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RESUMO 

 

Neste estudo analisaram-se as Notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas 

de 38 empresas portuguesas cotadas, para o ano fiscal de 2010, procurando avaliar a extensão 

da divulgação obrigatória de informação e encontrar fatores determinantes do nível de 

conformidade com o normativo em vigor. Utilizando uma lista de 110 itens de informação foi 

elaborado um Índice de Divulgação não ponderado a partir das divulgações exigidas pela IAS1, 

para cada empresa da amostra. Os resultados indicam que as empresas divulgam, em média, 

81% dos itens requeridos. Os fatores determinantes analisados foram o sector de actividade, a 

dimensão da empresa, a rendibilidade, a internacionalização e o tipo de auditores externos. A 

dimensão da empresa e o tipo de auditores apresentam uma associação positiva com a 

extensão da divulgação obrigatória de informação ao contrário do sector de actividade, 

rendibilidade e internacionalização. 

 

 

Palavras-chave: Divulgação obrigatória, Grau de conformidade, IAS1, Notas anexas, 

Empresas portuguesas cotadas. 
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ABSTRACT 

 

This paper examines the Notes to the financial consolidated statements of 38 portuguese 

listed companies for the fiscal year 2010 seeking the evaluation of their level of compliance on 

mandatory disclosure.  Furthermore, it seeks to analyze the company-specific determinants that 

could affect the level of compliance with regulation. Using a list of 110 mandatory disclosure 

items required by IAS1 an unweighted disclosure index was constructed for each sample 

company. The results indicate that companies, on average, disclose 81% of the items of 

information required. The hypothesized determinants are sector type, size, profitability, 

internationality and auditor type. Size and auditor type are found to be positively related to the 

level of compliance as opposed to sector type, profitability and internationality. 

 

 

Keywords: Mandatory disclosure, Compliance with regulation, Notes to the Financial 

Statements, IAS1, Portuguese listed firms. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início da década de 60 que numerosos investigadores em todo o mundo se têm 

debruçado sobre o tema da divulgação da informação financeira das empresas, as suas 

motivações e consequências, procurando encontrar fatores explicativos para a qualidade do seu 

relato financeiro e grau de conformidade com os normativos contabilísticos e regulatórios em 

vigor.  

A divulgação da informação financeira assume um papel crucial na comunicação entre 

quem gere as empresas e os detentores do capital, bem como potenciais investidores e 

intervenientes no mercado, assegurando um efetivo funcionamento do mercado de capitais 

(Cravo, 2009). A qualidade da divulgação financeira tem uma grande influência na qualidade das 

decisões de investimento por parte dos investidores (Singhvi & Desai, 1971). 

O presente trabalho procura dar um contributo para a análise da divulgação financeira 

obrigatória das empresas portuguesas procurando responder essencialmente a três questões: 

  Q1. Cinco anos passados sobre a imposição do relato financeiro segundo as IFRS, qual 

é o grau de conformidade da divulgação obrigatória das empresas cotadas em Portugal? 

  Q2. Que relação existe entre as características das empresas cotadas e o seu grau de 

conformidade com a divulgação obrigatória? 

  Q3. Estará a generalidade das restantes empresas portuguesas preparadas para 

apresentar as suas divulgações segundo as NCRF adotadas pelo SNC? 

A forma mais comum de divulgação obrigatória de informação é a efetuada pelas 

empresas nos seus Relatórios e Contas anuais, e faz-se sobretudo através de um conjunto de 

Demonstrações Financeiras1 (DF), onde assumem especial relevância as Notas anexas às 

                                                           
1 De acordo com a IAS1, o conjunto completo de demonstrações financeiras inclui uma demonstração da posição 
financeira, uma demonstração do rendimento integral, uma demonstração de alterações no capital próprio, uma 
demonstração dos fluxos de caixa e notas anexas. 



O relato financeiro das empresas cotadas em Portugal – a qualidade das Notas 

 

2 
 

Demonstrações Financeiras (posteriormente apenas referidas como Notas). A análise efetuada 

incidiu especificamente sobre o conteúdo das Notas procurando aferir o grau de conformidade2 

com as exigências de divulgação introduzidas pela adoção das International Financial Reporting 

Standards (IFRS).  

Por ser a norma de divulgação por excelência, igual e obrigatória para todas as empresas, 

a análise incidiu exclusivamente sobre as divulgações exigidas pela IAS1 - Apresentação das 

Demonstrações Financeiras3, versão revista em Abril de 2009 e com data efetiva de 

implementação a 1 de Janeiro de 2009. 

Para tal foram analisadas as Demonstrações Financeiras Consolidadas de 38 empresas 

não-financeiras, cotadas na Bolsa de Valores - Euronext Lisboa e integrantes do índice PSI 

Geral, publicadas nos seus relatórios anuais de 2010. 

O ano de análise foi escolhido por ser um ano de profundas mudanças no panorama 

contabilístico para as restantes empresas portuguesas. O Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC) introduziu no normativo nacional as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (NCRF), conceptualmente semelhantes às IFRS, embora com menores exigências 

em matéria de relato financeiro. O conhecimento relativo ao grau de conformidade das empresas 

cotadas em Portugal, permitir-nos-á estabelecer algumas ilações sobre a qualidade da 

divulgação que será expectável para as empresas não cotadas, de menor dimensão e sem 

experiência na aplicação das NCRF. 

Este trabalho encontra-se dividido em duas partes distintas. Numa primeira parte, e de 

modo a podermos obter resposta à questão um (Q1) e três (Q3), procurou-se determinar o grau 

de conformidade das empresas da amostra com os requisitos obrigatórios de divulgação. 

                                                           
2 2 Embora diversos autores diferenciem “nível de divulgação” e “nível de conformidade”, neste trabalho ambos os 
termos se referem à extensão da divulgação obrigatória de informação (v.g. Al-Shammari et al, 2008). 
3 Para além da IAS 1, a generalidade das restantes normas contêm requisitos de divulgação adicionais (obrigatórios 
e sugeridos) que deverão também ser objeto de análise. Esta análise não foi aqui efetuada.  
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Utilizando uma lista de 110 itens de divulgação foi elaborado um Índice de Divulgação não 

ponderado, utilizando “o modelo dicotómico de Cooke”,4 a partir das divulgações exigidas pela 

IAS1. O nível de divulgação médio obtido para a amostra foi de 0,81, sendo o valor mínimo de 

0,55 e o máximo de 0,94. Estes resultados são concordantes com estudos anteriores (v.g. Abd-

Elsalam & Weetman, 2007; Ali et al, 2004; Street & Gray, 2001; Tsalavoutas, 2009) em que o 

nível de divulgação médio se situava entre 0,76 e 0,84 até 2005. Embora o ano em análise seja 

posterior a literatura sugere que não há grande variação dos níveis de divulgação em termos 

temporais.  

Numa segunda parte, e em resposta à questão número dois (Q2), procurou-se estudar 

quais as características específicas das empresas que podem ser determinantes do seu grau de 

conformidade. À semelhança de trabalhos anteriores foram analisados o sector de atividade 

(industrial/não industrial), dimensão da empresa, rendibilidade (ROE), internacionalização e tipo 

de auditores externos (Big4/não Big4).  

De modo a testar a associação entre as variáveis recorreu-se a uma análise estatística 

multivariada através do método dos mínimos quadrados (OLS). Encontraram-se relações 

significativas entre a dimensão da empresa, o tipo de firma auditora e o nível de divulgação 

obrigatória de informação. Estes resultados são consistentes com estudos empíricos anteriores 

que encontraram uma associação significativa entre estas variáveis e o nível de divulgação (v.g. 

Lemos & Rodrigues, 2007; Wallace et al, 1994). 

Os resultados deste trabalho poderão ser interessantes para as empresas cotadas, 

acionistas e utilizadores da informação financeira em geral. Para os organismos reguladores, ao 

permitir uma reflexão sobre os fatores associados a um maior ou menor grau de conformidade. 

Por outro lado, a internacionalização das empresas portuguesas é uma condição sine qua non 

                                                           
4 Referido por Tsalavoutas (2009: 25) e Aljifri (2008: 95). 
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do seu desenvolvimento e crescimento. Ao moverem-se para novos mercados as empresas têm 

necessidade de melhorar o seu nível de divulgação, uma vez que os investidores estrangeiros 

acompanham as decisões dos gestores de perto e requerem altos níveis de divulgação 

financeira (Dyck, 2001, citado por Al-Akra, 2010:171).  

O restante trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos. No capítulo seguinte faz-

se o enquadramento legal e regulatório do normativo contabilístico vigente em Portugal bem 

como dos esforços normalizadores que a União Europeia (UE) e o IASB vêm desenvolvendo. No 

terceiro capítulo apresenta-se a revisão de literatura relativa aos estudos empíricos anteriores, 

principais métodos seguidos pelos investigadores e formulação das hipóteses em estudo. No 

quarto capítulo a metodologia seguida na seleção da amostra e na construção do índice de 

divulgação. No quinto capítulo apresenta-se a análise estatística, os modelos econométricos e 

discutem-se os principais resultados. No sexto capítulo apresentam-se as conclusões finais, as 

limitações do estudo e as sugestões para futuras investigações. 

2. O ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULATÓRIO 

2.1.   A necessidade de harmonização contabilística 

Nos nossos dias, as empresas e os grupos económicos movem-se num mercado global 

onde têm de competir e procurar continuamente novos financiadores e formas mais eficientes de 

financiamento. Para tal torna-se essencial que a linguagem contabilística e financeira seja 

normalizada para poder ser comparável e compreendida por todos os intervenientes no 

mercado. 

As sociedades com valores cotados e/ou que operam em vários mercados deparam-se 

com problemas acrescidos na ausência de normas contabilísticas harmonizadas: (i) os custos 

inerentes ao processo de reconversão da informação financeira em conformidade com as 
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normas vigentes em cada um dos países onde operam e (ii) a descredibilização da informação 

financeira, ao permitir a divulgação de informação dissemelhante (ativos, passivos ou resultados) 

para uma mesma realidade, derivada da opção por diferentes princípios e políticas (Cravo, 

2009). 

