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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo investigar a influência da governança corporativa e três de seus 

mecanismos internos: conselho de administração, concentração de controle de propriedade e 

identidade do controlador, sobre o gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras de 

capital aberto, não financeiras, listadas na BM&FBOVESPA. Foram utilizados como proxy de 

gerenciamento de resultados as variáveis de qualidade de resultados derivados dos accruals 

discricionários determinados por dois modelos: o Kang e Sivaramakrishnan (1995) e o 

McNichols (2002), no período de 2009 a 2015. Como proxy de governança corporativa foi 

adotado o índice de governança corporativa elaborado por Leal, Carvalhal e Ievorlino (2015), 

para o ano de 2015. A comparação entre dois grupos foi feita por meio de testes não 

paramétricos indicando uma relação não significativa entre governança corporativa e 

gerenciamento de resultados, que não confirmam a teoria de que a governança corporativa inibe 

o gerenciamento de resultados. Para verificação da relação dos mecanismos internos da 

governança corporativa com gerenciamento de resultados utilizou-se regressões lineares 

múltiplas pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) em que variáveis 

independentes: conselho de administração, concentração de controle e identidade do 

controlador; juntamente com as variáveis de controle: retorno sobre ativo, alavancagem e 

tamanho da empresa não apresentaram relação estatisticamente significante com a variável 

dependente da governança corporativa. Houve uma relação negativa entre tamanho da empresa 

com gerenciamento de resultados nos dois modelos e a variável de retorno sobre ativo 

apresentou relação negativa com o modelo de McNichols. O estudo sugere que os mecanismos 

internos da governança corporativa não são suficientes para inibir o gerenciamento de 

resultados medidos por modelos que os detectam por meio de accruals discricionários. 

 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Resultados. Governança Corporativa. Modelo Kang e 

Sivaramakrishnan. Modelo McNichols. Índice de Governança Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to investigate the influence of corporate governance and three of its internal 

mechanisms: board of directors, concentration of ownership control and identity of the 

controlling shareholder, on the management of results in Brazilian listed companies, listed on 

BM&FBOVESPA. Results quality variables derived from the discretionary accruals 

determined by two models used as proxy for results management: Kang and Sivaramakrishnan 

(1995) and McNichols (2002), from 2009 to 2015. As proxy of corporate governance was the 

corporate governance index prepared by Leal, Carvalhal and Ievorlino (2015) adopted for the 

year 2015. The comparison between two groups made through non-parametric tests indicating 

a non-significant relationship between corporate governance and results management, which 

do not support the theory that corporate governance inhibits results management. In order to 

verify the relationship between the internal mechanisms of corporate governance and results 

management, multiple linear regressions using the Ordinary Least Squares (OLS) method. In 

which independent variables: board of directors, control concentration and controller identity; 

Together with the control variables: return on assets, leverage and company size did not present 

a statistically significant relationship with the corporate governance dependent variable. There 

was a negative relationship between company size and results management in both models and 

the variable return on assets presented a negative relation with the McNichols model. The study 

suggests that the internal mechanisms of corporate governance are not sufficient to inhibit the 

management of results measured by models that detect them through discretionary accruals. 

 

 

Keywords: Results Management. Corporate governance. Kang and Sivaramakrishnan Model. 

McNichols Model. Corporate Governance Index. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço do mercado de capitais, das organizações e a necessidade de geração de 

riqueza e maximização de valor para acionistas fazem com que a transparência dos atos dos 

gestores seja importante no processo de controle e na tomada de decisão, tornando os projetos 

da empresa mais atrativos (OLIVEIRA; LEMES; ALMEIDA, 2009).  

A demonstração contábil é uma fonte de informações cuja finalidade é propiciar 

fundamentos relevantes, transparentes e úteis da situação econômico-financeira de uma 

empresa (BEZERRA; LUSTOSA; SALES; FERNANDES, 2015). No entanto, as normas e os 

procedimentos contábeis, por não abrangerem todos os contextos, podem responder ao estímulo 

do mercado de capitais e à necessidade de maximização de valor e riqueza para o acionista com 

a possibilidade da manipulação dos dados ou gerenciamento de resultados para produzir aquilo 

que se espera das organizações (OLIVEIRA; LEMES; ALMEIDA, 2009. Parte desse resultado 

pode decorrer de ajustes contábeis de natureza discricionária, sem correlação com a realidade 

do negócio. Esses ajustes seriam motivados por influências exógenas à empresa, que levam os 

seus executivos a “gerenciar” os resultados contábeis na direção em que se deseje 

(MARTINEZ, 2008). 

 A Governança Corporativa é um mecanismo importante para alinhar os interesses dos 

administradores com os interesses das partes interessadas e aumentar a confiabilidade e 

integridade do relato financeiro (WATTS; ZIMMERMAN, 1986). É um meio para atingir o 

objetivo de dar maior transparência diminuindo a assimetria informacional entre os agentes 

(gestores) e os principais (acionistas) (CARDOSO, 2004). Normalmente a literatura busca 

associar os mecanismos de governança corporativa ao desempenho econômico-financeiro da 

empresa por meio da descrição dos atributos de sua estrutura, tais como conselho de 

administração, comitês de auditoria e práticas de transparência (BARROS; SOARES; LIMA, 

2013). 

Os princípios da transparência (disclosure), equidade, prestação de contas 

(accountability) e responsabilidade corporativa (sustentabilidade), que explicam e solucionam 

os conflitos existentes entre os interesses dos stakeholders, são comuns à governança 

corporativa quanto à contabilidade. Os temas interagem tentando indicar caminhos, não apenas 

em relação às questões concernentes aos controles internos como também à prestação de contas, 
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a qual envolve, entre outras, a divulgação das informações a todos os interessados (equidade) 

(MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006). 

Isso posto, determina-se o nexo entre os temas desse estudo que é a verificação da 

influência da governança corporativa sobre o gerenciamento de resultados. 

Para Healy e Wahlen (1999), o gerenciamento de resultados ocorre quando os gestores 

usam do seu julgamento (discricionariedade) no processo de reportar as informações contábeis 

para influenciar os resultados que dependem dos números contábeis. Ele é relacionado a um 

comportamento oportunista, em que o gestor atua com o intuito de maximizar a sua utilidade 

sobre a firma, e usa a assimetria informacional em proveito próprio, contrapondo-se aos 

interesses dos acionistas (COELHO; LOPES, 2007, PAULO, 2007, PICCOLI; SOUZA; DA 

SILVA, 2014). 

Como consequências do gerenciamento de resultados, os analistas financeiros emitem 

relatórios com previsões precárias aos seus clientes; entidades regulamentadoras do mercado 

de capitais acham-se em situações incômodas e procuram formas para coibir tais práticas; 

instituições de crédito e de financiamento não têm clareza sobre os riscos que correm 

negociando com empresas que gerenciam resultados; organismos governamentais 

regulamentam as atividades empresariais na economia global ou em setores específicos; 

entidades fazendárias são afetadas, pois a prática do gerenciamento de resultados pode ser 

utilizada como uma forma de sonegação de arrecadação de tributos; entidades sindicais poderão 

ser influenciadas em suas negociações trabalhistas com as empresas por uma informação 

econômico-financeira; e organizações não governamentais que lutam contra a concentração de 

riqueza e abuso do poder econômico, principalmente contra aquelas empresas que trazem 

prejuízos sociais e ambientais (PAULO; MARTINS; CORRAR, 2007). 

Para a detecção do gerenciamento de resultados contábeis são utilizados modelos 

estatísticos que estimam os accruals discricionários dos exercícios das empresas, para depois 

verificar a existência de relação causal com os incentivos que afetam as informações contábeis 

(PAULO, 2007). Como modelos de detecção desses accruals discricionários, podemos destacar 

o modelo Kang e Sivaramakrishnan – KS (1995) e o modelo McNichols (2002). 

No caso da governança corporativa, Shleifer e Vishny (1997) a definem como 

mecanismo de proteção dos fornecedores de recursos a uma empresa para garantir o retorno do 

investimento. Suas práticas são apontadas como condição fundamental para o desenvolvimento 

do mercado de capitais por meio dos seus princípios em que se destacam a transparência, a 

equidade, a prestação de contas e a obediência às leis (RAMOS; MARTINEZ, 2006). Nos 
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estudos sobre governança corporativa, destacam-se hipóteses de quanto cada mecanismo exerce 

influência no desempenho da empresa, e dentre eles, são citados o conselho de administração e 

a estrutura de propriedade (SILVEIRA, 2004).  

Os estudos sobre a governança corporativa estão relacionados com a teoria da agência, 

em que os interesses dos agentes (gestores) nem sempre estão alinhados com os interesses dos 

principais (acionistas) (BARROS; SOARES; LIMA, 2013). Para evitar esse desvio da conduta 

do agente, o principal assume o custo de monitoramento do agente, que são os custos de agência 

(JENSEN; MECKLING, 1976). Essa minimização dos prejuízos causados pelo conflito de 

interesses entre tomadores de decisão (agentes) e os fornecedores de recursos (principais) é 

feita por meio dos mecanismos da governança corporativa (SILVEIRA, 2004).  

Para medir o nível de governança corporativa nas empresas, pesquisas internacionais 

utilizam índices (JIRAPORN et al., 2015, STUEBS; SUN, 2015, PINTEA; FULOP, 2015), e 

podemos destacar os modelos desenvolvidos por Gompers, Ishii e Metrick (2003) que deram 

origem ao IGOV, e o de Brown e Caylor (2006) que criaram o GOV SCORE. No Brasil existem 

índices desenvolvidos por Leal e Carvalhal (2005), Silveira (2004), que foram sendo 

aperfeiçoados no decorrer de outras pesquisas (SILVEIRA et al., 2010, LEAL; CARVALHAL; 

IERVOLINO, 2015).  

Nas pesquisas nacionais há também o uso da classificação das empresas de acordo 

com o segmento de listagem dos níveis de governança corporativa da Bolsa de Mercadorias e 

de Futuros, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BM&FBOVESPA) cujos principais 

níveis são: as empresas tradicionais, o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. 

No caso deste estudo foram utilizados tanto modelos para detecção de gerenciamento 

de resultados como índices de governança corporativa para analisar a relação entre os dois 

temas no mercado brasileiro de empresas de capital aberto. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS GERAL, ESPECÍFICOS E 

JUSTIFICATIVA  

 

 

Na relação de agência, o principal (acionista), por meio de um contrato, delega ao 

agente (gestor) poderes para agir em seu lugar, e este acaba desempenhando tarefas que vão de 

encontro ao interesse do principal, pois é de se esperar que nem sempre o agente tenha os 

mesmos interesses e, em dado momento, ele buscará seu interesse em detrimento ao principal, 

gerando custos de agência (JENSEN; MECKLING, 1976).  

No mesmo diapasão, a legislação que rege as práticas contábeis brasileiras possibilita 

ao gestor a escolha de critérios contábeis e, assim, exercer essa subjetividade em favor das suas 

necessidades, com incentivos distintos que buscam atingir seus interesses particulares, que gera 

o gerenciamento de resultados (NARDI et al., 2009). 

Para Jiraporn et al. (2008) e Mazzioni et al. (2015), tanto o interesse do agente como 

o oportunismo do gestor estão ancorados na teoria da agência. Deste modo, o mesmo 

mecanismo utilizado para reduzir o custo de agência também serviria para reduzir o 

gerenciamento de resultado. Os mecanismos para controle dos custos de agência e redução da 

assimetria informacional e do oportunismo dos gestores é a governança corporativa (FAMA; 

JENSEN, 1983). 

Diante do exposto, a justificativa deste trabalho está em verificar a influência que os 

mecanismos da governança corporativa exercem sobre o gerenciamento de resultados. O 

assunto tem sido abordado tanto na literatura internacional quanto na nacional, na teoria os 

estudos indicam que um alto nível de governança corporativa tem uma relação negativa com o 

gerenciamento de resultados, nos trabalhos internacionais, tais como Shen; Chih (2007), Jiang; 

Lee; Anandarajan (2008), Hazarika; Karpoff; Nahata (2012), Lin; Wu (2015), Lin et al. (2016), 

verifica-se uma tendência a confirmar a teoria.  

Nos estudos nacionais, há os que apresentam uma relação negativa entre governança 

corporativa e a prática de gerenciamento de resultados confirmando a teoria (BARROS; 

SOARES; LIMA, 2013), também há os que não confirmam a relação por não chegarem a 

resultados significantes como Ramos; Martinez (2006), Erfurth; Bezerra (2013).  

Ainda, há os que apresentam que a governança corporativa tem uma relação negativa 

em relação a algumas decisões operacionais e relação positiva com outras decisões operacionais 

(ALMEIDA-SANTOS; VERHAGEM; BEZERRA, 2011), e ainda pode-se constatar relação 

negativa entre governança corporativa e gerenciamento de resultados em determinado ano e 
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relação positiva em outros anos (MAZZIONI et al., 2015). Nota-se também o uso de várias 

técnicas diferentes adotadas nos estudos nacionais. 

O problema de pesquisa levantado nesta dissertação é a relação entre o tema da 

governança corporativa com o tema do gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras 

representada pela Hipótese H1. 

 

H1: Um maior nível de governança corporativa inibe a prática do gerenciamento 

de resultados pelas empresas 

 

 O objetivo geral é investigar se a governança corporativa em sua forma mais geral inibe 

a prática do gerenciamento de resultados.  

Quanto aos objetivos específicos foram analisados três mecanismos individuais da 

governança corporativa que são o conselho de administração e a estrutura de propriedade e     

identidade do controlador em face ao gerenciamento de resultados. 

Denis (2001) afirma que o Conselho de Administração é o mecanismo mais direto para 

controle dos agentes pelos proprietários. Andrade et al. (2009) verificaram que a composição 

do conselho de administração tem uma relação positiva com o valor de mercado da empresa e 

Holtz e Sarlo (2014) concluem que certas características do conselho de administração exercem 

efeitos positivos nas informações contábeis das empresas.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) O conselho de 

administração é o órgão colegiado responsável pela estratégia e decisões da organização, 

compete ao conselho de administração, o melhor interesse da organização, monitorar a 

diretoria, atuando como elo entre ela e os sócios, e também estabelece práticas para alcançar 

esses objetivos (IBGC, 2015). 

Sendo assim o primeiro objetivo específico é representado pela hipótese H2. 

 

H2: As empresas cujos conselhos de administração que adotam as recomendações 

do IBGC implicam em menores práticas de gerenciamento de resultados. 

 

A estrutura de controle e propriedade, por meio da sua concentração monitora com 

maior eficiência o conflito de agência, em que os acionistas majoritários, com mais poderes, 

limitam os custos de agência (JENSEN; MECKLING, 1976). O sistema legal dos países pode 

influenciar a concentração de propriedade e controle das ações e tem maior dispersão em países 
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onde há maior proteção dos minoritários (LA PORTA et al., 1999). E, segundo os mesmos 

autores, há a possibilidade de expropriação dos controladores para com os acionistas 

minoritários, podendo gerar investimentos ineficientes. Este fato traz indícios de que uma 

estrutura altamente concentrada pode não ser ótima para os acionistas (LA PORTA, LOPEZ-

DE-SILANES e SHLEIFER, 1999). Dutra e Saito (2002) sugerem que a composição dos 

conselhos de administração das empresas do Brasil não permite o pleno exercício da 

fiscalização das atividades dos executivos no que se refere a conflitos de interesses entre os 

acionistas controladores e acionistas minoritários propiciando um ambiente para expropriar o 

acionista minoritário.  

