangíveis (5 itens); 

7. Informação sobre a sustentabilidade empresarial (5 itens). 

Através da análise aos relatórios de gestão e aos relatórios sobre o governo das sociedades das 

empresas incluídas na amostra, verifica-se se cada um destes itens que constituem o ID é ou 

não divulgado, atribuindo-se a cada um deles a seguinte ponderação: 

0 – quando o item não é divulgado; 

1 – quando o item é divulgado. 

Para determinar o nível de divulgação, aos itens com valor 0 (não divulgado) é-lhes atribuído 

0 (zero) pontos e aos itens com valor 1 (divulgado) é-lhes atribuído 1 (um) ponto, com 

excepção de quatro itens aos quais é atribuído a cada um ½ (meio) ponto quando têm valor 1 

(divulgado), pois resultam da divisão em duas partes da respectiva informação divulgada 

(uma parte qualitativa e outra quantitativa). Assim, a pontuação máxima atribuível a cada 

empresa é 50 pontos. 

Podemos afirmar que o ID é um índice não ponderado, ou seja, é assumido que todos os itens 

têm o mesmo nível de importância para os destinatários da informação divulgada, sendo 

atribuída a todos a mesma pontuação. Utilizar factores de ponderação neste ID implicaria 

efectuar um estudo prévio acerca da importância atribuída a cada um dos itens pelos diversos 

utilizadores da informação e, ainda assim, os resultados estariam sempre sujeitos a um certo 

grau de subjectividade. 

                                                           
8 Por exemplo, Singhvi e Desai (1971), Chow e Wong-Boren (1987), Raffournier (1995), Botosan (1997), Eng e Mak (2003), Lopes e 
Rodrigues (2007), Francis et al. (2008), Lemos et al. (2009), Sousa (2009), Ousama e Fatima (2010). 
9 Ver Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM (2010), Código de Governo das Sociedades da CMVM, 2010 
(Recomendações). 



11 
 

O ID (% Divulgação) de cada empresa é obtido através do quociente entre a pontuação 

atribuída à empresa e a pontuação máxima atribuível, de acordo com a fórmula apresentada na 

Figura 1: 

Figura 1 – Fórmula de determinação do ID 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Para, numa segunda etapa, se proceder à identificação dos factores determinantes da 

divulgação voluntária, foram desenvolvidas as hipóteses de investigação já anteriormente 

descritas, donde surgem as variáveis independentes desta pesquisa, sendo elas, o tamanho, a 

rendibilidade, o endividamento e a concentração de capital. 

As variáveis independentes foram determinadas da seguinte forma: 

i. Tamanho 

O tamanho da empresa pode ser medido de várias formas. Por exemplo, Singhvi e Desai 

(1971), Watson et al. (2002) e Lemos et al. (2009) utilizaram o total do activo para medir o 

tamanho da empresa, Firth (1979) utilizou o volume de vendas e Chow e Wong-Boren (1987) 

utilizaram a soma do valor de mercado do património líquido com o valor da dívida 

escriturada. Neste estudo, optou-se pelo total do activo. No entanto, de forma a evitar 

problemas metodológicos na estimação, e à semelhança de outros estudos10, o valor utilizado 

para medir o tamanho da empresa foi o logaritmo decimal do total do activo. 

ii. Rendibilidade 

Para medir a rendibilidade da empresa, à semelhança de outros estudos11, utiliza-se a 

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE):  

• Resultado Líquido/Capitais Próprios. 

iii. Endividamento 

A variável endividamento é medida, neste estudo, pela relação entre o total do passivo e o 

total do activo12: 

• Total do Passivo/Total do Activo. 

                                                           
10 Por exemplo, Raffournier (1995) e Lemos et al. (2009). 
11 Por exemplo, Lang e Lundholm (1992), Cunha e Ribeiro (2008) e Salloti e Yamamoto (2008). 
12 À semelhança de Chow e Wong-Boren (1987), Eng e Mak (2003) e Lemos et al. (2009). 

𝐈𝐃ᵢ = � 𝐞ʲ/𝐞
𝐞

𝐣=𝟏
 

Onde: 

IDᵢ    Índice de Divulgação da empresa i. 

ej          Elemento de divulgação j em análise. 