 Atenta a esta realidade, um dos objetivos fundamentais da UE tem sido a promoção de 

um Mercado único através da convergência progressiva das leis dos diferentes Estados 

Membros. A harmonização das práticas de elaboração da informação contabilística e financeira 

tornou-se um elemento essencial para alcançar este objetivo. 

Depois de um período de alguma indecisão, o Regulamento (CE) nº1606/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia veio estabelecer a adoção e utilização 

das Normas Internacionais de Contabilidade (IAS e IFRS) e interpretações conexas (SIC e 

IFRIC), emanadas pelo IASB, no espaço comunitário, dando assim resposta às crescentes 

necessidades em matéria de relato financeiro, derivadas da crescente complexidade das 

atividades empresariais e do surgimento de grandes grupos económicos (Guimarães, 2007). 

O IASB (anterior IASC) foi criado em 1973 com o objetivo de formular e publicar normas 

para a preparação de demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, e promover a sua 

aceitação e aplicação a nível mundial de modo a atingir a harmonização internacional das 

práticas de elaboração da informação financeira. 

Os seus membros são associações de profissionais de diversos países que deverão 

influenciar a regulamentação e as práticas de elaboração das demonstrações financeiras, de 

modo a que estas estejam de acordo com as disposições incluídas nas normas emitidas pelo 

IASB. 

Na sequência da aprovação do já citado Regulamento 1606/2002 da UE, as normas do 

IASB passaram a ser aplicadas neste espaço. Neste sentido o IASB desenvolveu um projeto de 
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melhoria das normas já existentes, tendo em Dezembro de 2003 emitido 13 IAS alteradas. 

Desde então já publicou diversas novas normas (IFRS)5 e iniciou um projeto de convergência 

com as normas do Financial Accounting Standards Board (FASB), organismo emissor das 

normas contabilísticas em vigor nos EUA. Estes factos aliados à posição favorável dos EUA, 

bem como os esforços de convergência entre o FASB e o IASB levaram a que as Normas deste 

passassem a ser consideradas normas de elevada qualidade e as normas internacionais de 

referência no mercado de capitais (Cravo, 2009). 

Em 1996, o Securities Exchange Comission (SEC) indicou que existiam três condições 

essenciais para a aceitação das IAS nas empresas que desejassem submeter os seus títulos à 

negociação em bolsas de valores americanas. As IAS deveriam constituir um conjunto básico de 

normas globalmente aceite como bases contabilísticas; ser de alta qualidade e resultar em 

comparabilidade, transparência e total divulgação e serem rigorosamente interpretadas e 

aplicadas (Street & Bryant, 2000). 

2.2.   O quadro legislativo e os organismos reguladores em Portugal 

 Com a aprovação do Regulamento (CE) nº1606/2002, as sociedades portuguesas com 

valores mobiliários admitidos à cotação em mercado regulamentado passaram a ser obrigadas a 

preparar e apresentar as suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as 

disposições previstas nas normas do IASB, a partir do período contabilístico de 2005. 

Para as empresas portuguesas não cotadas, o sistema normativo contabilístico alterou-se 

profundamente desde 1 de Janeiro de 2010 com a implementação do SNC, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho e pela Normalização Contabilística para Microentidades 

(NCM), aprovada pelo Decreto-Lei nº 36/2011 de 11 de Março. Assim, a partir de 2010, o 

                                                           
5 O conjunto de normas do IASB em vigor para o período iniciado a 1 de Janeiro de 2010 compreendia 18 IAS, 8 
IFRS, 11 SIC e 15 IFRIC. 
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normativo contabilístico em Portugal passou a prever a existência de três níveis de normalização 

contabilística em função de dois fatores: a necessidade de relato financeiro e a dimensão 

económica das empresas (Guimarães, 2007). 

O 1º nível corresponde às IAS e IFRS (doravante apenas referidas como IFRS) no seu 

estado original e é aplicável às empresas cujos valores mobiliários estejam admitidos à 

negociação num mercado regulamentado de qualquer Estado Membro da UE (cerca de 90 em 

Portugal e 8000 na UE em 2007) (Guimarães, 2007). O Decreto-Lei nº 35/2005 veio permitir 

também a adoção das normas do IASB na preparação das demonstrações financeiras 

consolidadas das empresas não cotadas, sujeitas a certificação legal de contas e nas 

demonstrações financeiras individuais das empresas sujeitas a certificação legal de contas que 

sejam filiais de empresas que passem a apresentar demonstrações financeiras consolidadas de 

acordo com as normas do IASB. 

O 2º nível, aplicável à generalidade das empresas em Portugal: grandes, médias e 

pequenas entidades, as quais terão de utilizar as NCRF e NCRF-PE, adaptadas às suas 

exigências de relato e dimensão. 

Um 3º nível, aplicável às microentidades que ficam dispensadas de aplicar as normas 

previstas no SNC. Embora comungando da mesma estrutura conceptual, trata-se de um regime 

autónomo de contabilização e relato financeiro (Almeida, 2011). 

A normalização contabilística em Portugal é hoje assegurada por diferentes entidades, 

que desempenham um papel regulador, bem como de supervisão/fiscalização da aplicação das 

normas, onde se destacam: (i) a Comissão de Normalização Contabilística (CNC), organismo 

independente responsável pela emissão de normas contabilísticas para a generalidade das 

empresas; (ii) o Banco de Portugal que estabelece normas de contabilidade aplicáveis à 

atividade bancária e financeira e que também define os elementos que esta deve publicar e (iii) a 
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CMVM responsável pela supervisão e regulamentação do mercado de valores mobiliários e da 

atividade de todos os agentes que nele atuam.  

Os Relatórios e Contas anuais das empresas incluem geralmente informação, que está 

em conformidade com as regras de relato financeiro existentes no país, uma vez que estas estão 

obrigadas a apresentar um montante mínimo de informação que permita ao utilizador comum 

uma interpretação correta da sua situação económica e financeira (divulgação obrigatória).  

A legislação nacional aplicável à divulgação financeira obrigatória inclui, para além do 

Código das Sociedades Comerciais (CSC), o Código dos Valores Mobiliários (CVM) e outros 

Regulamentos da CMVM aplicáveis à prestação de contas anual e intercalar das empresas 

cotadas. O Decreto-Lei n.º 185/2009 determina que, para além dos emitentes de ações, as 

sociedades com valores mobiliários representativos de dívida admitidos à negociação em 

mercado regulamentado devem incluir, nos seus relatórios anuais, informação relativa às 

medidas de governo da sociedade. 

Tradicionalmente a Bolsa de Valores tem um papel central na determinação do nível de 

divulgação nos relatórios das empresas cotadas (Wallace & Naser, 1995). No entanto, a 

implementação do normativo contabilístico é da responsabilidade das instituições locais de 

contabilidade. As regras globais de divulgação só serão devidamente aplicadas se a sua 

conformidade for supervisionada e fiscalizada por instituições fortes e eficientes (Healy & Palepu, 

2001). 

2.3.   A importância das Notas anexas 

As Notas anexas às demonstrações financeiras são uma parte integrante da divulgação 

contabilística desde a publicação do primeiro Plano Oficial de Contabilidade (POC) em 1977. 

Embora aqui ainda entendido como uma peça meramente complementar ao Balanço e 
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Demonstração dos Resultados, o então “Anexo” (composto por 26 notas) tinha já como objetivo, 

nas palavras do legislador:  

Dado que não é possível obter todas as informações julgadas necessárias através do 

balanço e da demonstração dos resultados por natureza, estabelece-se esta peça 

complementar que se compõe de um conjunto de notas que permitem a explicação ou o 

desenvolvimento (…) dos elementos daquelas outras peças.  

In Plano Oficial de Contabilidade (1977), Cap. II, ponto 17 

 Com a adesão de Portugal à antiga Comunidade Económica Europeia (hoje EU) em 

1986, e de modo a integrar as alterações introduzidas pela IVª e VIIª Diretivas6, o POC sofre uma 

profunda reforma, surgindo uma nova versão que ficou conhecida por POC/89. Com esta 

reformulação, o Anexo, embora mantendo a sua função original, ganha uma nova dimensão e 

maiores responsabilidades, traduzido por um maior nível de qualidade na informação relatada. O 

Anexo passa a ser designado por ABDR7 e a ser composto por um conjunto pré-estabelecido de 

48 notas na sua versão normal (26 na reduzida). Considera-se já que: “A qualidade da 

informação financeira das empresas está muito dependente do conteúdo divulgado nestas notas 

“8. 

Como já foi anteriormente referido, a aprovação do Regulamento (CE) nº1606 em 2002 e 

posteriormente do novo normativo contabilístico nacional (SNC) em 2009, veio proporcionar às 

empresas portuguesas um referencial normativo de elevada qualidade, onde é dada especial 

relevância à divulgação financeira, por oposição ao anterior normativo nacional mais orientado 

para o processo de registo contabilístico.  

                                                           
6 IVª Diretiva (78/660/CEE) e VIIª Diretiva (83/349/CEE). 
7
 ABDR – Anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados. 

8 Ponto 2.4, do Capítulo 2 do POC aprovado pelo DL 410/89 de 21 de Novembro. 
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No normativo do IASB adotado pela EU, a norma de divulgação estruturante do conteúdo 

das Notas anexas é a IAS1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras. Desde 1997 a IAS1 

tem sido objeto de diversas atualizações9 de modo a adequar-se a uma cada vez maior 

necessidade de relato, nomeadamente no que respeita à divulgação e valorização dos títulos 

das empresas e de instrumentos financeiros cada vez mais sofisticados. 