 Outro objetivo específico deste estudo é verificar a relação entre a concentração de 

propriedade e controle das empresas com o gerenciamento de resultados por meio da hipótese 

H3:  

 

 H3: A concentração da estrutura de controle e propriedade tem relação negativa 

com o gerenciamento de resultados. 

 

A contribuição deste estudo está em corroborar com os estudos nacionais dando nova 

abordagem para investigação do tema, por meio do uso de duas metodologias de detecção de 

gerenciamento de resultados, com um instrumento atualizado de mensuração da governança 

corporativa e particularizando nos mecanismos de conselho de administração, estrutura de 

controle e propriedade e identidade dos principais acionistas das empresas.  

Espera-se que esta pesquisa possa interessar a academia no sentido de sedimentar o 

conhecimento sobre o tema e também aos usuários das informações financeiras mais 

especificamente ao mercado de capitais e órgãos reguladores, pois apresenta uma nova 

perspectiva de análise das empresas.  

 Esta dissertação contempla, além deste capítulo da introdução, o capítulo 2 que trata do 

referencial teórico no qual serão abordados os temas do gerenciamento de resultados e da 

governança corporativa, em que também serão mencionados os dois sistemas internos da 

governança, que são o conselho de administração e a estrutura de propriedade e controle. Já o 

capítulo 3 versa sobre a metodologia utilizada para a mensuração do gerenciamento de 

resultados e do nível de governança corporativa nas empresas brasileiras, e o capítulo 4 expõe 

a análise dos resultados, seguido das conclusões deste estudo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A pretensão deste capítulo é a apresentação de uma revisão dos trabalhos já existentes 

sobre os temas abordados, que são o gerenciamento de resultados e a governança corporativa, 

que fundamentam e dão consistência ao estudo.  

A forma de gerenciamento de resultados pode ser feita por escolhas contábeis 

(accruals), que não trazem consequências no fluxo de caixa, ou por decisões operacionais que 

seriam alterações de atividades reais da empresa, estas podem alterar o fluxo de caixa da 

empresa e também podem alterar os accruals (ROYCHOWDHURY, 2006). 

 

 

3.1 OS ACCRUALS 

 

 O regime de caixa reconhece as receitas e despesas no momento efetivo do recebimento 

e do pagamento, já no regime de competência, as receitas e despesas são reconhecidas no 

momento em que incorrerem. Desta forma, raramente o lucro líquido será igual ao fluxo de 

caixa operacional (ALMEIDA; BEZERRA, 2012). Accrual é a diferença entre o lucro líquido 

e o fluxo de caixa operacional (MACHADO; MARTINS; MIRANDA, 2012).  

Esta expressão também tem sido usada no sentido de provisões ou estimativas, 

representando os elementos que já tenham sido efetivados pelo regime de competência, mas 

ainda não dentro da efetivação no fluxo de caixa (COLAUTO; BEUREN, 2006). Existem os 

accruals discricionários, que têm como propósito gerenciar o resultado contábil, e o accruals 

não discricionários, que são necessários para a realidade do negócio (MARTINEZ, 2008). 

Ainda, para Formigoni, Antunes e Paulo (2009), os accruals discricionários são aqueles 

“artificiais” e teriam como objetivo somente manipular o resultado contábil, já os accruals não 

discricionários seriam aqueles inerentes às atividades das empresas. Basicamente, a diferença 

entre accruals e o fluxo de caixa é uma questão temporal, pois, à medida que o tempo passa, o 

fluxo de caixa se iguala ao lucro líquido (MARTINS, 1999), conforme é representado na figura 

1.  

 

 

 

Figura 1: Conceito e tipos de accruals 
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Fonte: Adaptado de Martinez (2001). 

 

O registro de accrual tem o intuito de mensurar o lucro no seu sentido econômico, 

aquele que representa acréscimo efetivo na riqueza patrimonial da unidade econômica, 

independentemente da movimentação financeira. O gerenciamento do resultado está no fato de 

o gestor discricionariamente aumentar ou diminuir esses accruals com o objetivo de influenciar 

o lucro (MARTINEZ, 2008). 

Se o gerenciamento de resultado for ao sentido de aumentar o lucro contábil, então, se 

tem accrual positivo; caso contrário, surge um negativo (MACHADO; MARTINS; 

MIRANDA, 2012). 

O Pronunciamento Técnico nº 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis estabelece 

os critérios de reconhecimento e bases para mensuração de Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes. Provisões são passivos de prazos ou valores incertos, Passivo Contingente 

é uma obrigação possível que resulta de eventos do passado cuja existência será confirmada por 

um ou mais eventos futuros incertos ou obrigação, que pode não ser reconhecida e Ativo 

Contingente é um ativo possível, resultado de eventos passados, cuja existência será confirmada 

pela ocorrência de um ou mais eventos futuros e incertos. 

Por meio desses conceitos, o CPC 25 considera que: “os riscos e incertezas que 

inevitavelmente existem em torno de muitos eventos e circunstâncias devem ser levados em 

consideração para se alcançar a melhor estimativa da provisão”. Dando espaço para a 

discricionariedade dos gestores das empresas. 

 

3.2 GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 

Discricionárias Não discricionárias 

Gerenciamento 

de resultados 

Lançamentos 

contábeis naturais do 

negócio 

Lucro líquido Fluxo de 

caixa 

Accruals ou 

acumulações totais 

Não discricionárias Discricionárias 

Registros contábeis 

inerentes ao negócio 

Gerenciamento 

de resultados 
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3.2.1 Conceito de Gerenciamento de Resultados 

 

 Schipper (1989) define gerenciamento de resultados como: “uma intervenção 

proposital na elaboração das demonstrações financeiras com a intenção de obter algum 

benefício particular”. 

Para Healy e Wahlen (1999, p. 368), 

Gerenciamento de resultados ocorre quando os gerentes usam julgamento nas 

informações contábeis e nas estruturas de transações para alterar as informações 

contábeis, para enganar alguns stakeholders sobre o desempenho econômico da 

empresa, para influenciar resultados contratuais que dependam das informações 

contábeis. 

 

Esses conceitos seminais não apresentam o caráter discricionário dos agentes nem o 

enquadramento nas normas contábeis e também não expõem como é realizado o gerenciamento 

de resultados. Diante do exposto, considera-se neste estudo o conceito de Martinez (2013, p. 5) 

que, acompanhando a evolução na literatura, propôs o seguinte conceito para o gerenciamento 

de resultados: 

Uso da discricionariedade gerencial na realização de escolhas contábeis 

(reconhecimento e mensuração), na tomada de decisões operacionais e na seleção dos 

critérios de apresentação da demonstração e resultado (disclosure). Todas dentro dos 

limites das normas contábeis, visando influenciar as percepções sobre fatos 

econômicos subjacentes, que são refletidos nas medidas de resultado contábil. 

 

Os gestores podem optar por práticas consistentes com as normas, apresentando 

informações contábeis da maneira que lhes interessar, resultando em um comportamento 

oportunista. Logo, há dois caminhos que podem ser seguidos pela empresa: aquele em que o 

gestor toma a decisão para garantir o bem-estar de todas as partes ou aquele em que o gestor 

procura principalmente maximizar sua utilidade, podendo ser em detrimento da riqueza das 

partes (NARDI; NAKAO, 2009). 

Diversas normas e princípios contábeis norteiam o processo contábil de escrituração e 

divulgação das demonstrações contábeis, objetivando a padronização, informações financeiras 

e econômicas seguras (ALMEIDA; BEZERRA, 2012). A convergência das normas 

internacionais da contabilidade indica a prioridade da essência sobre a forma, o que evidencia 
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a possibilidade do julgamento e, portanto, sujeitas a certas flexibilizações (ALMEIDA-

SANTOS; VERHAGEM; BEZERRA, 2011).  

Cabe ressaltar que os princípios contábeis permitem aos gestores alguma flexibilidade 

em relação ao reconhecimento das despesas e receitas, assim, os accruals alteram a partir do 

momento em que gestores discricionariamente mudam os resultados do fluxo de caixa, assim 

sendo accruals com altos valores que apresentam grande diferença entre o lucro contábil e o 

caixa gerado, que sugere baixa qualidade do lucro, além de retornos acionários futuros baixos 

(SALES et al., 2012). Para Dechow e Skinner (2000), considerando o mercado eficiente, o 

gerenciamento de resultado pode ser detectado e precificado pelos investidores, pois não há 

como persistir nessa prática por tempo indeterminado.  

 

 

3.2.2 Gerenciamento de Resultados por Escolhas Contábeis ou Operacionais   

 

O gerenciamento de resultados pode ser contábil quando é feito por escolhas contábeis 

com julgamento dos gestores que afetam o reconhecimento dos accruals ou pode ser 

operacional, que são práticas concretas no decorrer do período que alteram o fluxo de caixa da 

empresa (MARTINEZ, 2001; CARDOSO; MARTINEZ, 2009, ALMEIDA; BEZERRA 2012).  

Gerenciamento real ou por decisão operacional é feito por meio de práticas que têm 

efeito sobre o fluxo de caixa da empresa, como por exemplo: reduzir gastos em P&D, conseguir 

concessão de descontos ou aumentar os prazos para recebimento, que também é chamado de 

gerenciamento operacional (BAPTISTA, 2009), investir em novos equipamentos e contratar 

novos empregados (MARTINEZ; CARDOSO, 2009), e, segundo Paulo (2007), ainda, expandir 

as possibilidades de gerenciamento operacional por meio da diminuição das restrições de 

créditos a clientes, postergação de entregas de vendas já realizadas e redução no custo dos 

produtos vendidos por meio do aumento no nível de produção.  

Em suma, gerenciamento por decisão operacional são as decisões operacionais para 

manipular a informação contábil com o distanciamento das práticas operacionais normais feitas 

pelos gestores para influenciar alguns usuários das informações contábeis, fazendo-os acreditar 

que metas econômico-financeiras foram alcançadas no curso normal da operação 

(ROYCHOWDHURY, 2006). Essa influência aos usuários se dá por meio do sacrifício dos 

resultados futuros em favor dos resultados atuais feitos pelos gestores (CUPERTINO; 

MARTINEZ; COSTA JR., 2016).  
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O gerenciamento operacional é mais difícil de ser inibido do que o gerenciamento 

contábil (ALMEIDA; BEZERRA, 2012). Em um estudo feito nos Estados Unidos em 1989 e 

replicado no Brasil em 2000 com gestores e contadores das empresas, consideraram que 

gerenciar resultados por meio de decisões operacionais é eticamente mais aceitável do que 

gerenciamento por escolhas contábeis (SANCOVSCHI; MATOS, 2003).  

Gerenciamento contábil decorre do manejo formal das contas de resultado por meio de 

classificação das escolhas contábeis como: a) identificação do fenômeno; b) mensuração de 

seus efeitos no patrimônio; c) classificação; d) reconhecimento contábil; e) sumarização e 

evidenciação da situação patrimonial e financeira. A importância do gerenciamento de 

resultados se dá pelo interesse dado ao lucro pelos usuários da contabilidade, que se utilizam 

dos resultados apresentados para alocação de recursos, e as pesquisas sobre gerenciamento de 

resultados baseados no gerenciamento contábil são mais comuns devido ao fato de o 

gerenciamento recair mais sobre as escolhas contábeis dentro do resultado e ainda pela 

dificuldade dos investidores de detectar o efeito da manipulação (MARTINEZ; CARDOSO, 

2009). Na revisão da literatura brasileira, aponta-se para direção de trabalhos científicos 

concentrados no gerenciamento de resultados pelos accruals, sendo a pesquisa sobre decisões 

operacionais incipiente (MARTINEZ, 2013). 

 

 

3.2.3 Gerenciamento de Resultados não é Fraude 

 

Santos e Grateron (2003), que denominam gerenciamento de resultados como 

contabilidade criativa, concluem que ambos os termos resultam de uma atitude consciente com 

o objetivo de manipular as demonstrações contábeis com vistas a enganar os usuários acerca da 

situação real da entidade e levantam a necessidade de uma consciência ética em relação aos 

aspectos técnicos. 

Santos e Paulo (2006) chamam a atenção à importância ao gerenciamento de resultado, 

pois a divulgação de resultados abaixo das expectativas dos usuários pode trazer efeitos 

indesejáveis ligados à confiabilidade nas empresas e aos seus administradores e também às suas 

remunerações, daí a importância de separar o que é gerenciamento de resultados de fraudes. 

Para Martinez (2001), gerenciamento de resultados se diferencia da fraude pelo motivo 

de operar-se dentro dos limites da legislação contábil. Há pontos na norma contábil que 

facultam ao gestor discricionariedade para realizar suas escolhas. Fraude contábil é uma 
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manipulação que viola as normas e princípios contábeis com o intuito de enganar ou trapacear, 

configurando uma prática ilegal e inaceitável (DECHOW; SKINNER, 2000). Ou ainda “um ato 

intencional por parte de um ou mais indivíduos dentre os membros administrativos, empregados 

ou terceiros que resulta em declarações falsas das demonstrações contábeis” (ERFURTH; 

BEZERRA, 2013).  

 Pode-se classificar algumas práticas como fraudes: registro fictício, antecipar 

(documentalmente) a data de realização das vendas, superestimar o estoque pelo registro de 

inventário, receber pagamento, mas não efetuar a entrega de produtos, não cumprir as 

obrigações financeiras, não pagar tributos lançados.  

Por outro lado, classifica-se como gerenciamento de resultados: reconhecimento de 

provisões, aceleração de despesas de depreciação, reconhecimento de receitas apenas na 

cobrança, retardar vendas, acelerar gastos ou adiar a realização de despesas necessárias de 

publicidade, treinamento e P&D, aumento de despesas não operacionais (eventos, doações), 

evitar ou reduzir provisões, reduzir cotas de depreciação e amortização, reconhecimento de 

receitas durante a produção, antecipar ou acelerar vendas, aumentar receitas não operacionais 

pela venda de ativos (DECHOW; SKINNER, 2000). 

A figura 2, elaborada por Zendersky (2005), ilustra a diferença do gerenciamento de 

resultados da fraude contábil. Considerando a existência de uma faixa central na qual se 

encontra a rigidez regulamentar, as condutas que estejam dentro dessa faixa representam o 

atendimento da norma contábil em que não há gerenciamento de resultados, apenas o 

cumprimento da norma. Fora dessa faixa, mas ainda dentro dos limites permitidos pela 

legislação, ficam as faixas de gerenciamento de resultados que podem ser gerenciados para 

aumentar ou diminuir os resultados. A fraude ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação 

contábil, prática que coloca em risco toda a organização. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Limites entre gerenciamento de resultados e fraude contábil 
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 Limites estabelecidos pela regulamentação contábil 

 
Fonte: Zendersky (2005, p.31). 

 

 

 

3.2.4 Motivações para o Gerenciamento de Resultados 

 

As motivações que levam ao gerenciamento de resultados podem ser classificadas em 

três grupos: 1) Motivações vinculadas ao mercado de capitais; 2) Motivações contratuais e 3) 

Motivações regulamentares e custos políticos (MARTINEZ, 2001). 