        Variável que assume a pontuação atribuída ao elemento j. 

e       Pontuação máximo dos elementos analisados (50).   

 

 



12 
 

iv. Concentração de Capital 

Singhvi e Desai (1971) utilizaram o número de accionistas para avaliar a difusão da 

propriedade, já Eng e Mak (2003) utilizaram a percentagem de acções detidas pelos 

detentores de 5% ou mais do capital próprio para medir a concentração de capital, enquanto 

Lemos et al. (2009) utilizaram a percentagem de acções detidas pelos 3 (três) principais 

accionistas. Neste estudo, a concentração de capital é medida pela percentagem de acções 

detidas pelos 3 (três) maiores accionistas que detenham directa ou indirectamente 

participações qualificadas, nos termos do art. 20º do Código dos Valores Mobiliários. 

Para além destas quatro variáveis independentes, é estudada uma outra variável que resulta da 

quinta hipótese de investigação - o sector de actividade onde a empresa está inserida. 

Assume-se esta variável como uma variável qualitativa para estudar a sua associação com o 

nível de divulgação voluntária. 

 

4.3 Métodos estatísticos utilizados 

Para testar as hipóteses anteriormente formuladas, procedeu-se a uma análise multivariada 

utilizando-se o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Efectuou-se 

primeiro uma análise de estatística descritiva, depois uma análise de inferência estatística para 

estudar a relação entre a variável dependente Índice de Divulgação (ID) e as restantes 

variáveis e, por fim, elaborou-se um modelo de regressão linear múltipla que utiliza como 

variável dependente o ID e, como variáveis independentes, os potenciais factores 

determinantes do nível de divulgação voluntária de informação. 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
5.1 Análise Descritiva 

% DIVULGAÇÃO 
 N Média Desvio Padrão Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo  

% DIVULGAÇÃO 42 51,45 12,99 25% 24 72 
 

Na amostra, nenhuma das empresas divulga toda a informação considerada no Índice de 

Divulgação. A % DIVULGAÇÃO apresenta um valor médio de 51,45%, com uma dispersão 

de valores de 25%. O valor mínimo de 24% é apresentado pela empresa Imobiliária 

Construtora Grão Pará e o valor máximo de 72% é apresentado pelas empresas CIMPOR e 

Galp Energia. 

No quadro seguinte apresenta-se a % DIVULGAÇÃO total para cada uma das categorias de 

informação que constituem o Índice de Divulgação. 
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Quadro 4 – Índice de Divulgação por categoria de informação 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Verifica-se um maior nível de divulgação de informações relacionadas com o enquadramento 

do negócio, objectivos e estratégia (76,19%) e com a gestão e os accionistas (75,20%), do que 

nas restantes categorias de informação. Já era esperado que a primeira categoria de 

informação apresentasse um elevado ID, uma vez que as informações que constituem esta 

categoria são fundamentais para a apresentação e caracterização da empresa ao mercado. O 

elevado ID apresentado na quarta categoria revela, principalmente, um elevado nível de 

adopção das recomendações da CMVM por parte das empresas. 

Os ID mais baixos são os das categorias de informação sobre activos intangíveis (22,32%), 

sobre a posição financeira (30,36%) e outras informações não financeiras (34,13%). No caso 

da categoria de informação sobre a posição financeira, o reduzido nível de divulgação pode 

ser compreendido pelo facto das empresas optarem por não despender recursos na divulgação 

das análises feitas internamente à sua posição financeira, uma vez que os analistas e 

investidores interessados irão fazer as suas próprias análises de forma independente e isenta. 