Contrariamente ao antigo ABDR as Notas anexas às demonstrações financeiras 

requeridas pelo IASB revelam uma estrutura mais flexível, acomodando as divulgações exigidas 

pelo conjunto completo das normas, e dando a possibilidade de cada entidade criar a sua própria 

estrutura de “Notas”, sendo a ordem apenas sugerida: 

§112: As notas devem: (a) apresentar informação acerca da base de preparação das 

demonstrações financeiras e das políticas contabilísticas específicas usadas; (b) 

divulgar a informação exigida pelas IFRS que não esteja apresentada noutros pontos 

das demonstrações financeiras; e (c) proporcionar informação que não esteja 

apresentada noutros pontos das demonstrações financeiras, mas que seja relevante 

para uma compreensão de qualquer uma delas. 

§113: Uma entidade deve apresentar as notas, tanto quanto for praticável, de uma 

forma sistemática.  

In Regulamento nº 1274/2008. Comissão das Comunidades Europeias. L-339/20-21 

A avaliação quantitativa/qualitativa dirigida exclusivamente ao conteúdo das Notas é um 

estudo raramente efetuado a nível nacional ou internacional. A maioria dos estudos empíricos 

publicados sobre a divulgação obrigatória de informação, analisa alguns itens considerados 

relevantes no conjunto das demonstrações financeiras incluídas nos Relatórios anuais das 

empresas (v.g. Neves, 2011).  

                                                           
9 A versão utilizada para avaliação das divulgações referentes ao exercício de 2010, foi a publicada pelo 
Regulamento (CE) nº 1274/2008 de 17 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) nº 
53/2009 de 21 de Janeiro. Alterações posteriores à IAS1, introduzidas pelos Regulamentos 70/2009, 243/2010, 
149/2011 e 475/2012 não foram consideradas para efeitos deste estudo. 
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Em Portugal o tema foi objeto de um trabalho de Almeida (2002) em que foi efetuada uma 

análise detalhada sobre a qualidade das 48 Notas que então compunham o ABDR10 publicadas 

por 207 sociedades anónimas entre 1992 e 1997. Foi constatada a baixa qualidade da 

divulgação do “Anexo” (índice global de 1,37 numa escala de 0 a 4) e a ausência quase total de 

informação voluntária. O trabalho revela uma associação positiva entre diversos fatores: 

dimensão, rendibilidade, firma de auditoria, aprendizagem e a qualidade da divulgação, ao 

contrário do sector de atividade.  

Neves (2011) analisa a evolução da informação divulgada nos relatórios de gestão de 30 

grandes empresas entre 1973 e 2003. Constata uma evolução positiva no nível de divulgação ao 

longo das três décadas em estudo e associações positivas significativas entre diversos fatores: 

dimensão, idade, cotação em bolsa e o nível de divulgação, ao contrário da rendibilidade e 

sector de atividade. 

Lopes & Rodrigues (2007) centram-se na análise das características das empresas que 

mais se aproximam das divulgações exigidas pela IAS 32 e IAS 39, relacionadas com 

instrumentos financeiros, para o ano de 2001. Para o efeito constroem um índice de divulgação 

composto por 54 itens que aplicam a uma amostra de 55 empresas. A investigação revelou uma 

associação positiva entre o nível de divulgação e a dimensão, endividamento e cotação em mais 

que uma bolsa de valores. As variáveis referentes ao sector de atividade e tipo de empresa 

auditora não revelaram associações significativas. 

Tal como constatado por Tsalavoutas (2009), mesmo internacionalmente, a maioria dos 

estudos publicados sobre a divulgação obrigatória segundo as IFRS referem-se a investigações 

até 200511, data da imposição das IFRS na UE. A evolução qualitativa/quantitativa do relato 

                                                           
10

 ABRD integrante do POC/89.  
11 Única exceção apontada por Tsalavoutas (2009) é o estudo efetuado por Fekete et al (2008) para o ano de 2006 
sobre a divulgação obrigatória e nível de conformidade de 17 empresas Húngaras. 
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financeiro das empresas após essa data é pouco conhecida e será de todo o interesse efetuar 

esse estudo. 

3. A REVISÃO DE LITERATURA E O DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESES 

Numerosos estudos foram publicados nas últimas décadas, abordando o tema da 

divulgação financeira sobre diferentes perspetivas. As questões que mais preocuparam estes 

autores foram os motivos porque as empresas devem e divulgam informação, qual o nível de 

divulgação dessa informação e quais os fatores, internos ou externos, que podem estar 

associados a esse comportamento.  

3.1.   A natureza e a necessidade da divulgação de informação 

Divulgação financeira é qualquer transmissão deliberada de informação económica, 

financeira ou não-financeira, numérica ou qualitativa, por via formal ou através de canais mais 

informais, relativa à posição financeira e à performance de uma determinada empresa (Owusu-

Ansah, 1998). Os relatórios anuais são considerados como o veículo de divulgação por 

excelência e são de longe o veículo de divulgação mais estudado na literatura (Lang & 

Lundholm, 1993; Singhvi & Desai,1971). 

A divulgação financeira pode ser dividida em dois grupos complementares: a divulgação 

obrigatória12, imposta pelos organismos reguladores e pelos normativos contabilísticos, 

nacionais ou regionais, em vigor e a informação voluntária13, considerada como toda a 

informação que é revelada para além da obrigatória. 

                                                           
12

 Owusu-Ansah (1998) e Wallace & Naser (1995) definem informação obrigatória como a apresentação de um 

montante mínimo de informação requerido por leis, bolsas de valores mobiliários e sistemas contabilísticos, que 
facilite a avaliação dos títulos das empresas. 
13 Owusu-Ansah (1998) define informação voluntária como qualquer informação que não é exigida por lei e/ou um 
organismo regulador.  
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Adams (1994, citado por Tsalavoutas, 2009:80) define conformidade (com a divulgação 

obrigatória) como a “gestão do risco regulatório – risco de que uma regra ou regulamento seja 

quebrado” e explica que este risco pode ser decomposto em vários elementos (e.g. risco 

financeiro, risco de litígio e risco de reputação). Os gestores avaliam estes riscos antes de tomar 

decisões sobre a informação a divulgar. Um importante fator neste processo será o nível de 

fiscalização num determinado país. Se este for fraco e os “custos de não-conformidade forem 

baixos, a divulgação obrigatória pode ser encarada como voluntária” (Tsalavoutas, 2009: 27). 

Também de acordo com Nobes & Parker (2006) “uma legislação fraca, falta de recursos e 

auditores pouco eficientes em alguns países da UE torna a conformidade com as IFRS, na 

prática, voluntária”. Neste seguimento, o presente estudo tenta identificar fatores associados ao 

nível de conformidade com a divulgação obrigatória recorrendo a teorias da divulgação voluntária 

(v.g. Al-Shammari et al, 2008; Street & Bryant, 2000).  

Diversas teorias suportam as motivações e a necessidade da divulgação voluntária. 

Tsalavoutas (2009) divide-as em três grupos principais: (i) teorias baseadas nos custos (custos 

de informação e custos políticos); (ii) teoria da agência e (iii) teorias baseadas no mercado 

(teoria do sinal, teoria da necessidade de capital e eficiência do mercado). 

Custos de informação  

Os custos de informação dividem-se em custos diretos e indiretos. Nos custos diretos 

devem-se considerar os custos com o processamento e divulgação da informação. Estes custos 

são mais facilmente quantificáveis e a gestão (se disso tiver conhecimento) terá tendência a 

cumprir com os requisitos obrigatórios de divulgação até ao ponto em que os benefícios 

marginais igualem os custos marginais (v.g. Buzby, 1975). Os custos indiretos, normalmente 

referidos na literatura como “custos de propriedade” advêm das consequências da divulgação 

obrigatória nas atividades e decisões da empresa. Ao forçar a empresa a divulgar tanto as “boas” 
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como as “más notícias”14 (Verrecchia, 2001) a divulgação obrigatória pode levar a gestão a optar 

por baixos níveis de conformidade com as normas, de modo a não ser penalizada pelas “más 

notícias”. Gestores que desejem evitar custos de litígio, podem ser levados a divulgar as “más 

notícias” incorrendo assim em elevados custos indiretos. 

Custos políticos 

 De acordo com Watts & Zimmerman (1978, citado por Tsalavoutas, 2009:85), as 

empresas de maior dimensão, ou aquelas com maiores lucros, estão sujeitas a maior atenção 

por parte de vários grupos: responsáveis políticos, sindicatos, autoridades fiscais, etc. De modo 

a evitar litígios e auditorias não desejadas, estas empresas podem decidir aumentar o seu nível 

de divulgação. 

Teoria da agência 

A teoria mais consensual refere-se à existência da informação assimétrica e dos conflitos 

de agência entre gestores e os investidores externos: as empresas aumentam a sua divulgação 

de modo a reduzir os conflitos entre acionistas e gestores (Cooke, 1989; Cooke, 1993; Healy & 

Palepu, 2001; Inchausti, 1997; Raffournier, 1995). Um maior nível de divulgação contribui para a 

redução da assimetria da informação e aumenta a reputação dos gestores que terão assim 

incentivos para aumentar o grau de conformidade com a divulgação obrigatória. 

No entanto, é de referir que, em países onde o mercado de capitais não é tão forte e o 

capital das empresas é maioritariamente detido pelo Estado, bancos e grupos familiares, a teoria 

da agência não tem relevância, uma vez que os detentores do capital formam normalmente parte 

da gestão das empresas e têm acesso à informação (Nobes & Parker, 2006; Tsalavoutas, 2009).  

 
                                                           
14

 “Boas” e “más notícias” são expressões que significam resultados ou acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis 

na vida de uma empresa. 
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Teoria do Sinal 

A teoria do sinal deriva da existência de informação assimétrica a nível dos mercados. 

Empresas com melhores desempenhos e melhores práticas podem usar a divulgação de 

informação para enviar sinais ao mercado, de modo a conseguir uma valorização dos seus 

títulos. Neste contexto a ausência de informação pode ser encarada pelo mercado como uma má 

notícia (Akerlof, 1970, citado por Tsalavoutas, 2009:89). 