 As motivações vinculadas ao mercado de capitais são utilizadas para diminuir o custo 

de capital, se relacionam ao uso das informações contábeis de uma empresa por investidores e 

analistas de investimentos. Os administradores são motivados a gerenciar os resultados 

contábeis para alterar a percepção de risco quanto aos investimentos nas ações (MARTINEZ, 

2001). Dentre essas motivações, pode-se destacar a melhoria das condições de lançamento de 

IPOs (TEOH; WELCH; WONG, 1998), pretensão de financiamento externo por meio de 

lançamento de títulos (DECHOW; SLOAN; SWEENEY, 1995), preservar os resultados 

positivos e conter as perdas (DEGEORGE; PATEL; ZECKHAUSER, 1999), satisfazer as 

expectativas dos analistas financeiros (BARTOV; GIVOLVY; HAYN, 2002). 

 Uma motivação contratual é a remuneração dos executivos que esteja condicionada aos 

resultados alcançados pela empresa, eles praticam gerenciamento de resultados para aumentar 

a sua compensação (HEALY, 1985). Outra motivação contratual são as convenções em que as 

empresas se obrigam a atingir certas metas, pois, caso contrário, serão forçados a pagarem 

dividendos (MARTINEZ, 2001). 

 Com as motivações regulamentares e custo político, as empresas reduziriam seus lucros 

quando submetidas a investigações para implementação tarifária (JONES, 1991), justificar 

acusações de dumping a concorrentes estrangeiros (MARTINEZ, 2001) ou mesmo para 

Gerenciamento 

de Resultados 

Gerenciamento 

de Resultados 

Fraude Fraude 
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esquivar-se de acusações de outros setores de monopólio ou cartel quando os lucros forem 

muito elevados (MARTINEZ, 2001). 

 O gerenciamento não se destina somente a aumentar o lucro reportado, podendo o 

gestor buscar reduzir esse lucro (no caso de reduzir expectativas futuras ou de administrar lucros 

de setores monopolistas, por exemplo). Em situações de demonstrar um menor risco, o único 

interesse seria suavizar a série de lucros. E, ainda, gestores ingressantes nas empresas podem 

interessar-se em reportar prejuízos hoje, para reportar lucros no futuro, obviamente produzidos 

por ele (COELHO; LIMA, 2009).  

O target earnings é o gerenciamento de resultados que tem como objetivo aumentar 

(gerenciamento positivo) ou diminuir (gerenciamento negativo) os lucros ou resultados de 

modo a atingir determinadas metas referenciadas para atender as expectativas dos gestores 

(MARTINEZ, 2011).  

Já o income smoothing, ou seja, a suavização de resultados, diminui as flutuações do 

lucro, reduzindo a volatilidade dos resultados, que reduz o custo de capital de terceiros, pois a 

apresentação de resultados com pouca variância presta-se como inegável benefício para a 

empresa, que estará tentada a sinalizar estabilidade econômica de modo a permitir o 

cumprimento dos compromissos financeiros. Seria o uso sincronizado do gerenciamento 

positivo com o gerenciamento negativo (MARTINEZ, 2011). 

Com o take a bath ou big bath accounting, os resultados correntes são reduzidos com o 

propósito de ter lucro no futuro, utilizado na mudança de administração de uma empresa em 

que todos os resultados negativos são informados de uma vez só para que no próximo exercício 

da nova administração os bons resultados venham de forma a favorecer essa (MARTINEZ, 

2011). 

 

 

3.3 A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Governança corporativa é um conjunto de mecanismos pelos quais os fornecedores de 

recursos garantem que obterão para si o retorno dos seus investimentos (SHLEIFER; VISHNY, 

1997; CALDAS; TAMBOSI FILHO; VIEIRA, 2014). Com a minimização dos custos 

decorrentes do problema de agência, a governança corporativa de uma empresa funciona como 

uma segurança de que os acionistas e credores não possam ser expropriados pelos seus agentes 

(CATAPAN, COLAUTO, 2014). 
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Ela tem sido destacada em diferentes programas de desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro. Órgãos reguladores de mercado, como a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a BM&FBOVESPA e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

implementam estratégias que buscam despertar a confiança e a proteção legal aos fornecedores 

de capital das companhias brasileiras, sobretudo aos seus proprietários, sejam controladores, 

sejam minoritários (ANDRADE; SALAZAR; CALEGÁRIO; SILVA, 2009). 

No entanto, a pesquisa de La Porta et al. (1998), conclui, numa amostra de 49 países, 

com a participação do Brasil, três resultados que são: 1) O sistema legal baseado no Common 

Law confere maior proteção aos acionistas e credores do que os países baseados no Civil Law, 

que também não protegem os acionistas minoritários da expropriação dos acionistas 

majoritários. 2) A aplicação da lei é mais efetiva nos países que adotam a Common Law do que 

nos países do Civil Law. 3) Em terceiro lugar, países desenvolvem mecanismos de substituição 

para a proteção dos acionistas minoritários, tais como regras corretivas, dividendos obrigatórios 

ou requisitos de reserva legal.  

Averiguou-se maior incidência de tais mecanismos jurídicos adaptativos em países de 

direito civil. Outra resposta adaptativa à fraca proteção dos investidores é a concentração da 

propriedade, pois a concentração de propriedade é extremamente alta em todo o mundo, de 

acordo com as evidências de que as leis, em média, apresentam fraca proteção aos acionistas, e 

perto da metade do capital de uma empresa pertence aos três maiores acionistas. Além disso, 

as boas práticas contábeis e medidas de proteção dos acionistas estão associadas a uma menor 

concentração de propriedade, o que indica que a concentração é efetivamente uma resposta à 

má proteção dos investidores (LA PORTA et al, 1998) 

Doidge, Karolyi e Stulz (2006) observaram que, em 25 países incluindo o Brasil, a 

proteção dos investidores depende dos custos e benefícios de sua implantação. Em países com 

fraco desenvolvimento econômico esse custo é maior do que os países desenvolvidos devido à 

falta de infraestrutura institucional oferecida pelo Estado, e pelos custos políticos pela 

Governança Corporativa, além disso, o benefício da boa governança é menor porque os 

mercados de capitais carecem de profundidade. Todavia a globalização financeira ajuda a 

reduzir a importância das características do país para empresas que desejam acessar mercados 

globais, assim elas acabam adotando uma proteção maior aos investidores e acionistas 

minoritários. 

Leuz, Nanda e Wysocki (2003) basearam-se na análise, de 31 países, de que os agentes 

têm interesses em criar incentivos para deslocar recursos para benefícios próprios, no entanto, 
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a capacidade desses agentes é limitada pelos sistemas legais que protegem os direitos dos 

acionistas externos, quando estes, se forem detectados benefícios por meio da alteração dos 

relatórios contábeis, têm possibilidade de tomar medidas disciplinares contra os agentes. Desta 

forma, os resultados mostram que em países com alta proteção legal aos acionistas e 

investidores estão negativamente associados com o gerenciamento de resultados.  

  

3.3.1 A Teoria e Relação de Agência 

 

O ambiente em que se evidencia a relação de agência é a firma, empresa ou organização, 

que é definida como uma ficção legal ou nexo de contratos que associam indivíduos a empresas, 

e esses contratos servem como ligação de fatores de produção e clientes (JENSEN; 

MECKLING, 1976).  

Jensen e Meckling (1976, p. 5) definem a relação da agência da seguinte forma: 

Define-se uma relação de agência com um contrato entre uma pessoa (chamada de 

agente), contratada por outra ou outras pessoas (chamados de principal ou principais) 

para executar um serviço que implica uma delegação de poder de decisão ao agente, 

sendo que os agentes devem trabalhar no melhor interesse do principal. 

 

A relação de agência revela as divergências de interesses. Nem sempre a conduta do 

agente está de acordo com os interesses do principal. Pode-se limitar essas divergências 

aplicando incentivos e incorrendo em custos de monitoramento sobre o agente visando diminuir 

suas atividades irregulares. Em algumas situações, o principal pode pagar ao agente para que 

este não promova ações que o prejudiquem. Apesar de todos os cuidados, em geral, não é 

possível manter a relação de agência a custo zero, sempre haverá em algum nível divergência 

nas decisões do agente que não maximizarão os interesses do principal. A relação de agência 

está presente em qualquer organização em que haja esforço cooperativo, organizações com e 

sem fins lucrativos (JENSEN, MECKLING, 1976). 

Segundo Eisenhardt (1985), a teoria da agência busca resolver dois problemas que 

surgem na relação entre o principal e o agente. O primeiro seria como diminuir os custos e as 

dificuldades de monitoração das ações do agente. Já o segundo ocorre quando existem 

percepções e posicionamentos diferentes em relação ao risco. 

 Para diminuir ou controlar os problemas de agência são utilizados contratos escritos 

que estabelecem os direitos de cada agente da empresa e os critérios de desempenho, que 

combinam as tecnologias de produção para determinar o custo de entrega na forma exigida pelo 

cliente, que cubram os gastos e a forma de distribuição dos direitos resultantes entre os 
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proprietários (FAMA; JENSEN, 1983). No entanto, muitas situações são difíceis de ser 

previstas nos contratos que, em princípio, deveriam conter as orientações para todas as situações 

que se revelem aos agentes e, com isso, garantir os interesses dos principais. Por conta dessa 

impossibilidade, os agentes tomam decisões nessas circunstâncias não previstas em contrato, 

que podem não estar de acordo com os interesses dos principais e geram os custos de agência 

(SILVEIRA, 2004). 

Pode-se elencar os custos de agência em: a) custos de elaboração e estruturação dos 

contratos entre agentes e principal; b) despesas de monitoramento das atividades dos agentes; 

c) gastos dos agentes para mostrar que seus atos não prejudicarão o principal; d) diminuição da 

riqueza do principal pelas divergências entre agentes e principal (SAITO; SILVEIRA, 2008). 

Os custos de agência não são incontornáveis e dependentes apenas da vontade do agente 

e podem ser contidos ou acompanhados pelos principais. Eles variam de empresa para empresa, 

dependem dos custos de monitoramento e das concessões contratuais dadas aos 

administradores, do custo de elaboração e políticas comportamentais específicas. Caso os 

administradores não detenham participação majoritária na empresa, os custos de agência 

dependem também da concorrência entre os agentes no mercado de trabalho por meio do custo 

de substituição do agente. Existe ainda o nível de conhecimento especializado do agente 

proporcional ao conhecimento demandado ao agente (JENSEN; MECKLING, 1976). 

A literatura concentra aspectos normativos da relação de agência; isto é, como estruturar 

a relação contratual, incluindo incentivos de remuneração, entre o principal e o agente para 

proporcionar os incentivos apropriados visando induzir o agente a fazer escolhas que 

maximizarão o bem-estar do principal, considerando a existência de incerteza e monitoramento 

imperfeito (JENSEN, MECKLING, 1976).  

A natureza do problema de agência está nas situações em que os indivíduos se envolvem 

em partilhar riscos. Quando suas ações privadas afetam todos os envolvidos acontece a 

assimetria de informações entre os indivíduos, resultante da impossibilidade do principal de 

observar as ações do agente, que é comum na contratação de seguro, na contração de serviço, 

na delegação da responsabilidade na tomada de decisões só para dar alguns exemplos 

(HÖLMSTROM, 1979). Esse perigo ou problema moral chama-se “risco 

moral” (moral hazard) que se refere à possibilidade de um agente mudar sua conduta nos 

diferentes contextos nos quais ocorrem uma transação econômica, que seria o caso da relação 

entre agente e principal (HÖLMSTROM, 1979, PINDYCK; RUBINFELD, 2010). 
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Os riscos morais podem ser divididos em: 1) esforço insuficiente, que se refere à 

dedicação dos executivos às tarefas consideradas desagradáveis ou inconvenientes, como cortar 

custos, trocar fornecedores, realocar a força de trabalho, uma postura mais dura nas negociações 

salariais, fiscalização de subordinados ou até com atividades fora do contratado ou atividades 

não relacionadas com a gestão da empresa; 2) investimentos extravagantes, que seriam 

investimentos realizados pelos executivos que não são interessantes aos investidores; 3) 

entrincheiramento, que são ações tomadas pelos executivos que investem em atividades nas 

quais são especialistas, como ter postura excessivamente conservadora quando seu desempenho 

é considerado satisfatório ou tomar riscos excessivos quando seu desempenho está insatisfatório 

ou ainda resistir a boas propostas de venda da empresa se ameaçarem sua posição em longo 

prazo e, por fim, podem implantar um complexo sistema de propriedades cruzadas para 

dificultar o controle de pessoas de fora desse sistema; 4) autodealing seria o aumento dos 

benefícios privados ou despesas extravagantes dados aos agentes por eles mesmos (TIROLE, 

2005).  

 

3.3.2 Os Custos de Agência do Acionista Externo 

 

Jensen e Meckling (1976) analisam o custo de agência pela existência de acionistas 

externos sobre os custos de agência por meio da comparação do comportamento de um 

administrador quando ele é proprietário integral de uma firma com o seu comportamento 

quando ele vende uma parte desses direitos a terceiros. Supondo que o proprietário integral 

venda 10% sobre os direitos de capital próprio da empresa para acionistas externos, se tornando 

um proprietário administrador, surge o custo de agência pela divergência entre seu interesse 

com os dos acionistas.  

No caso de benefícios não pecuniários, ele deve arcar com 90% desses custos, de acordo 

com seus direitos de propriedade sobre a empresa, no entanto, a tendência será a de transferir 

esses custos aos acionistas externos, que, por sua vez, podem alocar recursos para 

monitoramento sobre o acionista administrador, esse custo de monitoramento pode ser 

diminuído, mas não eliminado. Diante disso, à medida que o capital próprio do proprietário 

administrador diminui, os direitos sobre os resultados também diminuem, o que fará com que 

ele se aproprie cada vez mais dos recursos da empresa na forma de vantagens ou mordomias. 

Os acionistas que perceberem o nível dos custos de agência – monitoramento, vantagens e 
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mordomias – podem descontar no preço da ação no momento que a empresa busca recursos no 

mercado de capitais (JENSEN; MECKLING, 1976).  

A divergência entre agentes e principais também pode ser limitada pelo próprio 

mercado, pois os proprietários têm a opção de vender a empresa parcial ou totalmente, 

examinando o mercado e descobrindo as melhores oportunidades, comprando empresas com 

menores custos de agência e que entregam rendimentos maiores ao principal (JENSEN; 

MECKLING, 1976).  

 

3.3.3 Os Custos de Agência e o Endividamento da Empresa 

 

 Os agentes são incentivados a fazer com que suas empresas cresçam sempre e gerem 

quantidades substanciais de fluxo de caixa livre, que são recursos que excedem a necessidade 

da empresa em financiar todos os projetos que tenham Valor Presente Líquido (VPL) positivo 

(JENSEN, 1986). Quanto maior o fluxo de caixa livre, maior é a discricionariedade do agente 

em investir esses recursos em projetos de baixo retorno ou simplesmente desperdiçá-los, o que 

gera custo de agência sobre o capital próprio da empresa. Para diminuir esse custo, é 

recomendado o uso de dívidas que também ajudam a melhorar a eficiência da gestão dos 

agentes da empresa (JENSEN, 1986, KAYO; FAMÁ, 1997). 

Os aumentos de dívidas podem trazer outros custos de agência baseados na expropriação 

dos credores em favor dos acionistas. A primeira delas seria a escolha, pelos agentes em nome 

dos principais, de projeto de alto risco, pois para os acionistas importa apenas a parte dos lucros 

em caso de sucesso desses projetos, e, em caso contrário, os credores arcam com os prejuízos. 