 
PASSIVO, ACTIVO e CAPITAL PRÓPRIO 
 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo  

TOTAL DO PASSIVO m€ 42 2 248 951 4 914 803 219% 33 725 29 703 894 
TOTAL DO ACTIVO m€ 42 3 177 697 6 826 448 215% 33 474 40 488 853 
TOTAL DO CAP. PRÓPRIO m€ 42 928 747 1 959 367 211% -42 442 10 784 959 
 
Na amostra, o TOTAL DO PASSIVO apresenta um valor médio de 2.248.951 m€, com uma 

dispersão de valores de 219%. Os valores mínimo e máximo são, respectivamente, 33.725 m€ 

e 29.703.894 m€, o TOTAL DO ACTIVO apresenta um valor médio de 3.177.697 m€, com 

uma dispersão de valores de 215%. Os valores mínimo e máximo são, respectivamente, 

33.474 m€ e 40.488.853 m€, o TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO apresenta um valor médio 

de 928.747 m€, com uma dispersão de valores de 211%. Os valores mínimo e máximo são, 

respectivamente, -42.442 m€ e 10.784.959 m€. 

 
TAMANHO (LOGARITMO DO TOTAL DO ACTIVO m€) 
 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo  

TAMANHO (LOGARITMO DO 
    

42 5,91 0,75 13% 4,52 7,61 

CATEGORIA DA INFORMAÇÃO ID TOTAL
1. Enquadramento do negócio, objectivos e estratégia 76,19%
2. Resultados e informação projectada 46,43%
3. Posição financeira 30,36%
4. A gestão e os accionistas 75,20%
5. Outras informações não financeiras 34,13%
6. Informação sobre activos intangíveis 22,32%
7. Informação sobre a sustentabilidade empresarial 47,62%
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Na amostra, o TAMANHO (LOGARITMO DO TOTAL DO ACTIVO m€) apresenta um 

valor médio de 5,91. Os valores mínimo e máximo são, respectivamente, 4,52 e 7,61. 

Enquanto o TOTAL DO ACTIVO apresentava um coeficiente de variação de 215%, a 

utilização do logaritmo veio corrigir essa dispersão para 13%. 

 
RLE m€ 
 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo  

RLE m€ 42 215 582 758 795 352% -55 015 4 725 935 
 
Na amostra, o RLE m€ apresenta um valor médio de 215.582 m€, com uma dispersão de 

valores de 352%. Os valores mínimo e máximo são, respectivamente, -55.015 m€ e 

4.725.935 m€. 

 
RENDIBILIDADE (RLE / CAPITAL PRÓPRIO) 
 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo  

RENDIBILIDADE (RLE / 
 Ó  

42 0,102 0,548 537% -2,787 1,458 
 
Na amostra, a RENDIBILIDADE (RLE / CAPITAL PRÓPRIO) apresenta um valor médio de 

0,102, com uma dispersão de valores de 537%. Os valores mínimo e máximo são, 

respectivamente, -2,787 e 1,458. 

 
ENDIVIDAMENTO (TOTAL DO PASSIVO / TOTAL DO ACTIVO) 
 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo  

ENDIVIDAMENTO (TOTAL DO 
     

42 0,754 0,190 25% 0,473 1,325 
 

Na amostra, o ENDIVIDAMENTO (TOTAL DO PASSIVO / TOTAL DO ACTIVO) 

apresenta um valor médio de 0,754, com uma dispersão de valores de 25%. Os valores 

mínimo e máximo são, respectivamente, 0,473 e 1,325. 

 
CONCENTRAÇÃO CAPITAL (3 maiores accionistas) 
 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação Mínimo Máximo  

CONCENTRAÇÃO 
   

42 67,60 21,50 32% 23,9 99,74 
 

Na amostra, a CONCENTRAÇÃO CAPITAL (3 maiores accionistas) apresenta um valor 

médio de 67,6%, com uma dispersão de valores de 32%. Os valores mínimo e máximo são, 

respectivamente, 23,9% e 99,74%. 

 
5.2 Análise de inferência estatística para estudar a relação entre a variável dependente 

Índice de Divulgação (ID) e as variáveis independentes 
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É necessário verificar a normalidade das distribuições das variáveis, com o teste K-S: 
 K-S (a) 
 Estatística gl Valor de prova 
% DIVULGAÇÃO ,113 42 > 0,200 
TAMANHO (LOGARITMO DO TOTAL DO ACTIVO m€) ,106 42 > 0,200 
RENDIBILIDADE (RLE / CAPITAL PRÓPRIO) ,277 42 ** 0,000 
ENDIVIDAMENTO (TOTAL PASSIVO / TOTAL ACTIVO) ,121 42 0,128 
CONCENTRAÇÃO CAPITAL (3 maiores accion.) ,152 42 * 0,016 

(a) Correcção de significância de Lilliefors 
* significativa para p < 0,05 ** significativa para p < 0,01 
 

O pressuposto da normalidade verifica-se para a maioria das variáveis, excepto a 

Rendibilidade e a Concentração Capital, nestes casos, a análise com o coeficiente de 

correlação de Pearson deve ser confirmada com o coeficiente de correlação de Spearman. 