Teoria da necessidade de capital 

Segundo vários autores, uma das motivações para melhorar a divulgação será a 

necessidade de aumentar o capital e reduzir o custo de novo capital (v.g. Choi, 1973; Cooke, 

1989). Deste modo, considerando que o objetivo de uma empresa cotada é o de obter mais 

capital, os gestores têm incentivos para aumentar a conformidade da sua divulgação com os 

requisitos obrigatórios, impostos pelos normativos e bolsas de valores, e assim obter vantagens 

competitivas. 

Teoria da eficiência do mercado 

A eficiência do mercado está relacionada com o modo como a informação divulgada é 

processada e recebida pelo mercado. De acordo com Keane (1993, citado por Tsalavoutas, 

2009:91) um mercado eficiente depende de: (i) profissionais de contabilidade e auditoria fortes e 

eficientes; (ii) conhecimento das necessidades dos diferentes intervenientes no mercado; (iii) 

rápida e ampla disseminação da informação financeira e (iv) uma eficiente infraestrutura 

institucional. 

Outras teorias podem também influenciar a divulgação obrigatória da informação, 

baseadas no ambiente socioeconómico e cultural onde as empresas se movem: teoria da 

legitimidade e teoria da contingência. Diversos autores estudaram a influência de fatores 
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externos à empresa: valores culturais, sistema legal e político, sistemas de governo das 

sociedades, formas de detenção do capital das empresas e ambiente socioeconómico (v.g. 

Haniffa e Cooke, 2002; Hussein, 1996; Zarzeski, 1996, citados por Lopes & Rodrigues, 2007:13) 

na conformidade com a divulgação obrigatória à luz destas teorias.  

Teoria da Legitimidade 

A teoria da legitimidade assenta no conceito de contrato social. Sendo as empresas parte 

do sistema social, estas existem porque a sociedade as considera legítimas. A sobrevivência de 

uma organização pode estar ameaçada, se a sociedade se apercebe que ela infringiu o seu 

contrato social. A conformidade com os requisitos do grupo onde se inserem e dos valores da 

comunidade são assegurados através da divulgação das suas atividades. Neste sentido, tendem 

a adotar práticas que são consideradas legítimas pelos seus pares na mesma indústria/sector de 

atividade (Lopes & Rodrigues, 2007; Wallace et al, 1994). 

Teoria da Contingência 

Em contabilidade, a palavra “contingência” pode ser entendida como uma variável que não 

pode ser influenciada pela organização. Nesta linha, a teoria da contingência argumenta que 

existem outros fatores, para além dos intrínsecos à empresa, que a vão influenciar. O ambiente 

legal, cultural e institucional que a envolve vão ser decisivos na determinação das suas práticas 

contabilísticas e de relato financeiro (Lemos & Rodrigues, 2007).  

3.2.   Fatores que influenciam a divulgação de informação 

Quando se analisa os motivos para a divulgação obrigatória de informação, um dos 

primeiros a considerar será o de conformidade com as imposições de divulgação estabelecidas 

pelos organismos reguladores. No entanto, os resultados encontrados por diversos autores para 
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as empresas cotadas, revelaram um nível de conformidade com os requisitos obrigatórios de 

divulgação muito baixo (v.g. Ahmed & Nicholls, 1994; Ali et al, 2004; Akhtaruddin, 2005). 

A literatura sobre a divulgação financeira sugere diversos fatores explicativos da extensão 

do relato financeiro das empresas e também do grau de conformidade com os requisitos de 

divulgação obrigatória. A decisão de proporcionar mais ou menos informação, pode ser 

influenciada por uma série de fatores internos e/ou externos à empresa, sendo os primeiros mais 

facilmente quantificáveis.  

Os fatores externos referenciados na literatura são, entre outros, o tipo de economia, 

dimensão do mercado de capitais, normativo contabilístico em vigor, tipo de sistema 

contabilístico (code law /common law), nível da profissão contabilística, nível de eficácia dos 

organismos reguladores e os valores culturais, sociais e institucionais existentes num 

determinado país (Nobes e Parker, 2006). 

Dentro do conjunto de fatores internos, a literatura têm-se concentrado, entre outras, nas 

seguintes características das empresas: idade, dimensão, sector de atividade, rendibilidade, 

endividamento, tipo de auditores externos, empresas com cotação em bolsa e empresas com 

cotação em mais que uma bolsa de valores (v.g. Al-Shammari et al; Lemos & Rodrigues, 2007; 

Patton & Zelenka, 1997).   

3.3.   Definição das hipóteses de pesquisa e as variáveis independentes 

De modo a podermos ensaiar uma resposta à questão dois (Q2), enunciada no início do 

trabalho, foram desenvolvidas cinco hipóteses de pesquisa que procuram relacionar algumas 

características específicas das empresas da amostra com o seu nível de conformidade para com 

a divulgação obrigatória.  
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Sector de atividade 

Alguns autores consideram a existência de diferenças qualitativas e quantitativas no nível 

de divulgação e cumprimento dos requisitos obrigatórios de divulgação das empresas de acordo 

com o sector de atividade em que estão inseridas, embora os resultados empíricos nem sempre 

sejam concordantes (Cooke, 1989; Inchausti, 1997; Owusu-Ansah, 1998; Raffournier, 1995). As 

principais razões apontadas são: (i) sectores com maior impacto na sociedade (sociais e 

ambientais) e portanto com exigências de divulgação superiores; (ii) empresas pertencentes a 

um mesmo sector de atividade têm tendência a ter práticas de divulgação semelhantes (teoria da 

legitimidade) e (iii) os custos de informação (diretos e indiretos, sociais e políticos) variam de 

acordo com o sector de atividade.  

Na classificação por sector de atividade, foi usado o sistema de classificação do Industry 

Classification Benchmark (ICB)15. À semelhança de estudos anteriores e de modo a facilitar a 

análise, optou-se por dividir a amostra em empresas industriais (Oil & Gas, Basic Materials e 

Industrials) e empresas não industriais (restantes sectores), introduzindo uma variável dummy 

que assume o valor um para as primeiras e zero para as segundas (ver Tabela X). 

Devido aos resultados obtidos em estudos anteriores não serem conclusivos, a direção da 

associação entre o sector de atividade e o cumprimento da divulgação obrigatória nas empresas 

não é previsível, pelo que a hipótese apresentada não tem um sinal expectável. 

H1: O grau de conformidade da divulgação obrigatória está relacionado com o 

sector de atividade da empresa. 

 

                                                           
15 O ICB é um sistema de classificação dos sectores de atividade usado internacionalmente pelas Bolsas de Valores 
para as empresas cotadas. Informação disponível em: https://europeanequities.nyx.com/pt-pt/equities-directory. 
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Dimensão da empresa 

A dimensão da empresa é de longe a característica mais consensual entre os 

investigadores, tendo sido identificada como positivamente associada com o nível de divulgação 

por numerosos autores (Akhtaruddin, 2005; Cooke, 1989; Inchausti, 1997; Lang & Lundholm, 

1993; Owusu-Ansah, 1998; Singhvi & Desai, 1971, Wallace et al, 1994). Existem diversas razões 

para essa associação: (i) as empresas maiores terão tendência a divulgar mais informação para 

reduzir os seus custos políticos, o facto de serem mais visíveis e terem maior impacto na 

economia pode levar a situações de litígio e de intervenção das autoridades (Watts & 

Zimmerman, 1978, citado por Al-Shammari et al, 2008:430); (ii) empresas de maior dimensão 

tendem a divulgar mais informação devido a vantagens competitivas nos custos, uma vez que 

detêm normalmente sistemas internos de informação com maiores recursos. O custo direto de 

recolha, processamento e distribuição de dados é uma atividade dispendiosa que as empresas 

de menor dimensão terão mais dificuldade em suportar (Lang e Lundholm, 1993; Owusu-Ansah, 

1998) e (iii) as empresas de maior dimensão tendem a ser mais dependentes do mercado de 

valores para financiarem as suas operações. Terão assim maior tendência a divulgar mais 

informação que as de menor dimensão, de modo a atrair novos financiadores e reduzir o custo 

de novo capital (Choi, 1973). 

As variáveis encontradas em estudos anteriores incluem: vendas anuais líquidas, total dos 

ativos, número de empregados, número de acionistas e capital empregue. Segundo Cooke 

(1989) é indiferente qual a proxy a utilizar uma vez que todas permitem obter os mesmos 

resultados. Neste estudo optou-se por considerar como proxy da dimensão da empresa o total 

dos ativos líquidos. 

Antecipa-se assim uma relação positiva entre a dimensão da empresa e o seu grau de 

conformidade com a divulgação obrigatória.  
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H2: Empresas com maior dimensão têm maior grau de conformidade com a 

divulgação obrigatória.   

 

Rendibilidade 

Numerosos autores (Akhtaruddin, 2005; Inchausti, 1997; Owusu-Ansah, 1998; Singhvi & 

Desai, 1971; Wallace & Naser, 1995; Wallace et al, 1994) usaram variáveis indicativas da 

rendibilidade como determinantes do grau de divulgação, e obtiveram resultados díspares. 

Várias teorias suportam os diferentes resultados. Cerf (1961, citado por Owusu-Ansah, 

1998:616) sugere que os gestores de uma empresa com maior rendibilidade divulgam mais 

informação de modo a justificarem a continuidade dos seus bons resultados e dos seus sistemas 

de incentivos. Inchausti (1997) à luz da teoria do sinal, considera que os gestores com melhores 

performances divulgam informação mais detalhada como sinal para o mercado no sentido de 

potenciar uma valorização das suas ações. Outros autores argumentam ainda que as empresas 

menos lucrativas podem também ter tendência a divulgar mais informação de modo a defender 

resultados menos satisfatórios (v.g. Lang & Lundholm, 1993; Owusu-Ansah, 1998). 