A segunda seria o alto endividamento da empresa, caso os investimentos sejam feitos apenas 

com recursos dos credores, isto porque os ganhos iriam todos para os credores na forma de 

juros, o que não interessa ao acionista. A terceira forma de expropriação dos credores seria a 

retirada maciça de capital próprio por intermédio de pagamento de dividendos em caso de 

iminência de falência da empresa (SAITO; SILVEIRA, 2008). 

À medida que a alavancagem do endividamento aumenta, seus custos de agência 

também aumentam, incluindo o custo de falência. A proporção ideal entre dívida e patrimônio 

é o ponto em que o valor da empresa é maximizado e os custos marginais da dívida compensem 

os benefícios marginais (JENSEN, 1986). 

  

3.3.4 A Relação de Agência e a Governança Corporativa 
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A redução dos custos criados por essa relação, chamados de problema de agência, dos 

gestores, pode ser feita por meio de mecanismos internos e externos para adequar essa relação 

ou reduzir o problema, e a esse conjunto de mecanismos dá-se o nome de governança 

corporativa (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003). 

 
A governança corporativa pode ser vista como o conjunto de mecanismos que visam 

aumentar a probabilidade de os fornecedores de recursos garantirem para si o retorno 

sobre seu investimento. [...] Esta situação ocorre na maioria das grandes corporações, 

nas quais os gestores, executivos profissionais em companhias com estrutura de 

propriedade pulverizada ou acionistas controladores em companhias com estrutura de 

propriedade concentrada não carregam todo o ônus financeiro das suas decisões 

(SILVEIRA, 2004, p. 12). 

 

 Jensen (1993) classifica os mecanismos da governança corporativa em quatro categorias 

sobre as empresas que são/estão em: 1) ambiente legal, político e regulatório; 2) mercado de 

capitais e fusões e aquisições; 3) competição no mercado de atuação da empresa e 4) 

mecanismos internos. Ao analisar cada um dos mecanismos, duas questões são fundamentais: 

1) o mecanismo efetivamente minimiza o desalinhamento entre os interesses dos agentes e dos 

principais?; 2) o mecanismo impacta no valor e/ou desempenho da empresa? (OKIMURA, 

2003).  

 Além de avaliar o nível de governança corporativa das empresas, subsidiariamente, o 

conselho de administração e a estrutura de propriedade e controle que fazem parte dos 

mecanismos internos da governança corporativa serão objetos deste estudo.  

 Os princípios da governança corporativa consistem na: 1) transparência, que é a 

disponibilização das informações de interesse dos usuários e não deve estar restrita ao 

desempenho econômico-financeiro, deve incluir os demais fatores, pois direciona a gestão da 

empresa; 2) equidade, que é tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders); 3) prestação de contas (accountability), que é a obrigação dos 

agentes em prestar contas de sua atuação junto aos acionistas assumindo a responsabilidade de 

seus atos; 4) responsabilidade corporativa, que é o zelo que os agentes devem ter por suas 

organizações pela viabilidade econômico-financeira, manufatura intelectual, social, ambiental 

e reputacional (IBGC, 2015). E a governança corporativa ainda permite controlar e monitorar 

não somente os gestores, como também permite identificar e solucionar eventuais problemas 

de agência de dentro da organização (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006). 

 

3.3.5 Os Segmentos de Listagem da BM&FBOVESPA 
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No Brasil, a BM&FBOVESPA criou segmentos especiais de listagem com intuito de 

desenvolver o mercado de capitais nacional, distinguindo os perfis de governança corporativa 

das empresas brasileiras. Esses segmentos determinam regras de governança que vão além das 

obrigações perante a Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.As.). Tais diferenciações têm 

como objetivo melhorar a avaliação das empresas perante os usuários das suas informações por 

meio do oferecimento de direitos adicionais aos acionistas e assegurar divulgações mais 

completas (BMF&BOVESPA). Seguem, no quadro 1, os atributos dos principais segmentos de 

listagem da BM&FBOVESPA. 

Quadro 1: Atributos dos principais segmentos de listagem da BM&FBOVESPA 

 Novo Mercado Nível 2 Nível 1 Básico 

Características das ações 

emitidas 

Permite a existência 

somente de ações 

ON 

Permite a 

existência de ações 

ON e PN (com 

direitos adicionais) 

Permite a 

existência de ações 

ON e PN 

(conforme 

legislação) 

Permite a 

existência de 

ações ON e 

PN (conforme 

legislação) 

Percentual mínimo de 

ações em circulação (free 

float) 

No mínimo 25% de 

free float 

No mínimo 25% 

de free float 

No mínimo 25% de 

free float 

Não há regra 

Distribuições públicas de 

ações 

Esforços de 

dispersão acionária 

Esforços de 

dispersão acionária 

Esforços de 

dispersão acionária 

Não há regra 

Vedação a disposições 

estatutárias 

Limitação de voto 

inferior a 5% do 

capital, quórum 

qualificado e 

"cláusulas pétreas” 

Limitação de voto 

inferior a 5% do 

capital, quórum 

qualificado e 

"cláusulas pétreas” 

Não há regra Não há regra 

Composição do conselho 

de administração 

Mínimo de 5 

membros, dos quais 

pelo menos 20% 

devem ser 

independentes com 

mandato unificado 

de até 2 anos 

Mínimo de 5 

membros, dos 

quais pelo menos 

20% devem ser 

independentes com 

mandato unificado 

de até 2 anos 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação), com 

mandato unificado 

de até 2 anos 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação) 

Vedação à acumulação 

de cargos 

Presidente do 

conselho e diretor 

presidente ou 

principal executivo 

pela mesma pessoa 

(carência de 3 anos 

a partir da adesão) 

Presidente do 

conselho e diretor 

presidente ou 

principal executivo 

pela mesma pessoa 

(carência de 3 anos 

a partir da adesão) 

Presidente do 

conselho e diretor 

presidente ou 

principal executivo 

pela mesma pessoa 

(carência de 3 anos 

a partir da adesão) 

Não há regra 

 

 

 

Quadro 1: Atributos dos principais segmentos de listagem da BM&FBOVESPA (continuação)  
Novo Mercado Nível 2 Nível 1 Básico 

Obrigação do conselho 

de administração 

Manifestação sobre 

qualquer oferta 

pública de 

aquisição de ações 

da companhia 

Manifestação 

sobre qualquer 

oferta pública de 

aquisição de ações 

da companhia 

Não há regra Não há regra 
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Demonstrações 

financeiras 

Traduzidas para o 

inglês 

Traduzidas para o 

inglês 

Conforme 

legislação 

Conforme 

legislação 

Reunião pública anual Obrigatória Obrigatória Obrigatória Facultativa 

Calendário de eventos 

corporativos 

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Facultativo 

Divulgação adicional de 

informações 

Política de 

negociação de 

valores mobiliários 

e código de conduta 

Política de 

negociação de 

valores mobiliários 

e código de 

conduta 

Política de 

negociação de 

valores mobiliários 

e código de 

conduta 

Não há regra 

Concessão de tag along 100% para ações 

ON 

100% para ações 

ON e PN 

80% para ações 

ON (conforme 

legislação) 

80% para 

ações ON 

(conforme 

legislação) 

Oferta pública de 

aquisição de ações no 

mínimo pelo valor 

econômico 

Obrigatoriedade em 

caso de 

cancelamento de 

registro ou saída do 

segmento 

Obrigatoriedade 

em caso de 

cancelamento de 

registro ou saída 

do segmento 

Conforme 

legislação 

Conforme 

legislação 

Adesão à Câmara de 

Arbitragem do Mercado 

Obrigatória Obrigatória Facultativa Facultativa 

Fonte: BM&FBOVESPA 

  Existem ainda os segmentos Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 2, no entanto, 

os estudos consideram apenas os quatro segmentos citados nos quadros (ANTONELLI et al., 

2014, AZEVEDO et al., 2014, CAZZARI; FAVERO; TAKAMATSU, 2015).  

  

3.3.6 O Conselho de Administração 

 

Fama e Jensen (1983) dividem processo de tomada de decisão em quatro etapas:  

1) iniciação, que é a geração de propostas para a utilização de recursos e estruturação de 

contratos; 2) ratificação, que é a escolha das iniciativas de decisões a serem implementadas; 3) 

implantação, que é a execução das decisões ratificadas; e 4) o monitoramento, que é a medição 

do desempenho dos agentes de decisão e implementação de recompensas. Sendo que a iniciação 

e a implantação, também chamadas de controle de decisões, são atributos dos agentes, e a 

ratificação e monitoramento, chamados de gestão de decisões, seriam de responsabilidade dos 

principais, pois, desta forma, aumenta a possibilidade destes em inibir decisões daqueles que 

possam diminuir os direitos residuais ou a riqueza dos acionistas. E a forma concreta de 

distribuir essas etapas do processo de decisão seria a governança corporativa, mais 

especificamente, pelo conselho de administração. 

Pela teoria da agência, uma boa governança adota mecanismos capazes de controlar os 

custos de agência, sendo um deles exercido pelo conselho de administração que monitora os 

agentes e resolve, ou minimiza, os problemas de agência para o principal (acionistas) 
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considerado por Fama e Jensen (1983) e Jensen (1993) um instrumento-chave do sistema de 

controle interno da firma. 

Segundo Silveira (2004), o conselho de administração é um mecanismo que atua na 

redução dos conflitos de agência. É um instrumento de controle e monitoramento da gestão da 

empresa, é um colegiado responsável pelo processo de decisão em relação ao planejamento 

estratégico de uma organização, sendo o principal componente de governança corporativa 

(IBGC, 2015). De modo geral, o conselho de administração segue uma regra legal instituída 

pelos princípios de governança corporativa (ADAMS; HERMALIN; WEISBACH, 2010). Ele 

também estabelece a estratégia para alcançar os objetivos da empresa, controla a gestão dos 

executivos com a finalidade de alcançar resultados positivos aos acionistas (DEMIRBAS; 

YUKHANAEV, 2011; IBCG, 2015). Dentre as suas competências estão: eleição e destituição 

do executivo principal (CEO) e dos demais executivos propostos pelo CEO, acompanhamento 

da gestão e monitoramento dos riscos (GONDRIGE; CLEMENTE; ESPEJO, 2012).  

Paiva, Oliveira e Peixoto (2015) estudaram a relação entre o conselho de administração 

com o desempenho, valor e risco das empresas nas quais esperavam uma relação positiva, com 

desempenho e valor, e negativa, com o risco. Os resultados do estudo confirmaram a influência 

do conselho de administração no desempenho e valor, mas não confirmaram a relação negativa 

com o risco da empresa. Os estudos indicam que há uma significativa influência dos conselhos 

de administração sobre o desempenho financeiro das empresas, no entanto, o assunto não é 

consenso, tendo ainda resultados que não suportam essa crença (ARANHA; ROSSONI; 

MENDES-DA-SILVA, 2016). 

Na literatura nacional, encontramos estudos que consideram três aspectos do conselho 

de administração como práticas recomendadas que são: 1) pessoas distintas que ocupam o cargo 

de principal executivo e presidente do conselho; 2) maior participação de membros 

independentes no conselho de administração e 3) número adequado de conselheiros 

(SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003, MOURA; BEUREN, 2012, GONDRIGE; 

CLEMENTE; ESPEJO, 2012, CORREIA; AMARAL; LOUVET, 2011, RAMACHANDRAN 

et al., 2015).  

3.3.7 A Estrutura de Propriedade e Controle 

 

A teoria da agência argumenta que os proprietários majoritários têm sua capacidade 

aumentada em monitorar e controlar a gestão de forma a melhorar o desempenho da empresa, 

pois diminuem os custos decorrentes da relação de agência (JENSEN; MECKLING, 1976). 
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 Para La Porta et al. (1998), sistemas de governança corporativa sofrem influência do 

sistema legal vigente nos países e sistemas legais fundamentados no Direito Civil Francês, que 

é o caso brasileiro, teria uma fraca proteção legal aos investidores, o que resulta na concentração 

acionária nas mãos dos acionistas controladores e consequentemente adiciona-se o conflito 

entre acionista majoritário que pode expropriar o acionista minoritário, ao custo de agência. Os 

investidores externos podem precificar essa expropriação pelos controladores e, assim, o valor 

das ações da empresa podem ter perdas de valores. 

No Brasil, a propriedade e controle das empresas ocorrem por meio de emissão de ações 

com e sem direito a voto (LEAL et al., 2000). E há um elevado grau de concentração de capital 

votante mesmo nos casos de mais de um acionista controlador, o maior acionista detém 

participação significativa sobre o controle da empresa, e, normalmente, é controlada pelos seus 

três maiores acionistas (LEAL; CARVALHAL; VALADARES, 2002). 

A expropriação dos acionistas controladores pode ser feita de várias maneiras, por meio 

de pagamento de salários excessivos a si próprio ou autonomeação ou nomeação de parentes 

para cargos executivos ou para o conselho de administração mesmo sem a devida qualificação, 

pagamentos inflacionados ou deflacionados para empresas pertencentes a eles mesmos, 

transferência de ações com desconto (OKIMURA, 2003). 

O estudo de Silveira e Barros (2008) sugere que a estrutura de propriedade exerça 

influência sobre o nível de governança corporativa, numa relação negativa entre essas variáveis. 

Na pesquisa de Sonza e Kloeckner (2013) é sugerido que a estrutura de propriedade 

concentrada é negativamente relacionada com a eficiência no Brasil e há maior possibilidade 

de expropriação dos acionistas minoritários, e é rejeitada a concentração de propriedade com 

maior monitoramento dos acionistas majoritários à diminuição do problema de agência.  

Outros autores apontam a presença de controladores que possuem poucos direitos sobre 

o fluxo de caixa, mas têm a maior parte do direito de controle da empresa, o que pode originar 

um problema de agência em que os acionistas majoritários podem expropriar os acionistas 

minoritários (LEAL; CARVALHAL; VALADARES, 2012, BEZERRA et al., 2015). Dal 

Vesco e Beuren (2015) também indicam como efeito negativo o desencorajamento dos gestores 

pelos proprietários a realizar alguns investimentos por causa do custo elevado. A possibilidade 

do entrincheiramento pela concentração acionária de uma empresa prevê uma desvalorização 

dos ativos, em função de uma gestão livre de verificações (DAL VESCO; BEUREN, 2015).  
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3.4 O GERENCIAMENTO DE RESULTADOS E A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

O gerenciamento de resultados refere-se à possibilidade dos gestores de alterarem em 

proveito próprio, dentro dos limites legais, os resultados alcançados pela empresa associados a 

um comportamento oportunista, por meio da assimetria de informações contrapondo o gestor e 

os acionistas. Implícito a essas motivações também há um conflito de agência em que o gestor 

utiliza a flexibilidade das normas contábeis, emite relatórios diferentes da realidade induzindo 

os usuários das informações a erro (CHEN; ELDER; HUNG, 2010, PICCOLI; SOUZA; 

VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Um instrumento para a redução de mais esse conflito seria a governança corporativa, 

que é um meio de diminuir a assimetria informacional criada pela diminuição da transparência 

das informações e evitar a ação oportunista dos gestores. A figura 3 apresenta as forças de cada 

instrumento, tanto do gerenciamento de resultados como da governança corporativa, em que o 

resultado da ação desses instrumentos determina o lado em que o pêndulo das informações 

financeiras tenderá (CARDOSO, 2004).  

 

Figura 3 – Trade-off entre transparência e oportunismo 

 

 

  

 

 
 

 

 

Fonte: Cardoso (2004, p. 20) 

 

A governança corporativa possibilita a prevenção de problemas de agência ou ajuda a 

minimizá-los, além de incentivar padrões de comportamento dos agentes para benefício dos 

acionistas, e também serve como instrumento de monitoramento sempre visando diminuir os 

custos e aumentar o valor da empresa (SILVA; ZOTES, 2004).  