 
Tamanho: Logaritmo do Total do Activo 

Na tabela seguinte, apresenta-se o valor do coeficiente de correlação de Pearson e o valor de 

prova do teste. 
  % DIVULGAÇÃO 
TAMANHO  Coef. Correlação  0,736(**) 
(LOGARITMO DO TOTAL DO ACTIVO m€) Valor de prova 0,000 
 N 42 

** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
 
A correlação entre as duas variáveis é positiva e estatisticamente significativa (p<0,001): 

significa que a um aumento de uma variável corresponde um aumento significativo da outra. 

Face aos resultados obtidos somos levados a validar a hipótese H1: O nível de divulgação é 

maior nas empresas de maior tamanho. 

 

Rendibilidade: RLE / Capital Próprio 

Como não se verifica o pressuposto da normalidade, apresenta-sena tabela seguinte o valor do 

coeficiente de correlação de Spearman e o valor de prova do teste. 
  % DIVULGAÇÃO 
RENDIBILIDADE  Coef. Correlação  0,204 
(RLE / CAPITAL PRÓPRIO) Valor de prova 0,196 
 N 42 

 

A correlação entre as duas variáveis é positiva, mas não é estatisticamente significativa 

(p>0,05): significa que à variação de uma variável não corresponde uma variação significativa 

da outra.Os resultados encontrados não permitem a validação da hipótese H2: O nível de 

divulgação é maior nas empresas com maior rendibilidade. 

 

Endividamento: Total do Passivo / TotaldoActivo 
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Na tabela seguinte, apresenta-se o valor do coeficiente de correlação de Pearson e o valor de 

prova do teste. 
  % DIVULGAÇÃO 
ENDIVIDAMENTO  Coef. Correlação  -0,485(**) 
(TOTAL DO PASSIVO / TOTAL DO ACTIVO) Valor de prova 0,001 
 N 42 

** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
 

A correlação entre as duas variáveis é negativa e estatisticamente significativa (p=0,001): 

significa que a um aumento de uma variável corresponde uma diminuição significativa da 

outra. Os resultados obtidos levam-nos a validar a hipótese H3: O nível de divulgação é maior 

nas empresas com menor endividamento. 

 

Concentração Capital: % 3 maiores accionistas 

Como não se verifica o pressuposto da normalidade, apresenta-se na tabela seguinte o valor 

do coeficiente de correlação de Spearman e o valor de prova do teste. 
  % DIVULGAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO CAPITAL  Coef. Correlação  -0,020 
(3 maiores accion.) Valor de prova 0,901 
 N 42 

 

A correlação entre as duas variáveis é próxima de zero, não sendo estatisticamente 

significativa (p>0,05): significa que à variação de uma variável não corresponde uma variação 

significativa da outra. 

Desta forma, não se verifica a hipótese H4: O nível de divulgação é maior nas empresas com 

menor concentração de capital. 

 
Sector de Actividade – Variável qualitativa 

Resultados do teste à homogeneidade de variâncias: 
Estatística de Levene gl1 gl2 Valor de prova 

1,364 6 34 ,257 
 

Verifica-se o pressuposto da homogeneidade das variâncias (valor de prova superior a 5%, o 

que implica não rejeitar a hipótese nula).A ANOVA é adequada e permite verificar as 

hipóteses anteriormente definidas. 