Ao longo dos vários estudos, os indicadores mais utilizados para medir a rendibilidade 

foram: rendibilidade dos capitais próprios (ROE), margem líquida sobre vendas, rendibilidade do 

total do ativo e taxa interna de rentabilidade (TIR). Neste trabalho optou-se por utilizar o ROE16 

como proxy da rendibilidade.  

Os resultados obtidos em estudos anteriores não nos permitem predizer a relação 

existente entre a divulgação e a rendibilidade das empresas, pelo que a hipótese apresentada 

não tem um sinal expectável. 

                                                           
16

 O ROE foi calculado como: Resultado Líquido consolidado do período (n)/Total do Capital Próprio (n-1). 
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H3: Empresas com maior ROE têm maior grau de conformidade com a 

divulgação obrigatória.    

 Internacionalização 

O grau de internacionalização17, bem como cotação em mais que uma Bolsa de Valores, 

são características que poderão influenciar o nível de divulgação das empresas bem como o 

grau de conformidade com a divulgação obrigatória (Lopes & Rodrigues, 2007). Empresas com 

operações no exterior terão tendência a divulgar mais informação, especialmente para os seus 

stakeholders estrangeiros que esperam níveis de divulgação superiores. Por outro lado, ao 

operarem em áreas geográficas diferentes possuem sistemas de controlo e gestão mais 

sofisticados devido à complexidade das suas operações (Cooke, 1989). Os estudos efetuados 

não revelaram resultados significativos, pelo que o sinal da relação entre as variáveis não é 

previsível. 

Neste estudo optou-se por considerar como proxy do grau de internacionalização, o rácio 

entre as vendas e prestações de serviços fora de Portugal e as vendas e prestações de serviços 

totais. 

H4: Empresas com maior grau de internacionalização têm maior grau de 

conformidade com a divulgação obrigatória. 

Auditores externos 

Diversos autores sugerem que os auditores externos têm influência nas políticas e 

práticas de divulgação dos seus clientes e que a qualidade da auditoria é influenciada pela 

dimensão da firma auditora (v.g. Wallace et al, 1994). As razões prendem-se com a confiança na 

                                                           
17 Medido pelo peso das vendas e prestação de serviços fora de Portugal face às vendas e prestações de serviços 
totais. 
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sua capacidade técnica e na independência destes face aos seus clientes. As empresas 

auditoras de maiores dimensões e com reputação no mercado terão vantagens competitivas face 

às de menor dimensão, uma vez que não dependem de um cliente em particular e têm uma 

imagem a defender. Terão assim mais tendência a reportar distorções de informação e erros 

materiais e a assegurar a conformidade do relato dos seus clientes com as regras de divulgação 

obrigatórias emanadas pelas entidades reguladoras. Street e Bryant (2000) concluem 

empiricamente que níveis mais altos de divulgação estão associados com a nota relativa à 

conformidade com as IFRS, quando uma entidade divulga especificamente que as suas 

demonstrações financeiras estão preparadas de acordo com as IFRS e quando os auditores 

também divulgam que seguiram as IFRS quando conduziram a auditoria.  

Dado que a qualidade da auditoria externa é difícil de observar ou medir empiricamente, 

usou-se, à semelhança de vários estudos anteriores (Owusu-Ansah, 1998; Singhvi & Desai, 

1971; Wallace et al, 1994), a dimensão da firma auditora como proxy da sua qualidade, 

introduzindo nos modelos uma variável dummy que assume o valor um quando a firma auditora 

pertence aos Big418 e o valor zero quando não pertence. As conclusões de estudos anteriores 

revelam uma associação positiva entre as duas variáveis (Ahmed & Nichols, 1994; Patton & 

Zelenka, 1997; Raffournier, 1995; Singhvi & Desai, 1971), pelo que se antecipa um sinal positivo 

para a hipótese formulada. 

H5: As empresas auditadas por uma empresa auditora pertencente aos Big4 

terão um maior grau de conformidade com a divulgação obrigatória. 

 

 
A Tabela I resume as hipóteses de pesquisa e a relação expectável entre o índice de 

divulgação (variável dependente) e as variáveis independentes. 
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 Grupo das 4 maiores empresas internacionais de auditoria: PwC, Deloitte, Ernst & Young e KPMG. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
http://en.wikipedia.org/wiki/KPMG
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TABELA I 

RESUMO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA 

Hipótese Variável Sinala 

H1 Sector de Atividade Industrial/ Não industrial +/- 

H2 Dimensão Total dos ativos líquidos (Euros) + 

H3 Rendibilidade ROE +/- 

H4 Internacionalização Vendasb p/ fora Portugal/Vendas totais +/- 

H5 Tipo de Auditor Big4/ Não Big4 + 

(a) +/-: associação não previsível;    +: associação positiva 
(b) Vendas e Prestação de Serviços 

 
 

3.4.   Principais métodos de análise e limitações 

A qualidade da divulgação é um conceito teórico difícil de ser medido de um modo direto, 

uma vez que não existe uma variável que nos dê claramente essa indicação. Como tal, torna-se 

necessário utilizar medidas que permitam aferir o nível qualitativo da informação divulgada. 

Hassan & Marston (2010) apresentam uma relação das diversas medidas de divulgação, 

utilizadas em estudos anteriores, classificadas em duas categorias principais: medidas que 

recorrem à análise do veículo19 de divulgação e medidas que não recorrem a esta análise. 

Dentro do primeiro grupo, a medida mais utilizada na literatura empírica de contabilidade tem 

sido o índice de divulgação (lista de itens selecionados a partir de itens obrigatórios a divulgar 

pelas empresas).  

Um índice de divulgação pode conter itens de divulgação obrigatória e/ou de informação 

voluntária e pode conter informação revelada em um ou mais relatórios da empresa ou mesmo 

de outros intervenientes (relatórios de analistas financeiros, notícias divulgadas na imprensa, 

etc.). O primeiro investigador a usar um índice de divulgação foi Cerf em 196120 e desde então 

                                                           
19

 Por veículo de divulgação entende-se o instrumento utilizado para a divulgação: relatório anual, relatórios 

intercalares, websites da empresa, etc. 
20 Cerf (1961, citado por Owusu-Ansah, 1998:606) foi o primeiro investigador a estudar as características 
empresariais que pudessem determinar o seu nível de divulgação, utilizando um índice de divulgação composto por 
31 itens de informação. Concluiu que o nível de divulgação das empresas americanas era fraco e estava associado 
a atributos como o valor dos ativos, número de acionistas e rendibilidade.  
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numerosos estudos recorreram a esta medida de divulgação para avaliar a qualidade e a 

extensão da divulgação de informação. 

Não existe uma teoria definida sobre o tipo ou número de itens de informação a incluir no 

índice, revelando-se neste aspeto um método muito flexível (Hassan & Marston, 2010). De igual 

modo, a análise dos estudos que recorrem a índices de divulgação revela a existência de uma 

grande variedade na sua construção e utilização. 

Dois tipos de índice têm sido usados nos estudos empíricos: ponderado e não ponderado 

(Cooke, 1989). Ao construírem um índice ponderado, os investigadores exercem um julgamento 

subjetivo sobre quais os itens a que os utilizadores atribuem maior importância relativa (Choi, 

1973; Inchausti, 1997). A alocação das ponderações (pesos) aos itens considerados de maior 

importância e a pontuação atribuída são normalmente efetuados de uma maneira arbitrária 

(Akhtaruddin, 2005). Por outro lado, diferentes grupos de utilizadores (acionistas, bancos, etc...) 

podem atribuir diferente relevância a itens específicos e portanto atribuir-lhes graus de 

importância diversos.  

O índice de divulgação é assim definido pelo rácio entre a soma dos itens divulgados e a 

soma total dos itens que compõem a lista de divulgação. 

Quando existem requisitos não divulgados, por não serem aplicáveis a determinada 

empresa, recomenda-se o uso de um índice relativo (Owusu-Ansah, 1998). Este pode ser 

definido como o rácio entre os itens que a empresa divulga e aqueles que se espera que sejam 

divulgados. Este índice é considerado ser uma medida mais precisa e foi utilizado em vários 

estudos anteriores (ver Tabela XI). Por estes motivos o índice usado neste trabalho foi um índice 

de divulgação relativa não ponderado (IDr), tal que:  

(1)      
∑    
   

∑    
   

 



O relato financeiro das empresas cotadas em Portugal – a qualidade das Notas 

 

25 
 

onde, d =1, quando o item    é divulgado; d = 0, quando o item    não é divulgado; m = número 

de itens divulgados e n = número de itens passíveis de divulgação. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1.   Seleção e limitações da amostra 

A população escolhida para este estudo foram as empresas cotadas na Euronext Lisboa 

que integravam o Índice PSI Geral21 em 2010, num total de 55 empresas. Deste grupo foram 

retirados os Bancos e as empresas financeiras (11), por se considerar que requerem divulgações 

específicas que não são aqui objeto de análise, bem como três empresas estrangeiras e três 

empresas desportivas.  

4.2.   Índice de Divulgação 

Este trabalho foca-se, apenas e tão só, na análise quantitativa dos itens de informação 

apresentados nas Notas, requeridos pela IAS1. Para possibilitar a identificação e quantificação 

destes requisitos, para as empresas selecionadas na amostra, foi construída uma checklist de 

110 itens de informação22 requeridos pela IAS1.  

Seguindo a metodologia já utilizada por outros autores (v.g. Lopes & Rodrigues, 2007; 

Owusu-Ansah, 1998), na construção da lista de itens de informação a pesquisar foram 

observados os seguintes preceitos: (i) requisitos requeridos pela IAS1 que contenham mais que 

um tipo de informação foram, sempre que possível, desagregados em itens individuais; (ii) 

quando não foi viável essa desagregação, a divulgação parcial de um requisito foi considerada 

como divulgação total (valor 1) quando se julgou que a divulgação era superior a mais de metade 

                                                           
21

 O Índice PSI Geral é o índice de performance global do mercado português, incluindo todas as ações emitidas no 

Mercado Principal, com exceção das ações preferenciais sem direito a voto.  
22 Por motivos de limitação de páginas, a check-list de itens de divulgação exigidos pela IAS1 não foi incluída nos 
Anexos. Está, no entanto, disponível a quem a solicitar. 
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dos itens exigidos e como não-divulgação (valor 0) no caso contrário e (iii) para determinar se a 

ausência de um item particular indica uma não-divulgação ou uma não-aplicabilidade, foram 

analisados os relatórios anuais das empresas na sua totalidade: a ausência de qualquer 

referência a um item ou situação concreta foi assumida como sendo uma não aplicabilidade. 