 O resultado esperado entre gerenciamento de resultados e governança corporativa, 

levando em consideração a literatura consultada, é uma relação significante e negativa. Para 

Bowen, Rajgopal e Venkatachalam (2008), o baixo nível de governança corporativa pode 

beneficiar o gerenciamento de resultados, uma vez que pode haver assimetria de informações 

entre os acionistas e os gestores da empresa. As pesquisas sobre o tema, na maioria dos casos, 
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indicam que as adoções das práticas de governança corporativa apresentam relação negativa 

com o gerenciamento de resultados, confirmando as expectativas. No entanto, ainda existem 

estudos que apresentam relação positiva ou relações estatisticamente não significativas entre os 

temas, como mostra o quadro 2. Sendo que a diferença de metodologia empregada pode ter 

influência sobre resultados das pesquisas brasileiras, em que a proxy da governança corporativa 

varia entre esses estudos (JIANG; LEE; ANANDARAJAN, 2008, JIRAPORN et al. 2008, 

BARROS; SOARES; LIMA, 2013) e segmento de listagem na BM&FBOVESPA (RAMOS; 

MARTINEZ, 2006, ALMEIDA-SANTOS; VERHAGEM; BEZERRA, 2011, ERFURTH; 

BEZERRA, 2013).  

Quanto ao conselho de administração, Xie et al. (2003) indicam que esse pode 

desempenhar um papel desincentivador do gerenciamento de resultados quando um ou mais 

membros tiverem experiência em finanças ou contabilidade ou se houver um comitê de 

auditoria, desta forma a conclusão esperada é significante e negativa. 

Na estrutura de propriedade, o artigo de Torres et al. (2016) conclui que uma maior 

concentração de propriedade indica uma influência significativa e positiva com o alisamento de 

resultados, que é uma das formas de gerenciamento de resultados. Jensen e Meckling (1976) 

indicam que uma maior concentração de propriedade pode inibir o gerenciamento de resultados. 

Já La Porta et al (1998) a concentração de propriedade pode criar um custo de agência para os 

acionistas minoritários frente aos acionistas majoritários. 

 Este referencial teórico fundamenta a possibilidade de explorar a relação entre os temas 

do gerenciamento de resultados com a governança corporativa, que pode contribuir no sentido 

de verificar a qualidade do lucro das empresas por meio da medição dos temas propostos.  

 No quadro 2 é apresentada uma síntese de estudos internacionais e nacionais que 

abordam o tema da relação entre gerenciamento de resultados e governança corporativa 

juntamente com as relações encontradas.  

Quadro 2: Estudos realizados sobre a relação entre governança corporativa e gerenciamento de resultados 

Autores Ano País Relação Encontrada 

Leuz; Nanda; Wysocki 2003 31 países Negativa 

Ramos; Martinez 2006 Brasil Não significante 

Shen; Shi 2007 Ásia Negativa  

Bauer et al. 2008 Japão Parcialmente Negativa 

Almeida-Santos; Verhagem; Bezerra 2011 Brasil Negativa 

Barros; Soares; Lima 2013 Brasil Negativa 

Erfurth; Bezerra 2013 Brasil Não significante 

González; García-Meca 2014 Am. Positiva  
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Latina 

Piccoli; Souza; Vieira-da-Silva 2014 Brasil Negativa 

Lin; Wu 2015 Taiwan Negativa 

Chouaibi; Ibrahim 2015 Canadá Parcialmente positiva 

Shan 2015 China Negativa 

Katmon; Al Farooque 2015 Reino 

Unido 
Positiva  

Mazzioni et al. 2015 Brasil Relação negativa em alguns períodos e 

positiva em outros 

 

Em relação à influência de um dos mecanismos da governança corporativa, o conselho 

de administração, no gerenciamento de resultados, Xie, Davidson e Dadalt (2003) verificam 

que conselho de administração com maior independência por meio de maior número de 

conselheiros independentes e com comitê de auditoria sob menor influência da diretoria inibe 

o gerenciamento de resultados, ou seja, tanto o conselho de administração quanto comitê de 

auditoria, que exercem ativamente seu papel contribuem para melhorar a qualidade dos lucros 

das empresas, a existência de membros do conselho de administração oriundos de bancos ou 

fundos de investimento também apresentam relação negativa com o gerenciamento de 

resultados. 

No estudo de Martinez (2010) conclui que quanto menor o tamanho do conselho de 

administração e do grau de dedicação, medido pelo número de reuniões realizadas pelo 

conselho de administração, minimiza o gerenciamento de resultados. E no que tange a 

auditorias externas existem situações que apresentam menores accruals discricionários dentre 

elas firmas de auditorias que pertencem à Big Fours, uma correlação negativa entre quantidade 

de ressalvas dessas empresas com o gerenciamento de resultados. 

No quadro 3 são apresentados alguns estudos relacionados ao Conselho de 

Administração e sua influência no valor das empresas. 

 

Quadro 3: Estudos sobre conselho de administração e suas influências 

Autores Questões relacionadas Resultados 

Silveira, Barros e Famá (2003) - Separação dos cargos de diretor 
executivo e presidente do 
conselho. 
- Tamanho do conselho. 
- Independência do conselho. 

- Empresas com presidente de 

conselho diferente do diretor 

executivo tem maior valor. 

- Conselhos com 5 a 6 membros 

seriam os mais adequados. 

- Empresas com maiores índices de 

conselheiros externos têm maior valor 

de mercado. 

Beiner et al. (2004) - Número de conselheiros. 
- Conselheiros independentes. 
 

- Não foi identificada significância 

ente número de conselheiros e 

resultados das empresas suíças. 
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Andrade et al. (2009) - Tamanho do conselho de 

administração. 

- Independência do conselho. 

- Distinção do presidente do 

conselho com presidente executivo. 

- Empresas com maior número de 

conselheiros são mais valorizadas. 

- A independência do conselho é vista 

de forma positiva pelo mercado. 

 - A separação entre presidente do 

conselho e presidente executivo não foi 

significativa. 

Gondrige, Clemente e Espejo 

(2012) 

- Tamanho do conselho de 

administração. 

- Independência do conselho. 

- Distinção do presidente do 

conselho com presidente executivo. 

- A independência do conselho não 

apresentou significância. 

- As empresas com separação de 

funções entre presidente do conselho e 

presidente executivo não apresentaram 

significância. 

Nascimento et al. (2013) - Tamanho do conselho de 

administração. 

- Duração do mandato dos 

conselheiros. 

- Distinção do presidente do 

conselho com presidente executivo. 

- As empresas não possuem conselhos 

compostos de maioria de conselheiros 

independentes. 

- Foi verificada uma melhoria na 

separação entre as funções de presidente 

do conselho e presidente executivo. 

 

E na estrutura de propriedade e controle das empresas, Torres, Bruni, Martinez e Rivera-

Castro (2010) relacionaram a estrutura de propriedade e controle com a governança corporativa 

e o alisamento de resultados nas empresas brasileiras e sugerem que empresas com 

concentração de propriedade e controle usam com maior intensidade o alisamento de resultados, 

no entanto, quando as empresas apresentam melhores práticas de governança corporativa, a 

intensidade de uso do alisamento de resultados cai. 

Holanda e Coelho (2016) não rejeitaram a hipótese de que o gerenciamento de 

resultados é afetado significativamente pela estrutura de propriedade nas empresas de capital 

aberto do Brasil. 
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4 METODOLOGIA 

  

Esta pesquisa classifica-se como descritiva, tendo como objetivos identificar relações 

entre variáveis e explicar as características de determinada população. Os métodos empregados 

são quantitativo no que diz respeito à natureza dos dados e documental pelo uso de documentos 

científicos, sendo consultados sites das empresas, base de dados de órgãos públicos (Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM) e privados (Economática, BM&FBOVESPA e o 

ComDinheiro) (GIL, 2010). 

A amostra é de origem secundária, composta de dados das bases citadas. Foram 

consideradas empresas brasileiras de capital aberto, ativas, com ações negociadas pela 

BM&FBOVESPA, não financeiras, com patrimônio líquido e ativo imobilizado positivos, e 

foram descartadas empresas em recuperação judicial. O estudo se refere ao período de 2009 até 

2015, totalizando 169 empresas e 1.183 observações que apresentaram todos os dados contábeis 

e de mercado necessários para a construção de um painel de dados balanceado, conforme 

apresentado na tabela 1.  

 

Tabela 1: Amostra da pesquisa 

 

Amostra Quantidade de Empresas 

Início 323 

Financeiras e outras 61 

Patrimônio líquido menor ou igual a zero 80 

Ativo imobilizado iguais a zero 8 

Empresas em recuperação judicial 5 

Total 169 

Fonte: Economática  

 

A hipóteses levantadas foram  

A primeira etapa dedica-se à detecção e mensuração dos accruals discricionários (DA) 

das empresas por meio de regressões lineares múltiplas utilizando dois modelos econométricos, 

o Kang e Sivaramakrishnan – KS (1995) e o McNichols (2002). Nos dois métodos, o erro das 

regressões (εi) determina os valores do DA, um erro positivo significa que a empresa está 

gerenciando o resultado para aumentá-lo, por outro lado, um erro negativo indica 

gerenciamento para diminuí-lo (MARTINEZ, 2008). Após a determinação do DA das 

empresas, foi determinada a variável de Qualidade de Resultado chamada de EQ, constituída 
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do desvio-padrão dos DAs das empresas do período do estudo. O EQ é a proxy considerada 

para o Gerenciamento de Resultados. 

No entanto para realização da primeira etapa, os modelos adotados por necessitar de 

dados instrumentais, um anto anterior para o modelo KS e um ano anterior e posterior para o 

caso do modelo McNichols. 

 

Tabela 2: Número de observações da amostra dos modelos KS e McNichols 

 

Modelo Número de Observações Período Efetivo 

KS 1014 2010-2015 

McNichols 845 2010 -2014 

   

A segunda etapa deste estudo destina-se à construção das variáveis relacionadas à 

governança corporativa que são: índice de governança corporativa (IGOV), índice de conselho 

de administração (ICA), concentração de controle e propriedade (CON), identidade do 

controlador (IDENT), retorno sobre ativo (ROA), alavancagem (ALAV) e tamanho da empresa 

(SIZE). 

Desenvolvido por Leal, Carvalhal e Ievorlino (2015), o IGOV é um instrumento 

composto de vinte questões dicotômicas que cobrem quatro dimensões da governança 

corporativa que são: divulgação; conselho de administração e funcionamento; ética e conflito 

de interesses; e direitos dos acionistas. É preenchido com informações públicas divulgadas 

pelas empresas da amostra levantada no site do Conselho de Valores Mobiliários (CVM), sites 

das empresas e o site ComDinheiro. Após o levantamento das respostas é calculado um valor 

que mede o nível governança corporativa de cada empresa da amostra, o IGOV. Após a 

definição do IGOV de cada empresa da amostra, foi elaborada a variável D_IGOV que é a 

proxy da governança corporativa. 

 Derivado do instrumento utilizado para determinar o IGOV, o índice de conselho de 

administração (ICA) é composto de cinco questões que abordam como está organizado o 

conselho de administração da empresa, a função do presidente do conselho de administração e 

o presidente executivo, existência de comitês, independência do conselho, tamanho do conselho 

e duração do mandato dos conselheiros (LEAL; CARVALHAL; IEVORLINO, 2015).  

  A variável de concentração de controle (CON) é uma variável independente que mede 

a estrutura de controle e propriedade das empresas e o percentual das ações ordinárias em poder 

do maior acionista da empresa e a variável Identidade do C (DAMI et al., 2006, SILVEIRA; 

BARROS, 2008, CAIXE; KRAUTER, 2013).  
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 A origem do capital do(s) controlador(es) das empresas é determinada pela variável 

IDENT, que vai verificar se essa informação também exerce influência sobre o gerenciamento 

de resultados das empresas. 

A última etapa desta pesquisa se concentra em responder o objetivo principal e os 

objetivos específicos. 

Inicia-se com a investigação se a existência de um maior nível de governança 

corporativa inibe práticas de gerenciamento de resultados, que, no decorrer do estudo, apontou 

o teste não paramétrico de Mann Whithey, que compara dois grupos não pareados, como 

método de confrontação das informações levantadas pelos grupos estudados.  

 

Figura 4: Teste de investigação da relação entre governança corporativa e gerenciamento de resultados 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade dos Lucros (EQ)  foramelaborados com dados do período de 2009 à 2015; as variáveis dummies 

D_IGOV foram elaborados com dados do ano de 2015 

 

A figura 4 expõe o procedimento a ser seguido. Para o gerenciamento de resultados é 

determinado os valores dos accruals discricionários (DA) das empresas pelos métodos KS e 

McNichols, em seguida são estabelecidas as variáveis de qualidade dos resultados (EQ) por 

meio do desvio-padrão das variáveis no decorrer do período do estudo. Na mesma amostra é 

determinado o nível de governança corporativa (IGOV) no ano de 2015, por meio do 

instrumento desenvolvido por Leal, Carvalhal e Ievorlino (2015), que, por sua vez, será 

organizado em quintis, sendo o primeiro quintil composto das empresas de menor IGOV e o 

quinto quintil com as de maior IGOV. O primeiro e segundo quintis foram reunidos e deram 

origem à variável dummy D_IGOV com baixo índice de GC, e o quarto e quinto quintis são as 

variáveis dummy D_IGOV com alto índice de GC, o terceiro quintil foi descartado para acentuar 
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a diferença entre as duas variáveis categóricas. A conclusão dessa etapa se dá por meio da 

aplicação do teste não paramétrico de Mann Whitney para apurar se existe relação negativa 

entre GC e GR e qual a significância dessa relação.  

Os objetivos específicos verificam se as determinantes da qualidade de governança 

corporativa que são o conselho de administração por meio do índice do conselho de 

administração (ICA) e a concentração de controle e propriedade por meio da variável 

concentração de controle (CON) também exercem influência sobre o gerenciamento de 

resultados (DA). Para apoiar o estudo também foram designadas as variáveis: identidade 

(IDENT); retorno sobre ativos (ROA); alavancagem (ALAV) e tamanho (SIZE).  

As investigações sobre os objetivos específicos se deram por meio de regressões lineares 

múltiplas apresentadas a seguir: 

 

EQi = β0 + β1IGOVi + β2ROAi + β3ALAVi + β4SIZEi + εi   (1) 

EQi = β0 + β1ICAi + β2 ROAi + β3ALAVi + β4SIZEi + εi    (2) 

EQi = β0 + β1CONi + β2 ROAi + β3ALAVi + β4SIZEi + εi     (3) 

EQi = β0 + β1 IDENTi + β2 ROAi + β3ALAVi + β4SIZEi + εi    (4) 

EQi = β0 + β1IGOVi + β2CONi + β3i IDENTi + β4 ROAi + β5ALAVi + β6SIZEi + εi    (5) 

EQi = β0 + β1 ICAi + β2CONi + β3i IDENTi + β4 ROAi + β5ALAVi + β6SIZEi + εi    (6) 

 

Sendo: 

 

Quadro 4: Descrição das variáveis para determinação da relação ICA e CON com GR 

Sigla Nome e Descrição 

EQi Desvio-padrão dos accruals discricionários obtidos pelo modelo KS e McNichols 

IGOVi Índice de governança corporativa, variável independente 

ICAi Índice de conselho de administração, variável independente 

CONi Índice de concentração de controle e propriedade, variável independente 

IDENTi Variável de controle de identidade dos acionistas majoritários 

ROAi Variável de controle de retorno sobre ativo total 

ALAVi Variável de controle de alavancagem 

SIZEi Variável de controle de tamanho da empresa 

β0 Intercepto 

βi Coeficientes das variáveis 

εi Resíduo da regressão 

 

 As equações de 1 até 4 investigam se as variáveis IGOV, ICA, CON e IDENT, nos 

métodos KS e McNichols, influenciam isoladamente o gerenciamento de resultados das 

empresas, sendo que a equação com a variável IGOV também serve para confirmar o resultado 

do teste não paramétrico que verifica a relação entre governança corporativa de GR. 
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 As equações 5 e 6 apuram se as variáveis independentes e de controle exercem alguma 

influência sobre a relação entre GC e GR de forma integrada. Vale ressaltar que na equação 5 

a ausência do ICA é justificada pelo fato dela derivar do IGOV e, portanto, evitar problemas de 

multicolinearidade. 