 
Soma dos 
quadrados gl 

Média dos 
quadrados F 

Valor de 
prova 

Entre grupos 2041,938 7 291,705 2,033 ,079 
Dentro dos grupos 4878,467 34 143,484   
Total 6920,405 41    

 

O valor de prova é superior a 5%, aceita-se a hipótese da sua média ser igual para todas as 

categorias do Sector de Actividade: não se verificam diferenças significativas. 
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Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, com o teste K-S: 
 K-S (a) ou Shapiro-Wilk 
 Estatística gl Valor de prova 
Basic Materials ,342 5 ,056 
Industrials ,096 12 >0,200 
Consumer Goods ,871 3 ,298 
Consumer Services ,134 12 >0,200 
Telecommunications ,260 2 . 
Utilities ,824 3 ,174 
Technology ,954 4 ,740 

(a)Correcção de significância de Lilliefors 
 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todas as categorias. 

De seguida, ilustram-se as diferenças não significativas, através dos seus valores médios. 
 N Média Desvio padrão F (ANOVA)7,34 p 
Oil & Gas 1 72,00% . 2,033 0,079 
Basic Materials 5 54,80% 11,278%   
Industrials 12 47,58% 14,774%   
Consumer Goods 3 52,67% 12,858%   
Consumer Services 12 48,42% 11,421%   
Telecommunications 2 63,50% 2,121%   
Utilities 3 67,33% 5,508%   
Technology 4 44,00% 6,782%   

 

Na amostra, o valor médio da % de divulgação apresenta as variações apresentadas, sendo 

superior para Oil & Gas, seguido de Utilities e de Telecommunications, depois de Basic 

Materials e Consumer Goods, com valores mais baixos surgem Consumer Services e 

Industrials e o valor é inferior para Technology, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

Os resultados obtidos indicam que o nível de divulgação não está associado ao sector de 

actividade, de forma estatisticamente significativa. Assim, não se verifica a hipótese H5: O 

nível de divulgação está associado ao sector de actividade. Estes resultados corroboram os 

resultados obtidos por Raffournier (1995). 

 

5.3 Modelo de Regressão Linear Múltipla 

Variável dependente:  

• Índice de Divulgação (ID) 

Variáveis independentes: 

• Tamanho: logaritmo do Total do Activo; 

• Rendibilidade: RLE / Capital Próprio; 

• Endividamento: Total do Passivo / Total do Passivo; 

• Concentração Capital: % 3 maiores accionistas. 
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O modelo de regressão integra todas as variáveis independentes. São apresentados os 

resultados mais relevantes para o modelo de regressão construído, bem como as variáveis 

independentes que o integram e respectivos níveis de significância ou valor de prova. 

 
Coeficientes de determinação 

R R2 R2 Ajustado 
Erro padrão da 

Estimativa Durbin-Watson 
,814 ,662 ,626 7,947% 1,972 

 

O coeficiente de determinação (R2) indica que 66,2% da variação que ocorre na variável 

dependente % DIVULGAÇÃO é explicada pelas variáveis incluídas no modelo. O coeficiente 

de determinação ajustado (Ra
2) é de 62,6%. 

ANOVA e Teste F 

Soma dos Quadrados gl 
Média dos 
quadrados F p 

4583,715 4 1145,929 18,145 **0,000 
2336,690 37 63,154   
6920,405 41    

**p<0,001 
 
O teste F, à significância global do modelo, é validado por apresentar significância nula (F4,37 

= 18,145, p<0,001), o que permite rejeitar a hipótese de não existirem variáveis independentes 

significantes para o modelo. Os resultados obtidos neste teste F são consistentes com os 

resultados obtidos por Lemos et al. (2009, p. 19), onde o teste F apresentou também 

significância nula, permitindo aos autores validar o modelo em termos globais. 

Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 
 bi s(bi) t p-value 
(Constante) -15,529 15,114 -1,027 0,311 
TAMANHO (LOGARITMO DO TOTAL DO ACTIVO m€) 12,369 1,817 6,807 ** 0,000 
RENDIBILIDADE (RLE / CAPITAL PRÓPRIO) 1,782 2,317 ,769 0,447 
ENDIVIDAMENTO (TOTAL PASSIVO / TOTAL ACTIVO) -19,131 6,903 -2,772 ** 0,009 
CONCENTRAÇÃO CAPITAL (3 maiores accion.) ,120 ,062 1,948 0,059 

bi - estimativa do coeficiente de cada variável e s(bi) - estimativa do desvio padrão para cada variável. 
t – Estatística do teste t de Student.  p - Valor de prova do teste t de Student. 
** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
 