Este procedimento introduz um alto grau de subjetividade na análise mas, de acordo com Lopes 

& Rodrigues (2007) implica um resultado menos enviesado do que a assunção contrária. 

De igual modo, para se formar uma ideia mais correta sobre a aplicabilidade de itens não 

divulgados, foi efetuada uma leitura de todo o relatório anual de cada empresa, antes da 

avaliação das Notas e uma segunda vez depois da avaliação. Este procedimento permitiu uma 

maior segurança na consistência da avaliação e retificação de qualquer erro antes da totalização 

dos itens (Cooke, 1989; Owusu-Ansah, 1998). 

A lista de 110 itens obtida pela transposição das divulgações requeridas pela IAS1 foi 

comparada com a Checklist23 publicada pela PricewaterhouseCoopers para 2010, para efeitos 

de validação dos itens a inserir. 

De modo a responder às questões que fundamentam este estudo, efetuou-se a análise 

estatística das diversas variáveis (dependente e independentes) e da sua correlação. 

Seguidamente, testou-se a validade das hipóteses formuladas, através de uma análise 

estatística bivariada, estudando a relação existente entre a variável dependente (índice de 

divulgação) e cada um dos fatores determinantes selecionados para este estudo. Para tal usou-

se o método clássico de regressão OLS (Ordinary Least Squares). Este modelo foi utilizado por 

numerosos autores em estudos desta natureza (v.g. Aktaruddin, 2005). Por fim, através do 

modelo de regressão linear múltipla, procedeu-se ao estudo conjunto de todas as variáveis para 

                                                           
23 PwC (2010), IFRS disclosure checklist 2010. Disponível em www.pwc.com/ifrs. 
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perceber qual a influência conjunta dos fatores explicativos na extensão da divulgação das 

empresas.  

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa de software estatístico IBM 

SPSS Statistics (versão 20.0).  

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em resposta às questões um (Q1) e três (Q3), foi calculado um índice de divulgação 

relativo para as empresas da amostra, a partir dos itens exigidos pela IAS1. Este índice constitui 

a variável dependente (IDr) utilizada neste estudo. Em resposta à questão dois (Q2), foi 

analisada a relação entre o índice de divulgação obtido para cada empresa e as variáveis 

explicativas selecionadas.  

5.1.   Estatística descritiva das variáveis 

Conforme se pode observar na Tabela II o nível de divulgação médio em 2010, para as 

empresas da amostra, foi de 0,81 com um desvio padrão de 0,09. Este valor indica uma grande 

dispersão dos resultados, sendo o valor mais baixo de 0,55 e o mais alto de 0,94. Pela análise 

da mediana verificamos que a maioria das empresas se situava por volta dos 0,83. Estes 

resultados são consistentes com os resultados obtidos em estudos anteriores (v.g. Abd-Elsalam 

& Weetman, 2007; Ali et al, 2004; Owusu-Ansah,1998; Tsalavoutas, 2009) em que o nível de 

divulgação médio se situava entre os 0,76 a 0,84 (ver Tabela XI em anexo) até 2005. 
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TABELA II 

ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL DEPENDENTE 

Índice de Divulgação Nº Itens Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

Índice Total 110 0,55 0,94 0,81 0,83 0,09 

Estrutura e Conteúdo 45 0,81 1,00 0,89 0,88 0,05 

Políticas Contabilísticas 7 0,50 1,00 0,94 1,00 0,13 

Julgamentos e Estimativas 16 0,00 0,88 0,59 0,63 0,22 

Capital 29 0,50 0.93 0,74 0,73 0,12 

Outros 13 0,50 1,00 0,91  0,92 0,11 

 

Agrupando os itens de divulgação exigidos pela IAS1 em quatro categorias principais 

(estrutura e conteúdo, políticas contabilísticas, julgamentos e estimativas e capital) verifica-se 

que as empresas têm um nível de divulgação mais elevado na divulgação das políticas 

contabilísticas (0,94) e bastante reduzido na divulgação dos julgamentos e estimativas que 

afetam as suas demonstrações financeiras (0,59).       

De acordo com as hipóteses de pesquisa formuladas, as variáveis independentes 

consideradas neste estudo são: sector de atividade, dimensão, rendibilidade, internacionalização 

e tipo de auditor externo. As Tabelas VI e VII (em anexo) apresentam as proxies consideradas 

para estas variáveis e a sua notação nos modelos (Tabela VI), bem como a estatística descritiva 

dos seus valores (Tabela VII). 

 A proxy da dimensão da empresa (total dos ativos líquidos) apresenta um valor muito 

elevado de dispersão (desvio padrão de 6.957.922.712,204), indicativo de que não segue uma 

distribuição normal. A análise dos valores de kurtosis e skewness (valores não apresentados) 

confirmam a não-normalidade da distribuição. Assim, optou-se por incluir na regressão uma 

variável transformada: o logaritmo decimal do Total do Ativo Liquido: Lativo, usando estas duas 

proxies em modelos alternativos (v.g. Ali et al, 2004; Lopes & Rodrigues, 2007). 
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Os valores da correlação entre as variáveis dependente e independentes (Tabela VIII) e 

entre as diversas variáveis independentes entre si (Tabela IX) são apresentados em anexo. 

Verificou-se a existência de correlação entre a variável dependente (IDr) e as proxies das 

variáveis explicativas Lativo e D-aud, com um nível de significância de 5%. Entre as variáveis 

independentes, obtiveram-se correlações significativas a 1% entre as duas proxies da dimensão 

da empresa (Lativo e Tativo) como já se antecipava, uma vez que medem a mesma realidade e 

entre a variável internacionalização (Int) e o sector de atividade (D_sa). Para identificar a 

existência de multicolinearidade entre estas duas últimas variáveis, que possa afetar a estimação 

das regressões, foram verificados os valores de Tolerância24 e VIF25. Os valores identificados 

não sugerem a existência de multicolinearidade entre as variáveis (ver Tabela IX em anexo).  

5.2.   Interpretação e análise bivariada 

Para validação das hipóteses formuladas no início do trabalho, procedeu-se à análise 

estatística bivariada através do modelo de regressão linear simples, relacionando os fatores 

explicativos (variáveis independentes) com o índice de divulgação obtido para as empresas da 

amostra (variável dependente). O modelo é dado por: 

(2)                                                          (i = 1,…,5) 

Onde,    = constante ,    é o  coeficiente de cada variável independente e ε representa 

os erros ou resíduos do modelo. 

 

 

                                                           
24

 A tolerância varia entre 0 e 1. Quanto mais próxima estiver de 1 menor será a multicolinearidade entre as 

variáveis. 

 
22

Valores de VIF acima de 10 indicam a presença de multicolinearidade entre as variáveis. 
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TABELA III 

REGRESSÃO LINEAR BIVARIADA 

Hipótese Variável Coeficiente Estatística-t 

H1 D_sa 0,001 38,410 

H2 
Tativo 1,081E-011 2,429** 

Lativo 0,060 3,408* 

H3 Roe 0,005 1,857*** 

H4 Int 0,001 38,141 

H5 D_aud 0,084 2,655** 

                              * Significativo a 1%     ** Significativo a 5%   *** Significativo a 10% 

Os resultados obtidos (Tabela III) validam as hipóteses H2, H3 e H5, confirmando que são 

estatisticamente válidas. O sinal do respetivo coeficiente indica uma relação positiva entre as 

duas variáveis como já se esperava. Existe uma relação significativa entre a extensão da 

divulgação financeira e a dimensão da empresa, a sua rendibilidade e o tipo de auditor externo. 

Empresas com maior dimensão, mais rentáveis e auditadas por grandes empresas 

internacionais (Big4) divulgam mais informação. 

5.3.   Interpretação e análise multivariada 

De modo a analisarmos qual o efeito conjunto de todas as variáveis independentes no 

índice de divulgação recorreu-se a uma análise multivariada. 

O modelo de regressão linear múltipla considerando todas as variáveis é dado por:  

(3)                                                 

Onde,    = constante ,    a    são os coeficientes das variáveis independentes e ε 

representa os erros ou resíduos do modelo. 
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Numa primeira etapa ensaiaram-se dois modelos alternativos, nos quais se incluíram 

todas as variáveis independentes: (1) modelo um utilizando a proxy relativa à variável dimensão 

representada por Tativo e (2) modelo dois utilizando a proxy Lativo. Os resultados das 

regressões múltiplas constam da tabela seguinte (Tabela IV).  

TABELA IV 

REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

Variável Modelo c/Tativo Modelo c/Lativo 

independente coeficiente p-value coeficiente p-value 

D_sa -,002 -,075 -,002 ,933 

Tativo 1,845E-012 ,875   

Lativo   ,048 ,018* 

Roe ,030 ,977 ,016 ,571 

Int ,013 ,272 -,007 ,882 

D_aud ,068 1,943 ,058 ,083** 

Ajusted R2 0,104 0,233 

F- value 1,862937 0,129 3,247 0,018* 

               * Significativo a 5%     * * Significativo a 10%      

Apenas duas variáveis independentes apresentam significância estatística: a dimensão, 

quando medida por Lativo (logaritmo decimal do Ativo Liquido) e a variável tipo de auditor (D-

aud). Nenhuma das outras variáveis provou ter significância no modelo. Os coeficientes das 

duas variáveis significativas apresentam um sinal positivo, tal como já se antecipava, o que 

indica uma evolução no mesmo sentido. O valor do coeficiente de correlação (R2 ajustado) para 

o segundo modelo revela que este permite explicar 23,3% da variação no nível de divulgação. 