Silveira e Barros (2008) consideram a variável de controle de identidade do controlador 

(IDENT) como característica da natureza da propriedade das empresas classificadas pelas 

categorias descritas no quadro 5:  

 

Quadro 5: Descrição da variável de controle de identidade (IDENT) 

Variável Descrição 

IDENT I 
Propriedade privada estrangeira: multinacionais, grupo de investidores estrangeiros que 

detêm o controle da empresa 

IDENT N 
Propriedade privada nacional: empresas, fundos de investimento e fundos de pensão 

nacionais, sem fundadores ou herdeiros da empresa 

IDENT F 
Propriedade familiar: um único investidor, fundação ou holdings que representam os 

fundadores e herdeiros das empresas 

IDENT E Propriedade estatal: União, Estados e Municípios 

 

No estudo dos autores citados há uma categoria, que neste estudo foi suprimida, por 

apresentar apenas duas empresas que são os fundos de pensão, foram reclassificadas como 

empresas estatais. Outros autores, tais como Dami et al. (2006), Sonza e Kloeckner (2013), 

Holanda e Coelho (2016) também citam a mesma reclassificação em seus estudos. 

 As variáveis de controle: ROA, ALAV e SIZE serão utilizadas tanto para o índice de 

conselho de administração como para concentração de controle e propriedade descritas no 

quadro 6 (BARROS; SOARES; LIMA, 2013). Elas também serão utilizadas para confirmar a 

influência do IGOV por meio de regressão múltipla. 

  

Quadro 6: Variáveis de controle para as variáveis ICA e CON  

Variável Nome Descrição Fórmula 

ROA Retorno sobre ativos Mostra a rentabilidade de uma 

empresa em relação ao seu ativo 
ROA = Lucro líquido/ativo 

ALAV Alavancagem/risco Efeito do capital de terceiros 

sobre o patrimônio líquido 

ALAV = EmpCP + EmpLP + DebCP 

+ DebLP/Ativo 

SIZE Tamanho Ativo da empresa no final do 

exercício 
Ln Ativo 

 

 A variável ROA pode influenciar a relação entre o gerenciamento de resultados e o 

desempenho da empresa, os testes estatísticos podem ser mal especificados se as acumulações 

discricionárias forem correlacionadas com o desempenho da empresa (DECHOW et al., 1995, 
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SINCERRE et al., 2016). Cataplan, Colauto, Barros (2013), Fernandes da Silva et al. (2014) 

incluem e a mesma variável em seus estudos para pesquisas sobre o desempenho da empresa 

A alavancagem é o índice de rentabilidade por meio do endividamento ou da 

participação de terceiros na estrutura de capital, representada pela variável ALAV, dá a 

dimensão do endividamento das empresas que possuem incentivos para manipular 

positivamente os resultados, com o intuito de evitar a violação de cláusulas contratuais de 

dívidas, contudo, essas empresas também enfrentam maior monitoramento dos detentores 

desses títulos, o que aponta para evidências que empresas com níveis altos de alavancagem 

também apresentavam maiores níveis de gerenciamento de resultados (SCHIPPER, 1989, 

LOPES; IUDÍCIBUS, 2004, MORSFIELD; TAN, 2006, CATAPLAN; COLAUTO; 

BARROS, 2013, HOLANDA; COELHO, 2016, SINCERRE et al., 2016).  

A variável SIZE, que representa a dimensão do tamanho das empresas, pode exercer 

influências sobre os resultados das empresas (SILVEIRA; LANZANA; BARROS; FAMÁ, 

2004, CATAPLAN; COLAUTO; BARROS, 2013, HOLANDA; COELHO, 2016). As 

demonstrações financeiras de empresas maiores são mais complexas, podendo constituir um 

aspecto facilitador para o gerenciamento de resultados, porém, essas empresas também estão 

sujeitas a ser acompanhadas por analistas de mercado, o que poderia reduzir as oportunidades 

de gerenciamento de resultados (HOCHBERG, 2012,  SINCERRE et al., 2016). 

 

 

4.1 DETECÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS POR MEIO DOS ACCRUALS 

 

 Segundo Paulo (2007), a detecção do gerenciamento de resultados, por meio dos 

accruals, se dá estimando os accruals discricionários, que podem ser artificiais pela 

possibilidade de serem manipulados, e depois verificar se existe uma relação de causalidade 

entre os accruals discricionários estimados com os incentivos que supostamente afetam os 

resultados contábeis, pois os accruals não discricionários são inerentes à atividade do negócio 

e não podem ser manipulados. 

 A principal dificuldade dos modelos de detecção de gerenciamento de resultados é a 

decomposição entre accruals discricionários e não discricionários em função da complexidade 

das relações entre os accruals, resultados contábeis, fluxos de caixa, comportamento 

oportunístico dos administradores e as características institucionais e organizacionais do 

ambiente analisado (PAULO, 2007). 
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 A estrutura básica para detecção de gerenciamento de resultados por meio de accruals 

é determinado por equação em que os accrual total (TA) é a soma dos accrual discricionário 

(DA) com o accrual não discricionário (NDA) (McNICHOLS; WILSON, 1988), como 

representado na equação (7): 

 

TAt = DAt + NDAt   (7) 

 

TAt = accruals totais no período t 

DAt = accruals discricionários no período t 

NDAt = accruals não discricionários no período t  

 

Em seu estudo bibliométrico sobre gerenciamento de resultados, Martinez (2013) indica 

que a maior parte da literatura se concentra no estudo dos accruals discricionários, sendo que 

os estudos de decisões operacionais são incipientes, a pesquisa acadêmica tem sido feita 

basicamente por métodos estatísticos que por meio de grandes amostras identificam as empresas 

que mais tendem a gerenciar resultados.  

 Os principais modelos para a estimação dos accruals discricionários são: a) Healy 

(1985); b) Deangelo (1986); c) Jones (1991); d) Jones Modificado (DECHOW et al., 1995); e) 

Kang e Sivaramakrishnan – KS (1995) (MARTINEZ, 2001; LOPES, TUKAMOTO, 2007; 

PAULO 2007). Paulo destaca que nos estudos empíricos internacionais há maior frequência no 

modelo Jones Modificado (1995). No Brasil, os modelos mais utilizados são o Jones 

Modificado (1995) e o KS (1995) (PAULO, 2007; MARTINEZ, 2013; KONRAHT, SOUTES, 

2015). 

Neste estudo foi escolhido como modelo o KS (1995), que entre os métodos é o que 

proporciona os melhores resultados (MARTINEZ, 2001), e também o modelo McNichols 

(2002), que é a combinação dos modelos Jones (1991) com o Dechow e Dichev (2002).  

 

 

4.1.1 Modelo Kang e Sivaramakrishnan – (KS) 

 

Para Kang e Sivaramakrishnan (1995), a questão central dos métodos empíricos para 

estudo do gerenciamento de resultados são os accruals discricionários, no entanto, as variáveis 

utilizadas por esse estudo formam-se pelas informações contábeis que provavelmente seriam 
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afetadas pelo gerenciamento de resultado. Os outros métodos empíricos procuram capturar os 

accruals discricionários por meio da determinação dos accruals totais que estão sujeitos a 

problemas de simultaneidade, que são erros de mensuração e omissões nas variáveis, reduzindo 

o poder estatístico e conduzindo a interferências errôneas em relação ao gerenciamento de 

resultados.  

Para minimizar os erros, os autores sugerem a inclusão de variáveis explicativas que 

reflitam a realidade econômica corrente, utilizando, no modelo contas que representam custos 

e despesas, contas do balanço patrimonial para contrapor as mudanças dessas estruturas 

patrimoniais (PAULO, 2007). 

A proposta do modelo é estimar os accruals totais, por meio de regressão linear múltipla, 

os accruals discricionários são a diferença entre os valores dos accruals totais e o valor 

estimado dos accruals não discricionários, (DUARTE; LAMOUNIER; TAKAMATSU, 2007). 

O modelo KS, é representado pela equação 8: 

 

TA_ks,i,t = φ0 + φ1 [δ1_RECi,t] + φ2 [δ2_DESPi,t] + φ3 [δ3_IMOBi,t] + εi,t   (8)   

 

Quadro 7: Descrição das variáveis do modelo Kang e Sivaramakrishnan – KS (1995) 

Sigla Nome e Descrição 

TAKSi,t Accruals totais da empresa i no período t, igual à variação do capital giro líquido = ΔCGLKS 

CGLKS Capital de giro líquido cuja fórmula é: CGLKS = AC – PC – DISP – DCP – IMP 

RECi,t Receita líquida (excluindo tributos) da empresa i no período t 

DESPi,t 
Despesas = custos e despesas operacionais antes da depreciação e amortização da empresa i 

no período t 

IMOBi,t Ativo imobilizado da empresa i no período t 

φ0, φ1, φ2, φ3 Coeficientes estimados pela regressão da equação 

δ1 Contas a receber dividido pela receita líquida da empresa i no período t-1 = C.Reci,t-1 / Reci,t-1 

δ2 
Capital de giro líquido menos contas a receber da empresa i no período t dividido pelas 

despesas da empresa i no período t-1 = (ΔCGLKS–C.Rec,it)/Despi,t-1 

δ3 
Despesas de depreciação e amortização dividido pelo ativo imobilizado da empresa i no 

período t = DEPRECi,t-1 /Imobi,t-1 

C.RECi,t-1 Contas a receber da empresa i no período t-1 

DEPRECi,t-1 Despesas de depreciação e amortização da empresa i no período t-1 

εi,t Erro da regressão (resíduo), corresponde ao accrual descricionário (DA) 

As variáveis TAKS,it, Reci,t, Despi,t e Imobi,t são ponderadas pelo ativo imobilizado do período anterior. 

Fonte: Kang e Sivaramakrishnan (1995) 

4.1.2 Modelo McNichols (2002) 

 

 Tem como base o modelo de Dechow e Dichev (2002), que propõe medir a qualidade 

dos lucros por meio das realizações nos fluxos de caixa em períodos de tempo contemporâneo 

e adjacentes, não levando em consideração fatores econômicos e estruturais que podem causar 

variação nas estimativas da qualidade do lucro que é avaliado pelo desvio-padrão dos erros 



48 

 

 

 

decorrentes da diferença do total dos ajustes contábeis estimados com os ajustes contábeis 

observados, sendo que quanto menor o desvio-padrão melhor a informação contábil. McNichols 

(2002) incluiu a variação das receitas e o valor imobilizado, que são variáveis extraídas do 

modelo Jones (1991), argumentando que a inclusão dessas variáveis poderia aumentar o poder 

explicativo do modelo (CARVALHO; KALATZIS, 2012) 

O modelo resultante dessa integração ficou na seguinte forma: 

 

TA_Mc,i,t = b0 + b1 CFO_ANT +b2CFO_ATUAL + b3CFO_POST +b4 δ_RECi,t + b5 IMOBi,t + εt  (9) 

 

Quadro 8: Descrição das variáveis do modelo McNichols (2002) 

Sigla Nome e Descrição 

TAMc,i,t Total dos accruals calculados pela variação de capital de giro líquido (δCGLMc(i,t)) 

CFO_ANT Fluxo de caixa da empresa no período t-1 

CFO_ATUAL Fluxo de caixa da empresa no período t 

CFO_POST Fluxo de caixa da empresa no período t+1 

δ_RECi,t Variação da receita líquida da empresa i no período t 

IMOBi,t Imobilizado da empresa i no período t 

b0, b1, b2, b3, b4, b5 Coeficientes das variáveis independentes 

εi,t Erro da regressão (resíduo), corresponde ao accrual discricionário (DA) 

Obs.: Todas as variáveis do modelo são ponderadas pelo ativo total do ano anterior. 

Fonte: McNichols (2002) 

 

 Para cálculo do TAMc, utliza-se a variação do capital de giro líquido apresentada pela 

equação (10): 

 

δCGLMc(i,t) = δACi,t – δPCi,t – δDISPi,t + δDCPi,t   (10) 

 

Quadro 9: Descrição das variáveis do cálculo da variação de capital de giro líquido 

Sigla Nome e Descrição 

δCGLMc(i,t) 
Variação de capital de giro líquido que corresponde ao accrual total (TA Mc) da empresa i 

no período t 

δACi,t Variação do ativo circulante da empresa i no período t 

δPCi,t Variação do passivo circulante da empresa i no período t 

δDISPi,t Variação das disponibilidades da empresa i no período t 

δDCPi,t Variação das dívidas de curto prazo da empresa i no período t 

Fonte: McNichols (2002) 

4.1.3 A Detecção dos Accruals Discricionários 

 

 A metodologia de dados em painel utiliza-se de determinado número de entidades para 

dois ou mais períodos de tempo, é uma combinação entre dados de corte transversal e de séries 

temporais, ela permite o uso de maior número de observações, aumentando o grau de liberdade 

e diminuindo a colinearidade entre as variáveis explicativas, e também dá para identificar e 
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mensurar efeitos que não são possíveis em análise de corte transversal ou de séries temporais 

isoladamente (DUARTE; LAMOUNIER; TAKAMATSU, 2007).  

 No entanto, apesar dos dados em painel enriquecer a análise em relação às séries 

temporais ou de corte transversal, há problemas com a modelagem dos dados em painel. Como 

opções podemos destacar: 1) Modelo MQO para dados empilhados; 2) Modelo de efeitos fixos; 

e 3) Modelo de efeitos aleatórios (GUJARATI, 2011, p. 589). 

 No modelo MQO para dados empilhados, pressupõe-se que os interceptos de regressão 

sejam os mesmos para todas as entidades não podendo distingui-las, camuflando a 

heterogeneidade que possa existir entre os indivíduos da amostra (GUJARATI, 2011, p. 590). 

 No modelo de efeitos fixos, o intercepto de cada indivíduo pode diferir entre eles, por 

meio de introdução de uma variável dummy, mas não varia com o tempo (GUJARATI, 2011, 

p. 592). Como os parâmetros de resposta não variam entre os indivíduos nem ao longo do 

tempo, as diferenças de comportamento entre os indivíduos devem ser captadas pelo intercepto 

(DUARTE; LAMOUNIER; TAKAMATSU, 2007). 

 A introdução de variáveis dummies e consequente perda de graus de liberdade levanta a 

questão de se realmente é necessária. O modelo de efeitos aleatórios considera a média dos 

interceptos, e expressá-la por meio do termo de erro que seria composto por dois componentes, 

um que representa o corte transversal ou os indivíduos como variáveis aleatórias e o outro é o 

elemento de erro combinado da série temporal (GUJARATI, 2011, p. 598).  