A variável cuja estimativa do coeficiente apresenta valor positivo contribui positivamente 

para o aumento da variável dependente % DIVULGAÇÃO, tendo as estimativas negativas o 

efeito contrário: uma variação de uma unidade na variável independente provoca uma 

variação média esperada na variável dependente igual ao valor da estimativa do coeficiente. A 

significância do teste t de Student para cada variável indica-nos a probabilidade dessa variável 

tomar um valor nulo no modelo, não sendo significante, apresentando as variáveis Tamanho 

(t=6,087, p<0,001) e Endividamento (t=-2,772, p=0,009) valores de prova inferiores a 5%, 

sendo portanto significantes para explicar a variável dependente % DIVULGAÇÃO e as 

variáveis Rendibilidade (t=0,769, p=0,447) e Concentração de Capital (t=1,948, p=0,059) 
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apresentam valores de prova superiores a 5%, não sendo significantes para explicar a variável 

dependente. 

As variáveis incluídas no modelo indicam o seguinte: a variação de uma unidade no Tamanho 

provoca um aumento médio da variável depende % DIVULGAÇÃO igual a 12,369, 

mantendo-se as restantes variáveis constantes; a variação de uma unidade no Endividamento 

provoca uma diminuição média da variável depende % DIVULGAÇÃO igual a 19,131, 

mantendo-se as restantes variáveis constantes; para as variáveis Rendibilidade e Concentração 

de Capital, a sua variação não provoca uma variação estatisticamente significativa na variável 

depende % DIVULGAÇÃO. 

Assim sendo: 

• A variável Tamanho tem um efeito positivo no Índice de Divulgação, ou seja, verifica-

se a hipótese H1: O nível divulgação é maior nas empresas de maior tamanho.Este 

resultado vem corroborar os resultados obtidos em diversos estudos13. 

• A variável Endividamento tem um efeito negativo no Índice de Divulgação, ou seja, 

verifica-se a hipótese H3: O nível divulgação é maior nas empresas com menor 

endividamento. 

Ao contrário de Lopes e Rodrigues (2007) e Lemos et al. (2009) que não encontraram 

associação negativa entre o endividamento e o nível de divulgação, os resultados deste 

estudo demonstram a existência de associação negativa entre as duas variáveis, 

corroborando os resultados de Eng e Mak (2003). Além disso, estes resultados 

também são coerentes com os resultados obtidos por Chow e Wong-Boren (1987), 

uma vez que os autores não encontraram evidência de associação positiva entre estas 

duas variáveis da investigação. 

• As variáveis Rendibilidade e Concentração de Capital não apresentam uma relação 

significativa com o Índice de Divulgação, ou seja, não se verificam as hipóteses H2: O 

nível divulgação é maior nas empresas com maior rendibilidade e H4: O nível 

divulgação é maior nas empresas com menor concentração capital.À semelhança de 

Raffournier (1995), Watson et al. (2002) e Lemos et al. (2009), não foram encontradas 

evidências empíricas de associação positiva entre a rendibilidade e o nível de 

divulgação. Apesar de outros autores14 terem demonstrado a existência de associação 

positiva entre estas duas variáveis, os resultados deste estudo não confirmam as 

predições da teoria. 

                                                           
13 Singhvi e Desai, 1971; Firth, 1979; Chow e Wong-Boren, 1987; Lang e Lundholm, 1992; Raffournier, 1995; Watson et al., 2002; Labelle, 
2002; Eng e Mak, 2003; Lopes e Rodrigues, 2007; Cunha e Ribeiro, 2008; Lemos et al., 2009; Ousana e Fatima, 2010. 
14 Singhvi e Desai, 1971; Lang e Lundholm, 1992; Salloti e Yamamoto, 2008; Cunha e Ribeiro, 2008. 
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Relativamente à variável Concentração de Capital, ao contrário do que era previsto, 

mas à semelhança de Eng e Mak (2003) e Lemos et al. (2009), não foram encontradas, 

neste estudo, evidências de associação negativa entre a concentração de capital e o 

nível de divulgação. Estes resultados não corroboram os resultados obtidos por 

Singhvi e Desai (1971) e Labelle (2002). 