Estes resultados confirmam as conclusões da análise bivariada, confirmando a validade das 

hipóteses H2 e H5. A hipótese H3 não é validada pelo modelo de regressão linear múltipla.  

Numa segunda etapa ensaiaram-se novamente as regressões, retirando 

progressivamente do modelo as variáveis que demonstraram não ser significativas. O método 
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usado, à semelhança de outros estudos anteriores foi o de “backward elimination” com uma 

significância a 1% (v.g. Lopes & Rodrigues, 2007; Street & Bryant, 2000). Este método consiste 

em iniciar a regressão linear múltipla com todas as variáveis explicativas e em seguida ir 

retirando progressivamente as variáveis que não demonstram uma contribuição significativa para 

o modelo.  

TABELA V 

                           RESUMO ESTATÍSTICO DOS MODELOS  

Modelo R R 2 R 2 ajustado 
Desvio Padrão 

estimativa 
p-value 

1 ,580a ,337 ,233 ,0780916 0,018 

2 ,580b ,336 ,256 ,0769079 0,008 

3 ,579c ,335 ,277 ,0758223 0,003 

4 ,572d ,327 ,289 ,0751983 0,001e 

 
a. Variáveis: (Constante), D_aud, D_sa, Lativo, Roe, Int                                

 

b. Variáveis: (Constante), D_aud, Lativo, Roe, Int  

c. Variáveis: (Constante), D_aud, Lativo, Roe  

d. Variáveis: (Constante), D_aud, Lativo  

           e. Significativo a  1% 

             

A regressão ensaiada com a variável dimensão, utilizando a proxy Tativo e restantes 

variáveis explicativas, confirmou os resultados anteriores: nenhuma variável foi considerada 

significativa. A regressão ensaiada com a variável dimensão, utilizando a proxy Lativo e 

restantes variáveis explicativas, confirmou também os resultados anteriores. O modelo quatro 

(4), incluindo apenas as duas variáveis Lativo e D-aud, apresenta um coeficiente de correlação 

(R2 ajustado) superior aos três primeiros modelos (28,9%) com uma significância elevada (p-

value= 0,001) (Tabela V). 

Em resumo, podemos concluir que os resultados das regressões lineares múltiplas 

efetuadas confirmam as hipóteses dois (H2) e cinco (H5). As empresas de maior dimensão e 

com auditores externos pertencentes a grandes empresas internacionais (Big4) tendem a 
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divulgar mais informação e revelam um maior grau de conformidade com a divulgação imposta 

pelas IFRS.  

Os resultados obtidos são consistentes com inúmeros estudos anteriores (v.g. Lemos & 

Rodrigues, 2007; Neves, 2011; Wallace et al, 1994) que constatam uma associação positiva 

entre o nível de divulgação de uma empresa e a sua dimensão. Uma associação positiva entre o 

nível de divulgação e o tipo de auditor foram constatadas, entre outros, por Patton & Zelenka 

(1997) e Wallace et al (1994). Os fatores explicativos associados ao sector de atividade, 

rendibilidade e internacionalização não demonstraram ser relevantes para o nível de divulgação 

das empresas. Estes resultados estão de acordo com as conclusões de Aljifri (2008), Lemos & 

Rodrigues (2007) e Tsalavoutas (2010), entre outros. 

 

6. CONCLUSÕES FINAIS 

6.1.   Síntese global do trabalho 

O objetivo do presente estudo foi o de conhecer a extensão da divulgação obrigatória de 

informação financeira das empresas cotadas em Portugal, mais concretamente, o grau de 

conformidade com os requisitos de divulgação exigidos pelo IAS1, para o ano fiscal de 2010. 

Para tal, analisaram-se as Notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas de 38 

empresas não-financeiras, publicadas nos seus relatórios anuais para o ano em estudo. Este 

procedimento permitiu calcular um Índice de Divulgação, não ponderado, para as empresas da 

amostra e através da formulação de diversas hipóteses de pesquisa, encontrar fatores 

determinantes, internos às empresas, que estejam associados ao seu comportamento.   

Os resultados obtidos para o Índice de Divulgação situam-se num intervalo entre 0,55 a 

0,94, com um valor médio de 0,81. Estes resultados são concordantes com as conclusões de 

outros estudos anteriores (normativo IFRS), em diversos países, em que os níveis de divulgação 
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se situavam em média entre 0,76 e 0,84 até 2005. Embora o ano em análise seja posterior a 

literatura sugere que não há grande variação dos níveis de divulgação em termos temporais. 

A divulgação mínima obrigatória preconizada na IAS1 é uma divulgação básica que se 

espera ser de escrupuloso cumprimento por parte de todas as empresas, bem como alvo de 

supervisão de todos os organismos responsáveis. Uma divulgação adequada e de qualidade, em 

conformidade com os normativos internacionais adotados na EU é uma condição essencial para 

transmitir confiança ao mercado. Esta é uma questão de fundamental importância, sobretudo 

para as empresas cotadas em Bolsa de Valores, uma vez que permite a comparabilidade da sua 

informação financeira com outras entidades semelhantes e uma avaliação do seu real valor, 

condição essencial para a atração de potenciais investidores e de novo capital. 

Nesta matéria, as empresas que compõem a amostra deste estudo têm uma 

responsabilidade acrescida por diversa ordem de razões: (i) são empresas cotadas na Euronext 

Lisboa e portanto sujeitas à regulação e fiscalização da CMVM; (ii) pertencem ao grupo das 

maiores empresas portuguesas e são consequentemente alvo de maior escrutínio por parte dos 

órgãos reguladores, dos investidores potenciais e do público em geral; (iii) possuem maiores 

conhecimentos técnicos na aplicação das IFRS e são na sua maioria auditadas por empresas 

internacionais. Passados cinco anos sobre a imposição do relato financeiro segundo as IFRS, 

seria de esperar uma evolução mais rápida no cumprimento das normas e no conhecimento e 

interpretação das IFRS, de que o relato financeiro é apenas a parte visível.  

Diversos podem ser os fatores determinantes da falta de conformidade com a divulgação 

exigida pela lei e organismos reguladores. Em países com sistemas contabilísticos influenciados 

pela code law, os fatores externos à empresa, entre quais se incluem os valores culturais, o 

contexto socioeconómico e as formas de detenção do capital, podem ter um papel determinante 

(Nobes & Parker, 2006). A sim ser, a influência que detêm na aplicação dos princípios e práticas 
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contabilísticas das empresas não vai mudar em virtude da implementação obrigatória das IFRS 

(Tsalavoutas, 2009). Neste seguimento, em resposta à questão três (Q3), o grau de 

conformidade na divulgação exigida pelas NCRF para as restantes empresas portuguesas que 

passaram desde 2010 a aplicar o SNC não se espera que seja mais elevado, uma vez que as 

exigências de relato financeiro, embora menores, são conceptualmente semelhantes às das 

IFRS. 

Neste estudo analisaram-se empiricamente alguns fatores internos à empresa. Os fatores 

determinantes que apresentam uma relação significativa com a extensão da divulgação 

financeira obrigatória em Portugal, para o ano de 2010, são a dimensão das empresas (medida 

pelo valor do ativo total liquido) e o tipo de empresa auditora (pertencente aos Big4). Como já se 

antecipava, empresas de maior dimensão e com auditores externos pertencentes às grandes 

empresas internacionais de auditoria têm maior tendência a cumprir com as exigências de 

divulgação impostas pela IAS1.  

Os resultados do estudo não evidenciam uma relação entre a extensão da divulgação e o 

sector de atividade, a rendibilidade e o grau de internacionalização das empresas da amostra.  

6.2.   Limitações do estudo 

Neste estudo foi efetuada uma análise meramente quantitativa dos itens divulgados pelas 

empresas da amostra, não tendo em conta a qualidade dessa divulgação. No entanto, para se 

cumprir com a divulgação exigida pelas IFRS, tem também de se divulgar com qualidade, 

oportunidade e clareza. As empresas devem divulgar informações qualitativas e quantitativas 

que possibilitem aos utilizadores das demonstrações financeiras e stakeholders em geral 

compreender as atividades desenvolvidas e os riscos associados a essas atividades.  
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Outra das grandes limitações deste estudo foi a falta de testes de validade e confiança ao 

instrumento de medida utilizado (índice de divulgação relativo). A avaliação dos itens divulgados 

implica um grande grau de subjetividade por parte do avaliador, ao depender dos seus 

julgamentos e capacidade técnica. Estes testes foram efetuados em diversos estudos anteriores 

(v.g. Al-Shammari et al, 2008;Tsalavoutas, 2009).   

A reduzida dimensão da amostra (condicionada diretamente pela dimensão do mercado 

de capitais em Portugal) dificulta a obtenção de um modelo explicativo robusto. Para amostras 

pequenas, o modelo de regressão utilizado pode não ser o mais indicado e pode condicionar os 

resultados obtidos (Aljifri, 2008; Lemos & Rodrigues, 2007). 

6.3.   Sugestões para futuras investigações 

Apesar das limitações acima referidas, este estudo pode ser um ponto de partida para 

futuras investigações envolvendo uma amostra mais representativa da generalidade das 

empresas portuguesas, bem como outros potenciais fatores explicativos do seu comportamento: 

nível de endividamento; tipo e número de acionistas; formação técnica e experiência profissional 

de contabilidade e auditoria e ainda caraterísticas associadas ao governo das sociedades.  

A construção de um índice de divulgação que inclua as divulgações exigidas por todas ass 

IFRS seria fundamental para um conhecimento mais compreensivo do relato financeiro 

obrigatório das empresas em Portugal. 