 Aplicando os modelos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios, percebe-se que há 

diferenças entre eles, o que leva ao questionamento de qual deles é o mais confiável. Pode-se 

aplicar o Teste de Hausman para esclarecer essa dúvida. Se a hipótese nula for rejeitada, a 

conclusão é a de que o modelo de efeitos aleatórios não é adequado. O Teste de Breusch-Pagan 

também pode ser utilizado para verificar a existência de efeitos aleatórios, só que neste caso a 

não rejeição da hipótese nula exclui o modelo de efeitos aleatórios (GUJARATI, 2011, p. 600), 

e o Teste de Wald é indicado para verificar se o modelo de efeitos aleatórios é mais seguro. 

 O método de Newey-West é utilizado para corrigir erros-padrão consistentes para 

heterocedasticidade e autocorrelação para o método de estimação dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). Vale destacar que os coeficientes estimados e o valor de R2 são os mesmos, 

mas com estimadores mais eficientes (GUJARATI, 2011, p. 448). 

 

 

4.2 VARIÁVEIS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
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A fim de mensurar a qualidade das práticas de governança corporativa, foram 

desenvolvidos métodos a partir de índices de governança corporativa (IGOV), que podem ser 

decompostos em dimensões, tais como disclosure ou transparência, conselho de administração, 

estrutura de propriedade e de controle, dentre outros. E estes métodos são trazidos por diversos 

autores, como Gompers, Ishii e Metrick (2003), Silveira, (2004), Leal e Carvalhal (2005), 

Brown e Caylor (2006), Leal e Carvalhal (2007), Silveira, Leal, Barros e Carvalhal da Silva 

(2009), Almeida, Santos, Ferreira e Torres (2010), Correia, Amaral e Louvet (2011). Neste 

estudo, o método utilizado é de Leal e Carvalhal, Iervolino (2015). O índice é derivado de um 

instrumento originado de um projeto patrocinado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) cuja versão inicial era de 24 perguntas (LEAL; CARVALHAL, 2005). 

Desde 2004, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) vem apoiando o índice 

de governança corporativa que resultou nessa última versão com 20 perguntas com validação 

pelos profissionais de empresas e funcionários do IBGC. As perguntas cobrem quatro 

dimensões: 1) divulgação (transparência); 2) composição do conselho e funcionamento; 3) ética 

e conflitos de interesse; e 4) direito dos acionistas. Cada pergunta tem como resposta “sim” ou 

“não”, sendo que cada resposta “sim” vale 1 ponto, e 0 quando a resposta for não. Para empresas 

que adotam parcialmente certas práticas de governança corporativa, pode-se anotar 0,5 ponto. 

O índice de governança corporativa (IGOV) é pontuado em uma escala de 0 a 10 por meio da 

soma total dos pontos, que pode chegar ao máximo de 20 pontos, dividido por 20 e multiplicado 

por 10, conforme equação 11.  

 

Pontuação da empresa (valor de 0 a 20) * 10 = IGOV (valor de 0 a 10)  (11) 

  20 

Os dados utilizados para elaboração do índice de governança corporativa foram 

extraídos a partir de informações públicas nos sites das empresas, site da CVM e do site 

ComDinheiro referentes ao ano de 2015 (LEAL; CARVALHAL; IEVORLINO, 2015). 

 

Quadro 10: Instrumento de medição do índice de governança corporativa IGOV 

Questão Critério de Pontuação Fonte 

Divulgação (Disclosure) 

1. A empresa divulga informações sobre as políticas e 
mecanismos estabelecidos para lidar com conflitos de 

interesse e/ou transações com partes relacionadas? 

A pontuação é: 0 se a empresa não divulga essas 

informações; 0,5 se a empresa divulga algo sobre 

essas informações; 1 se a empresa divulga substancial 
em formação. 

CVM FR 
item 12.3/4 
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2. A empresa divulga a remuneração dos executivos e 
conselheiros, separando os valores pagos para gestão e 

conselho, além da parte variável e fixa? 

A pontuação é: 0 se a empresa não separa 

remuneração do conselho e executivos; 0,5 se separa 
a remuneração do conselho e executivos; 1 se separa 

a remuneração do conselho e executivos e também 

fixa e variável. 

Site Com 
Dinheiro 

 

3. A empresa apresentou algum parecer de auditor 
independente com ressalva nos últimos cinco anos? 

A pontuação é: 0 se a resposta for sim; 1 se a resposta 

for não. 

 

CVM item 
DFP 

4. O site da empresa tem uma seção de relação com 

investidores que contém seu relatório anual? 

O Relatório Anual deve estar na área de Relações 
com Investidores. A pontuação é: 0 se a resposta for 

não; 1 se a resposta for sim. 

Site da 

empresa 

5. O site da empresa contém as apresentações realizadas para 

analistas de valores mobiliários? 

Apresentações devem referir-se, pelo menos, para o 
último trimestre do ano anterior ou ano anterior. A 

pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

Site da 

empresa 

6. O Relatório Anual inclui uma seção específica dedicada à 

implementação de princípios de governança corporativa? 

Verificar o Relatório Anual e o website. A 

informação deve ser substancial e não simplesmente 

descritiva de participação no conselho e estrutura de 
propriedade. A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 

se a resposta for sim. 

Site da 

empresa 

Composição do Conselho de Administração e Funcionamento  

7. O presidente do conselho de administração e o CEO são 

pessoas diferente? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

Site Com 

Dinheiro 
 

8. A empresa tem comitês que relatam as informações 

relevantes de forma pública? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

Site Com 

Dinheiro 

9. O conselho é composto de conselheiros externos, com a 
exceção do CEO? 

A pontuação é: 0 se houver gestores incluindo o 
CEO; 1 se for de outra forma. 

Site Com 
Dinheiro 

10. O tamanho do conselho está entre 5 e 11 membros, 

conforme o IBGC? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

CVM FR 

item12.3 

11. Os conselheiros têm mandatos de até dois anos 
consecutivos, conforme IBGC? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 
for sim. 

CVM FR 
item 12.3 

Ética e Conflitos de Interesse 
12. O percentual de ações sem direito a voto é igual ou menor 

que 20%? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

Site Com 

Dinheiro 

Ética e Conflitos de Interesse 
13.O percentual de ações votantes do bloco de controle é igual 

ou menor do que a de todos os outros tipos de ações? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

Site Com 

Dinheiro 

14. Os empréstimos ao acionista controlador ou a outras partes 

relacionadas são proibidos? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

Site da 

empresa / 

CVM item 
FR 16 

15. O estatuto social facilita a participação do acionista em 

assembleias gerais por não exigir anterior remessa de 
documentação que comprove a condição de acionista e a 

adoção do princípio da boa-fé? 

A pontuação é: 0 se a empresa requerer a remessa 

anterior da documentação comprovando a condição 

de acionista e não adotar o princípio da boa-fé; 0,5 se 
a empresa não requerer a remessa anterior de 

documentação e não adotar o princípio de boa-fé; 1 se 

a resposta for sim. 

Site da 
empresa 

Direitos de acionistas 

16. Pelo menos uma das afirmativas abaixo é verdadeira: 

a) a empresa admite um voto a cada ação, de qualquer tipo. 

b) a empresa concede o direito de voto aos acionistas não 
votantes nas decisões de maior impacto. 

A pontuação é: 0 se ações sem direito a voto não 

votam; 0,5 se a empresa reconhece o direito de voto 

às ações sem direito a voto em decisões de maior 
impacto ou se a empresa dá direito a voto, mas 

apresenta limites de voto por ações de acionistas ou 

tem golden shares; 1 concessão de uma ação, um 
voto. 

Site da 

empresa 

Quadro 10: Instrumento de medição do índice de governança corporativa IGOV (continuação) 
 

17. A empresa concede os direitos de oferta obrigatória, além 
do que é legalmente exigido? 

A pontuação é: 0 se são concedidos quaisquer 

direitos, além dos direitos legais; 0,5 se a empresa 

estende os direitos de oferta obrigatória extras para 

ações tanto com ou sem direito a voto, mas não 

ambos; 1 se a empresa estende os direitos de oferta 
obrigatória extras tanto para votantes e não votantes, 

se houver. 

Site Com 

Dinheiro 

 

18. O controle da empresa é direto? 

A pontuação: 1 se o acionista controlador direto, é um 
indivíduo, investidor institucional, entidade 

estrangeira, o estado ou uma companhia 

completamente possuída de um dos tipos de 
proprietário anterior; 0, caso contrário. 

Site Com 

Dinheiro 
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19. Os acordos de acionistas abstêm-se de dirigir ou restringir 

o direito de voto de qualquer membro do conselho ou a partir 
de nomeação de algum administrador? 

A pontuação é 0 se a resposta for não; 1 se resposta 

for sim. 

CVM FR 

item 12.3 

20. O free float é igual ou superior a 25%, conforme exigido 

pela BM&FBovespa? 

A pontuação é: 0 se a resposta for não; 1 se a resposta 

for sim. 

Site Com 

Dinheiro 

CVM FR: Formulário de referência da empresa armazenado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

DFP: Demonstrações Financeiras Padronizadas.  

Fonte: Leal, Carvalhal e Ievorlino (2015). 

 

 

 

4.2.1 Índice do Conselho de Administração (ICA) 

 

O conselho de administração é o órgão que decide pelos dos proprietários. Suas 

atividades englobam o monitoramento das decisões e a supervisão da gestão, contratando, 

demitindo e definindo a remuneração dos executivos. Além disso, como intermediador entre 

acionistas e administradores, o conselho de administração tem assumido importantes funções 

buscando garantir a esses fornecedores de capital da empresa a proteção legal de seus 

investimentos, monitorando as decisões dos administradores e verificando se elas realmente 

estão alinhadas com os interesses dos proprietários, minimizando eventuais conflitos de agência 

(ANDRADE et al 2009). 

A variável que caracteriza o nível do conselho de administração deriva das cinco 

perguntas binárias sobre a composição do conselho de administração e funcionamento do 

modelo desenvolvido por Leal, Carvalhal, Ievorlino (2015), que enfocam as principais 

características do conselho de administração.  

Semelhante ao índice IGOV, cada pergunta tem como resposta “sim” ou “não”, sendo 

que cada resposta “sim” vale 1 ponto, e cada resposta “não” vale 0. O índice de conselho de 

administração (ICA) é pontuado de 0 a 2,5 por meio da soma total dos pontos, que pode chegar 

ao máximo de 5 pontos, dividido por 20 e multiplicado por 10 conforme equação 12, utilizando 

o mesmo critério do índice IGOV desenvolvido por Leal, Carvalhal, Ievorlino (2015). 

 

Pontuação da empresa (valor de 0 a 5) * 10 = IGOV (valor de 0 a 2,5)  (12) 

  20 

 

As questões relacionadas ao conselho de administração estão no quadro 11: 

 

 

Quadro 11: Instrumento de medição do índice de conselho de administração  

Composição Conselho de Administração e Funcionamento 

1. O presidente do conselho de administração e o 

CEO são pessoas diferente? 

A pontuação é: 0 se a resposta for 

não; 1 se a resposta for sim. 

Site Com 

Dinheiro 
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2. A empresa tem comitês que relatam as 

informações relevantes de forma pública? 

A pontuação é: 0 se a resposta for 

não; 1 se a resposta for sim. 

Site Com 

Dinheiro 

3. O conselho é composto de conselheiros externos, 

com a exceção do CEO? 

A pontuação é: 0 se a resposta for 

não; 1 se a resposta for sim. 

Site Com 

Dinheiro 

4. O tamanho do conselho está entre 5 e 11 membros, 

conforme as melhores práticas do IBGC? 

A pontuação é: 0 se a resposta for 

não; 1 se a resposta for sim. 

CVM FR 

item12.3 

5. Os conselheiros têm mandatos de até dois anos 

consecutivos, como recomendado pelo IBGC? 

A pontuação é: 0 se a resposta for 

não; 1 se a resposta for sim. 

CVM FR 

item12.3 

CVM FR: Formulário de Referência da empresa armazenado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

DFP: Demonstrações Financeiras Padronizadas  

Fonte: Leal, Carvalhal e Ievorlino (2015). 

 

 

 O índice de conselho de administração (ICA), assim como o índice de governança 

corporativa teve influência e patrocínio do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), tanto que há uma conformidade entre o instrumento de medição do ICA com as práticas 

recomendadas pelo IBGC com citação explicita do mesmo nas perguntas 4 e 5  (IBGC, 2015; 

LEAL, CARVALHAL; IEVORLINO 2015) 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 A amostra é composta por um Painel de Dados Balanceado de uma população de 169 

empresas brasileiras, de capital aberto e com ações negociadas junto à BM&FBOVESPA as 

observações que compreendem todos os dados financeiros necessários para atender os 

requisitos dos dois modelos de detecção e mensuração do gerenciamento de resultados, KS e 

McNichols.  

Foram levantadas informações no período de 2009 a 2015, no total de sete anos, no 

entanto para o modelo KS o estudo abrange os anos de 2010 a 2015, ou seja, um período de 

seis exercícios, no modelo McNichols a abrangência é de cinco exercícios entre 2010 e 2014.  

Em função dos modelos econométricos adotados, os dados do ano de 2009 não são 

consideradas, pois são utilizados como instrumentos complementares para o ano subsequente, 

que ao final resultou em um painel de dados balanceado com 1.014 observações divididas em 

seis períodos de 2010 até 2015 para o modelo KS, no modelo McNichols conta com 845 

observações pelo período de 2010 a 2014. Todas as regressões, correções e testes estatísticos 

foram executados pelo pacote estatístico Stata versão 14.  

 A tabela 3 apresenta uma descrição da amostra em que o setor da econômico é associado 

com o segmento de governança corporativa e com a identidade do controlador (IDENT). No 

segmento de mercado, as empresas em maior número no nível mais alto de governança 

corporativa, que é o novo mercado, são 79 empresas, seguido pelo segmento de menor nível, 

que é o básico, com 61. Na categoria de identidade do controlador, a maior categoria é a das 

familiares com 100 empresas, e a menor, a das estatais, com 17 empresas.  

 Levando em consideração a classificação do segmento de mercado da 

BM&FBOVESPA, o setor econômico com maior número de empresas no segmento do novo 

mercado é o de construção e transporte com 27 empresas. No segmento básico, o setor de 

consumo cíclico apresenta o maior número com 16 empresas. Quanto à identidade do 

controlador, as empresas internacionais estão mais diversificadas com 5 empresas nos setores 

de bens industriais, construção e transporte e utilidade pública, as nacionais concentram-se no 

setor de construção e transporte com 7 empresas, as familiares têm maior número no setor de 

consumo cíclico com 23 empresas, as estatais são o setor mais concentrado, com 15 empresas 

de utilidade pública. 
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Tabela 3: Estatística descritiva relacionando setor econômico com segmento de governança corporativa e 

identidade do controle das empresas 

 
  Segmento de Governança Identidade do Controlador 

Setor Freq. NM N2 N1 Básico IDENT I IDENT N IDENT F IDENT E 

Bens industriais 20 9 1 2 8 5 2 13  

Construção e transporte 34 27   7 5 7 22  

Consumo cíclico 31 11 2 2 16 4 3 23 1 

Consumo não cíclico 23 15  1 7 2 5 16  

Materiais básicos 23 5 1 7 10 2 3 18  

Petróleo, gás 2 1   1 1   1 

Tecnologia da informação 3 2   1   3  

Telecomunicações 3 1   2 2  1  

Utilidade pública 30 8 7 6 9 5 6 4 15 

Total 169 79 11 18 61 26 26 100 17 

Setor: Segundo BM&FBOVESPA; Segmento: Segundo BM&FBOVESPA, NM: Novo Mercado; N2: Nível 2; 

N1: Nível 1, Identidade do Controlador: IDENT I: Controlador Internacional; IDENT N: Controlador Nacional; 

IDENT F: Controlador Familiar; IDENT E: Controlador Estatal. 