Os modelos de regressão devem cumprir determinados pressupostos, cuja verificação valida 

os modelos desenvolvidos. Deste modo, foram efectuados testes estatísticos, que incluem 

análise gráfica de resíduos, estudo da multicolinearidade (correlação entre variáveis 

independentes), análise da homocedasticidade (variância constante dos termos de erro) e 

medida da auto-correlação, com o objectivo de validar o modelo de regressão construído, 

tendo-se verificado que este cumpre todos os pressupostos analisados e concluído que pode 

ser aplicado aos dados estudados. 

 

5.4. Limitações da pesquisa e sugestões para pesquisas futuras 

Apesar de tudo, esta pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser tidas em 

consideração: o tamanho da amostra, que é de reduzida dimensão; o processo de construção 

do índice de divulgação que, apesar de cuidadosamente elaborado, implica alguma 

subjectividade e não constitui um fim em si mesmo, podendo ser adicionadas outras 

informações; apesar da importância dos relatórios analisados e do facto destes poderem ser 

bons medidores do nível de divulgação, existem outros meios de divulgação de informações 

utilizados pelas empresas; o período analisado, que é limitado a um único exercício 

económico. 

Desta forma, sugere-se, para futuras pesquisas, a análise de um maior número de empresas, 

alargando a amostra a empresas não cotadas, de forma a obter uma amostra que melhor 

represente o tecido empresarial português. Além disso, sugere-se também o alargamento do 

período de análise, procurando analisar a evolução do nível de divulgação das empresas ao 

longo dos anos. 

 

6. CONCLUSÕES 
A divulgação voluntária de informações por parte das empresas é fundamental para suprimir 

as lacunas dos sistemas normativos. É reconhecida a sua importância na redução da assimetria 

de informação e na avaliação de oportunidades de investimento por parte dos investidores, 

contribuindo para a redução do custo do capital. Além disso, a divulgação voluntária é 

também uma questão de ética e responsabilidade corporativa que visa atribuir transparência e 

integridade aos relatos das empresas, tornando-os verdadeiramente úteis para os seus 
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utilizadores.  

A divulgação de informação não obrigatória pode ser vista pelas empresas como um 

diferencial competitivo, ou seja, como algo que as distingue positivamente das empresas não 

divulgadoras. Não obstante os benefícios da divulgação, corroborados por diversas pesquisas 

empíricas, existe também alguma relutância por parte das empresas em aumento o nível de 

divulgação, motivada pelo controlo de custos, protecção de informações de natureza 

estratégica e redução da exposição pública. 

Na análise descritiva ao nível de divulgação das empresas da amostra, foi possível observar 

um valor médio do índice de divulgação de 51,45% e um valor mínimo de 24% e máximo de 

72%. As categorias de informação que apresentaram níveis de divulgação mais elevados 

foram: enquadramento do negócio, objectivos e estratégia (76,19%) e a gestão e os 

accionistas (75,20%). Já as categorias de informação com níveis de divulgação mais baixos 

foram: informação sobre activos intangíveis (22,32%), posição financeira (30,36%) e outras 

informações não financeiras (34,13%). 

Relativamente ao sector de actividade, não ficou demonstrado estatisticamente a sua 

associação com o nível de divulgação. No entanto, foi possível identificar alguns sectores que 

apresentaram níveis de divulgação mais elevados – é o caso das actividades de Oil & Gas, 

Utilities e Telecommunications, com um ID médio de 72,00%, 67,33% e 63,50% 

respectivamente. 

Através da análise multivariada, concluiu-se que o tamanho e o endividamento da empresa 

são factores determinantes do nível de informação divulgada. O valor do índice de divulgação 

aumenta à medida que também aumenta o tamanho da empresa e, por outro lado, diminui à 

medida que aumenta o nível de endividamento da empresa. Quanto às variáveis rendibilidade 

e concentração de capital, os testes realizados não confirmaram a existência de associação 

com o nível de divulgação, por isso, não é possível afirmar que estas são características 

empresariais determinantes do disclosure. 