 Finalmente, seria fundamental conhecer a evolução do nível de divulgação da informação 

das empresas cotadas em Portugal desde 2005 (ano da adoção do presente normativo) aos 

nossos dias e tentar antecipar quais as tendências futuras do relato financeiro em Portugal. 
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ANEXOS 

 

TABELA VI 

 VARIÁVEIS INDEPENDENTES DO MODELO 

Determinante Variável (proxy) Notação no modelo 

Sector de Atividade 1 variável dummy: Ind/Não Ind D_sa: Ind/Não Ind (1=sim; 0=não) 

Dimensão Total do Ativo Líquido (Euros) Tativo 

 Log.decimal do Total do Ativo Líquido Lativo 

Rendibilidade Return on Equity (ROE) Roe 

Internacionalização Vendas e PS a fora Portugal / Vendas e PS totais Int 

Tipo de Auditor 1 variável dummy: Big4/Não Big4 D_aud: Big4/Não Big4 (1=sim; 0=não) 

(a)  PS – Prestação de Serviços 

 

TABELA VII 

ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Est. Descritiva Tativo Lativo Roe Int D_sa D_aud 

N 

Válido 38 38 38 38 38 38 

Em falta 0 0 0 0 0 0 

Média 3156092566,79 8,923616 ,198953 ,361679 ,47 ,76 

Mediana 856694127,50 8,928800 ,113161 ,293828 ,00 1,00 

Desvio Padrão 6957922712,204 ,546 ,4975268 ,3309564 ,506 ,431 

Mínimo 33474873 7,5247 -,6350 ,0000 0 0 

Máximo 40488853000 10,6073 2,4378 ,9591 1 1 

Soma 119931517538 8,923616 7,5602 13,7438 18 29 

 

 

 



O relato financeiro das empresas cotadas em Portugal – a qualidade das Notas 

 

42 
 

TABELA VIII 

CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DEPENDENTE/INDEPENDENTES 

         ** Correlação significativa a 1% (bilateral) 
 

 

TABELA IX 

 CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 D_sa Tativo Lativo Roe Int 

Tativo 
Pearson Correlation -,129     

Sig. (2-tailed) ,442     
N 38     

Lativo 
Pearson Correlation ,038 ,669**    

Sig. (2-tailed) ,822 ,000    
N 38 38    

Roe 
Pearson Correlation -,048 ,234 ,288   

Sig. (2-tailed) ,777 ,157 ,079   
N 38 38 38   

Int 
Pearson Correlation ,466** ,066 ,212 -,118  

Sig. (2-tailed) ,003 ,695 ,201 ,480  
N 38 38 38 38  

D_aud 

Pearson Correlation ,033 ,194 ,278 ,309 ,164 

Sig. (2-tailed) ,846 ,244 ,090 ,059 ,325 

N 38 38 38 38 38 
       
Tolerância  0.776 0,829 0,814 0,699 0,839 
VIF  1,288 1,206 1,229 1,431 1,191 

** Correlação significativa a 1% (bilateral) 

 

 

 

 D_sa Tativo Lativo Roe Int D_aud 

Pearson Correlation 

IDr  Sig. (2-tailed) 

N 

-,006 ,251 ,494** ,296 ,087 ,414** 

,971 ,128 ,002 ,072 ,603 ,010 

38 38 38 38 38 38 
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TABELA X 

ÍNDICE DE DIVULGAÇÃO POR  EMPRESA E SECTOR DE ATIVIDADE 

Nº Empresas Sector (ICB) 
Índice de 

Divulgação 
1 Altri, SGPS, SA 2000 - Industrials 0,80 

2 Brisa – Auto-Estradas de Portugal, SA 2000 - Industrials 0,69 

3 Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, SA 2000 - Industrials 0,83 

4 Cofina, SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,78 

5 Compta – Equip. e Serviços de Informática, SA 9000 - Technology 0,55 

6 Corticeira Amorim, SGPS, SA 3000 - Consumer Goods 0,62 

7 EDP – Energias de Portugal, SGPS, SA 7000 - Utilities 0,86 

8 Estoril Sol - SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,78 

9 F. Ramada – Investimentos, SGPS, SA 1000 - Basic Materials 0,70 

10 Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA 1000 - Basic Materials 0,76 

11 Galp Energia, SGPS, SA 1 - Oil & Gas 0,86 

12 Glintt - Global Intelligent Technologies, SGPS, SA 9000 - Technology 0,72 

13 Grupo Media Capital, SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,73 

14 Ibersol -  SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,83 

15 Imobiliária Construtora Grão Pará, SA 2000 - Industrials 0,66 

16 Impresa, SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,86 

17 Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, SA 1000 - Basic Materials 0,88 

18 Jerónimo Martins - SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,86 

19 Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, SA 2000 - Industrials 0,79 

20 Martifer – SGPS, SA 2000 - Industrials 0,85 

21 Mota-Engil, SGPS, SA 2000 - Industrials 0,87 

22 Novabase - SGPS, SA 9000 - Technology 0,93 

23 Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA 1000 - Basic Materials 0,94 

24 Portugal Telecom, SGPS, SA 6000 - Telecommunications 0,94 

25 Reditus - SGPS, SA 9000 - Technology 0,76 

26 REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA 7000 - Utilities 0,85 

27 SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, 
SA 

5000 - Consumer Services 0,79 

28 Semapa - Sociedade Investimento e Gestão, SGPS, 
SA 

1000 - Basic Materials 0,78 

29 Sociedade Comercial Orey Antunes, SA 2000 - Industrial 0,78 

30 Sociedade de construção Soares da Costa, SA 2000 - Industrials 0,70 

31 Sonae – SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,89 

32 Sonae Indústria, SGPS, SA 2000 - Industrials 0,87 

33 SONAECOM - SGPS, SA 6000 - Telecommunications 0,84 

34 Sumol + Compal, SA 3000 - Consumer Goods 0,78 

35 Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, SA 2000 - Industrials 0,87 

36 Toyota Caetano Portugal, SA 2000 - Industrials 0,87 

37 VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 3000 - Consumer Goods 0,85 

38 Zon Multimédia – Serv. Tel. Multimédia, SGPS, SA 5000 - Consumer Services 0,93 

 

http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTALT0AE0002&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTBRI0AM0000&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTCPR0AM0003&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTCFN0AE0003&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTCOM0AE0007&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTCOR0AE0006&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTEDP0AM0009&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTESO0AE0000&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTFRV0AE0004&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTFSP0AE0004&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTGAL0AM0009&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTIBS0AM0008&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTGPA0AP0007&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTIPR0AM0000&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTINA0AP0008&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTJMT0AE0001&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTLIG0AE0002&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTMFR0AM0003&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTMEN0AE0005&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTNBA0AM0006&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTPTI0AM0006&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTPTC0AM0009&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTRED0AP0010&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTREL0AM0008&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTSAG0AE0004&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTORE0AM0002&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTSCO0AE0004&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTSON0AM0001&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTSON0AM0001&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTSON0AM0001&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTSML0AM0009&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTTD10AM0000&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTSCT0AP0018&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTVAA9AE0002&lan=PT&selectedMep=5
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/summarizedmarketRoot.jsp?isinCode=PTZON0AM0006&lan=PT&selectedMep=5
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TABELA XI 
ALGUNS ESTUDOS EMPÍRICOS EM DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA E CONFORMIDADE 

 

 

FONTE: ADAPTADO DE TSALAVOUTAS (2009: 95-100) 

Estudos País Ano 
Normativo 

Contabilístico 
Medida de divulgação Resultados 

Ahmed & Nicholls (1994) 
Bangladesh 

 
1988 Nacional 

Índice de divulgação 
 

Apenas 4 empresas apresentavam um nível de conformidade 
acima dos 90%, 37 empresas variam entre 60 e 80%. 

Wallace & Naser (1995) Hong-Kong 1991 Nacional Índice de divulgação Conformidade média: 73%. Varia entre 55% e 87%. 

Wallace et al. (1994) Espanha 1991 Nacional Índice de divulgação Conformidade média: 59%. Varia entre 29% e 80%. 

Patton & Zelenka (1997) 
República 

Checa 
1993 Nacional Índice de divulgação 

Grande variação entre os níveis de conformidade: de 25% a 
80%. 

Owusu-Ansah (1998) Zimbabwe 1994 Nacional Índice de divulgação Conformidade média: 74%.  Desvio padrão : 5%. 

Ali et al. (2004) 
India, Paquistão 
e Bangladesh 

1998 Nacional Índice de divulgação 
Conformidade média aproximada de 80% para cada 
país. Desvio padrão médio elevado: 8%. 

Akhtaruddin (2005) Bangladesh 1999 Nacional Índice de divulgação Conformidade média: 44%. Desvio padrão de 1.2%. 

Aljifri (2008) 
Emiratos Árabes 

Unidos 
2003 Nacional Índice de divulgação Conformidade média: 67%. Desvio padrão de 1,1%. 

Abd-Elsalam & Weetman, 
(2007) 

Egipto 1991 a 1996 IAS/IFRS Índice de divulgação 
Nível de conformidade varia entre 76% a 84% no período. 
Desvio padrão aumenta de 5% para 7%. 

Al-Shiab (2003) Jordânia 1995 a 2000 IAS/IFRS Índice de divulgação Nível de conformidade varia entre 45% a 56%. 

Al-Shammari et al. (2008) 
Bahrain, Omã e 

Kuwait 
1996 a 2000 IAS/IFRS Índice de divulgação 

Nível de conformidade varia de 68% a 82% no período. 
Diferenças significativas por país. 

Street & Gray (2001) 32 países 1998 IAS/IFRS Índice de divulgação Conformidade varia entre 60% e 93%. 

Lopes & Rodrigues (2007) Portugal 2001 IAS/IFRS Índice de divulgação Conformidade de divulgação com a IAS 32 e 39 de 16% a 64%. 

Tsalavoutas (2009) Grécia 2005 IAS/IFRS Índice de divulgação 
Conformidade média: 83%, 22% das empresas com níveis entre 
90 e 100%. Desvio padrão elevado de 8%. 

Fekete et al. (2008) Hungria 2006 IAS/IFRS Índice de divulgação 
Conformidade média: 62%, 5 empresas com menos de 50% e 2 
empresas com 100%. 