Os baixos níveis de divulgação voluntária observados neste estudo, face ao índice de 

divulgação utilizado, indicam que, apesar de tudo, as empresas portuguesas necessitam ainda 

de ser sensibilizadas e motivadas para a melhoria do conteúdo dos relatos financeiros, em 

nome da integridade, qualidade e utilidade da informação divulgada. 
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APÊNDICE I – ÍNDICE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 

 

 - Divulgação da política de saúde e segurança no trabalho;
 - Divulgação acerca da prática de acções de carácter social;
 - Informação sobre matérias ambientais ou referência a relatório ambiental.

  >   Identificação dos projectos
  >   Resultados potenciais ou previstos;

 - Análise de um modelo de capital intelectual.

7. INFORMAÇÃO SOBRE A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
 - Informação sobre códigos de ética e de boas práticas;
 - Divulgação da política de emprego e formação profissional;

 - Divulgação sobre investimentos futuros.

6. INFORMAÇÃO SOBRE ACTIVOS INTANGÍVEIS
 - Divulgação de informação sobre activos intangíveis não reconhecidos
nas demonstrações financeiras e que contribuem para a criação de valor;
 - Divulgação da política de I&D;
 - Projectos de I&D implementados:

 - Mudanças verificadas na envolvente macroeconómica;
 - Mudanças ocorridas na política de preços;
 - Informação sobre o desenvolvimento de novos produtos e serviços;
 - Divulgação da política de aprovisionamento de existências;
 - Análise da dependência perante os maiores fornecedores e clientes;
 - Análise dos investimentos efectuados no exercício;

5. OUTRAS INFORMAÇÕES NÃO FINANCEIRAS
 - Número de empregados;
 - Remuneração média por empregado;
 - Carteira de encomendas;
 - Unidades vendidas/serviços prestados;
 - Crescimento nas unidades vendidas/serviços prestados;

designadamente o pelouro financeiro;

e eventuais constrangimentos deparados;
 - Divulgação dos negócios de relevância significativa com accionistas titulares

  >   Identificação dos acontecimentos
  >   Quatificação dos seus efeitos nos resultados;

eventuais constrangimentos ao seu funcionamento e medidas para os superar;

 - Divulgação das linhas gerais da política de comunicação de irregularidades;
 - Identificação das competências delegadas pelo conselho de administração quanto à

 - Explicitação da política de rotação dos pelouros no conselho de administração,

 - Descrição sobre a actividade desenvolvida pelos administradores não executivos,

de participação qualificada.

 - Divulgação de informação sobre os principais accionistas;
 - Divulgação de informação sobre as mudanças operadas na estrutura de accionistas

 - Divulgação da política salarial dos órgãos de administração;
 - Divulgação da remuneração do presidente da mesa de assembleia;
 - Identificação dos principais riscos económicos, financeiros e jurídicos a que se expõe;
 - Descrever a actuação e eficácia do sistema de gestão de riscos;

durante o exercício e sua quantificação;

administração quotidiana da sociedade;

 - Análise da posição financeira da empresa;
 - Análise da composição dos capitais da empresa;
 - Análise da liquidez da empresa;
 - Análise dos riscos de financiamento.

4. A GESTÃO E OS ACCIONISTAS
 - Análise do modelo de estrutura dos órgãos de administração adoptado, identificando

 - Análise comparativa do desempenho da empresa relativamente à concorrência;
 - Acontecimentos que afectaram ou possam vir a afectar o desempenho:

 - Previsão sobre a evolução dos mercados e medidas de acompanhamento
adoptadas ou a adoptar.

3. POSIÇÃO FINANCEIRA

 - Estratégias adoptadas
 - Estrutura organizacional e funcional

2. RESULTADOS E INFORMAÇÃO PROJECTADA
 - Divulgação dos indicadores de performance financeiros e não financeiros utilizados

 - Divulgação da performance obtida pelas aquisições mais recentes;
 - Previsões para a evolução do desempenho da empresa;

1. ENQUADRAMENTO DO NEGÓCIO, OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA
 - Descrição do negócio
 - Descrição do ambiente competitivo
 - Principais mercados
 - Principais produtos
 - Objectivos propostos

para avaliar e monitorizar o desempenho;