 

 

Entre o segmento de governança corporativa e a identidade do controlador, as empresas 

internacionais estão concentradas no novo mercado com 14 empresas e no mercado básico com 

8 empresas. As empresas de controle nacional concentram-se no segmento do novo mercado 

com 16 empresas, as de controle familiar assim com as internacionais estão concentradas no 

novo mercado com 46 empresas e no mercado básico com 40 empresas. As empresas estatais 

estão mais dispersas entre os segmentos de mercado, sendo que o maior número pertence ao 

segmento básico com 6 empresas.  

 
Tabela 4: Segmento da BM&FBOVESPA com identidade do controlador 

 

Segmento IDENT I IDENT N IDENT F IDENT E Total 

Novo mercado 14 54% 16 62% 46 46% 3 18% 79 

Nível 2 1 4% 2 8% 5 5% 3 18% 11 

Nível 1 3 12% 1 4% 9 9% 5 29% 18 

Básico 8 31% 7 27% 40 40% 6 35% 61 

Total 26 100% 26 100% 100 100% 17 100% 169 

Segmento segundo BM&FBOVESPA; Identidade do Controlador: IDENT I: Controlador Internacional; IDENT 

N: Controlador Nacional; IDENT F: Controlador Familiar; IDENT E: Controlador Estatal. 

 

 

5.1 GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 

 

Inicialmente foram elaboradas tabelas representando as variáveis dependentes, 

independentes e de controle dos modelos KS e McNichols (apêndice A), foram elaborados os 

diagramas Box plot das variáveis que mostraram dados discrepantes que poderiam ser 
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considerados como outliers. Verificou-se que essas empresas passaram por processos de fusão 

e aquisição, lançamento de ações em bolsa, reconhecimento de concessões, desinvestimento 

parcial do negócio e diminuições das atividades. Para evitar perda de observações, foi aplicada 

a técnica de Winsor, que consiste em aparar os valores extremos da amostra substituindo-os 

pelos valores remanescentes da distribuição (BELLATO; SILVEIRA; SAVOIA, 2006). As 

variáveis dependentes e independentes dos modelos KS e McNichols foram “winsorizadas” a 

1%. O efeito desta técnica, que pode ser visualizado no diminuiu a amplitude e a dispersão dos 

dados. 

 Após a “winsorização”, foram levantadas estatísticas descritivas dos modelos KS (tabela 

4) e McNichols (tabela 5). Foram inseridas a letra “w” na frente dos símbolos das variáveis para 

diferenciá-las, indicando a aplicação do processo.  

 

Tabela 5: Estatísticas descritivas das variáveis “winsorizadas” do modelo KS 

 

Variável Observações Média Desvio-padrão Min. Max. 

wTA_ks 1.014 -0,0169 0,0819 -0,2466 0,3012 

wδ1_REC 1.014 0,1762 0,1327 0,0049 0,6218 

wδ2_DESP 1.014 -0,1843 0,1521 -0,7185 0,1373 

wδ3_IMOB 1.014 0,0323 0,0253 0,0002 0,1314 

wTA_KS: Accruals Totais; wδ1_REC: δ1 = Contas a Receber dividas pela Receitas Líquidas e multiplicadas por REC 

= Receita Líquida menos Impostos; wδ2_DESP: δ2 = Capital de Giro Líquido menos Contas a Receber divididos por 

Despesas multiplicados por DESP = Despesas Operacionais; wδ3_IMOB: δ3 = despesas de depreciação e amortização 

dividido pelo ativo imobilizado multiplicado por IMOB = Imobilizado; Variáveis “winsorizadas” a 1%. 

 

 

No modelo McNichols, a variável wCFO_POST (fluxo de caixa do ano posterior) 

apresenta 845 observações referentes aos anos de 2009 a 2015, o motivo da diminuição das 

observações é que o modelo necessita dos dados de 2016 que estão fora da amostra. Portanto, 

no modelo McNichols, foram efetivamente analisados cinco anos (2010 a 2014) 

desconsiderando os anos de 2009 e 2015. 

 

 

Tabela 6: Estatísticas descritivas das variáveis “winsorizadas” do modelo McNichols  

 

Variável Observações Média Desvio-padrão Min. Max. 

wTA_Mc 1.014 0,0161 0,0745 -0,2027 0,2998 

wCFO_ANT 1.014 0,0659 0,0817 -0,1567 0,2940 

wCFO_ATUAL 1.014 0,0703 0,0880 -0,1868 0,3161 

wCFO_POST 845 0,0797 0,0958 -0,1854 0,3763 

wδ_REC 1.014 0,0730 0,1588 -0,3916 0,6682 

w_IMOB 1.014 0,3040 0,2656 0,0010 1,1922 

wTA_Mc: Accruals Totais; wCFO_ANT: Fluxo de Caixa do período t-1; wCFO_ATUAL: Fluxo de Caixa no 

período t; wCFO_POST: Fluxo de Caixa no período t+1; wδ_REC: Variação da Receita Líquida; w_IMOB: 

Imobilizado da empresa; Variáveis “winsorizadas” à 1% 
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No apêndice C estão as tabelas de distribuição de dados completas dos métodos KS e 

McNichols em relação ao segmento de mercado, identidade do controlador e setor econômico. 

Foram aplicados testes de normalidade nos dados dos modelos KS e McNichols e, por 

decorrência desses testes, as variáveis foram estimadas pelo método de efeito fixo com correção 

de erros-padrão na forma robusta.  

O primeiro foi o Teste de Wald que identifica a presença de heterocedasticidade nos 

termos de erros, sendo que os dois modelos apresentaram significância na presença de 

heterocedasticidade (apêndice D) (GUJARATI, 2011, p. 271).  

O segundo teste aplicado foi o Teste de Breusch-Pagan, Lagrange Multiplier (LM) que 

verifica qual a melhor técnica de regressão entre Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou 

efeitos aleatórios, em que a rejeição da hipótese nula indica o modelo de efeito aleatório como 

melhor alternativa para regressão. Nos modelos KS e McNichols, o teste indicou que a técnica 

dos efeitos aleatórios seria mais adequada (apêndice D) (GUJARATI, 2011, p. 601). 

Após a determinação de que a técnica de efeitos aleatórios poderia ser mais adequada 

do que o MQO, foi aplicado o Teste de Hausman que, por sua vez, aponta qual técnica entre 

efeitos fixos e efeitos aleatórios é a mais adequada, cuja rejeição da sua hipótese nula aponta 

para técnica de efeitos fixos. Nos dois modelos, o Teste de Hausman indicou a técnica de efeitos 

fixos como mais adequada para ser aplicada nos dados desse estudo (apêndice E) (GUJARATI, 

2011, p. 599). 

Em função da presença de heterocedasticidade, detectada pelo Teste de Wald, utilizou-

se o tratamento de dados de erro-padrão robusto pelo método de Newey-West que corrige a 

heterocedasticidade e a autocorrelação dos erros para determinação das variáveis dos modelos 

econométricos (GUJARATI, 2011, p. 448). 

Assim, os modelos KS e McNichols foram estimados pela técnica de efeito fixos com 

correção de erros-padrão na forma robusta. A tabela 7 apresenta o resultado da regressão feita 

pelo modelo KS em que as variáveis independentes wδ1_REC wδ2_DESP apresentaram 

significância a 1% e wδ3_IMOB a 10%. 

Vale ressaltar que na técnica de efeitos fixos, elimina a variável que é constante no 

tempo por ela não ser diretamente observável e portanto não verificável quanto a sua 

contribuição no modelo sobre a variável dependente, na técnica de efeitos aleatórios, a variável 

constante no tempo é somada ao termo erro. Portanto a questão é como se lida com os efeitos 

não observáveis para que as estimativas sejam consistentes e eficientes com o as variáveis de 

maior interesse  (GUJARATI, 2011, P. 591). 
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Tabela 7: Regressão efeitos fixos com erro-padrão robusto modelo KS 

Regressão de efeitos fixos robusto     Número de obs. = 1.014 

Variável de Grupo: ID   Número de grupos = 169 

R –sq   Observações por grupo  

within =  0,3965  Mínimo = 6 

between =  0,2322  Média = 6,0 

overall =  0,3563  Máximo = 6 

       

corr(u_i, Xb) =  -0,0076  F(3,168)     = 89,65 

    Prob > F     = 0 

    Erro-padrão ajustado para 169 clusters para ID 

wTA_KS Coeficiente 
Erro-padrão 

Robusto 
T P>|t| [95% Conf, Interval] 

wδ1_REC 0,5686 0,0668 8,51 0,0000 0,4367 0,7005 

wδ2_DESP 0,5182 0,0318 16,32 0,0000 0,4555 0,5808 

wδ3_IMOB 0,2168 0,1242 1,74 0,0830 -0,0285 0,4621 

_cons -0,0286 0,0105 -2,72 0,0070 -0,0493 -0,0078 

sigma_u 0,0356      
sigma_e 0,0607      
Rho 0,2559      

wTA_KS: Accruals Totais; wδ1_REC: δ1 = Contas a receber divididas pela Receitas Líquidas e multiplicadas por REC 

= Receita Líquida menos Impostos; wδ2_DESP: δ2 = Capital de Giro Líquido menos Contas a Receber divididos por 

Despesas multiplicados por DESP=Despesas Operacionais; wδ3_IMOB: δ3=despesas de depreciação e amortização 

divididos por ativo imobilizado multiplicando  IMOB=Imobilizado; Variáveis “winsorizadas” a 1%. 

 

 

No Modelo McNichols, as variáveis wδ_REC e wCFO_ATUAL apresentaram 

significância a 1%, as variáveis wCFO_ANT, wCFO_POST e wIMOB não apresentaram 

significância, apresentados pela tabela 8. 

 

Tabela 8: Regressão efeitos fixos com erro-padrão robusto no modelo McNichols 
Regressão de efeitos fixos robusto     Número de obs. = 845 

Variável de Grupo: ID   Número de grupos = 169 

    Observações por grupo  

R –sq   Mínimo = 5 

within =  0,3100  Média = 5,0 

between =  0,1615  Máximo = 5 

overall =  0,2344     

    F(5,168)     = 21,72 

corr(u_i, Xb) = -0,413  Prob > F     = 0,0000 

     Erro-padrão ajustado para 169 clusters para ID 

wTA_Mc Coeficiente 
Erro-padrão 

Robusto 
T P>|t| [95% Conf, Interval] 

wCFO_ANT 0,0954 0,0599 1,59 0,1130 -0,0228 0,2136 

wCFO_ATUAL -0,5656 0,0653 -8,67 0,0000 -0,6944 -0,4367 

wCFO_POST -0,0408 0,0538 -0,76 0,4500 -0,1469 0,0654 

wδ_REC 0,1448 0,0268 5,41 0,0000 0,0920 0,1977 

wIMOB -0,0207 0,0317 -0,65 0,5140 -0,0832 0,0418 

_cons 0,0507 0,0109 4,65 0,0000 0,0292 0,0722 

sigma_u 0,0379      
sigma_e 0,0635      
Rho 0,2631      

wTA_Mc: Accruals Totais; wCFO_ANT: Fluxo de Caixa do período t-1; wCFO_ATUAL: Fluxo de Caixa no 

período t; wCFO_POST: Fluxo de Caixa no período t+1; wδ_REC: Variação da Receita Líquida; w_IMOB: 

Imobilizado da empresa; Variáveis “winsorizadas” a 1%. 
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 Os termos de erros gerados pelos modelos KS e McNichols, representam os accruals 

discricionários (DA) das empresas. As variáveis de Qualidade de Resultado EQ_ks e EQ_mc 

foram calculados por meio do desvio-padrão desses termos e foram as proxys utilizadas para 

confrontação com a governança corporativa no teste não paramétrico.  

 As tabelas 9 e 10 revelam os valores dos EQ_ks e EQ_mc, em relação ao segmento de 

mercado. As informações levantadas sugerem que não há uma relação direta com a classificação 

do nível de governança corporativa da BM&FBOVESPA, sendo que o novo mercado deveria 

apresentar os menores valores seguido pelo nível 2, nível 1 e o segmento básico. 

 

 

Tabela 9: Estatísticas descritivas conforme segmento da BM&FBOVESPA relacionadas aos valores do 

desvio-padrão (EQ ks) dos accruals discricionários do modelo KS 

 

Segmento N Média Mediana 
Desvio-

padrão 
Máximo Mínimo 

Novo mercado 79 0,0480 0,0296 0,0385 0,1720 0,0049 

Nível 2 11 0,0549 0,0400 0,0323 0,1061 0,0187 

Nível 1 18 0,0327 0,0228 0,0296 0,1071 0,0036 

Básico 61 0,0491 0,0335 0,0393 0,1934 0,0063 

Total 169 0,0472 0,0322 0,0379 0,1934 0,0036 

Segmentos segundo BM&FBOVESPA. 

 

 
Tabela 10: Estatísticas descritivas conforme segmento da BM&FBOVESPA relacionadas aos valores do 

desvio-padrão (EQ mc) dos accruals discricionários do modelo McNichols 

 

Segmento N Média  Mediana 
Desvio-

padrão 
Máximo Mínimo 

Novo mercado 79 0,0691 0,0563 0,0600 0,3900 0,0060 

Nível 2 11 0,1004 0,0514 0,1107 0,3225 0,0177 

Nível 1 18 0,0425 0,0281 0,0371 0,1239 0,0024 

Básico 61 0,0688 0,0531 0,0729 0,5092 0,0024 

Total 169 0,0682 0,0478 0,0677 0,5092 0,0024 

Segmentos segundo BM&FBOVESPA. 

 

 

 

5.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

O valor médio do índice IGOV encontrado foi de 6,18, numa escala com notas de 0 a 

10 apresentada pela metodologia adotada, a tabela 11 apresenta os índices de cada uma das 

questões do instrumento utilizado de Leal, Carvalhal e Ievorlino (2015) nas 169 empresas da 

amostra. No ano de 2015, o maior empenho das empresas foi o de apresentar balanços sem 

ressalvas pelos auditores independentes, verificado pela maior nota alcançada pelas empresas 
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da amostra (nota 8,99) sendo essa dimensão pertencente à transparência das informações 

divulgadas. A menor nota aponta a falta de normas que impeçam que sejam concedidos 

empréstimos a acionistas controladores e partes relacionadas (nota 0,82), pois a maioria das 

empresas não tem acordos formais, tais como, acordo de acionistas, estatutos, políticas de que 

regulem ou vedem essas práticas de transação com partes relacionadas.  

 
Tabela 11: Valores médios de cada questão do instrumento de medição da variável IGOV 

 

Questões 2015 

1. A empresa divulga informações sobre as políticas e mecanismos estabelecidos para lidar com conflitos 

de interesse e/ou transações com partes relacionadas? 
6,68 

2. A empresa divulga a remuneração dos executivos e conselheiros, separando os valores pagos para gestão 

e conselho, além da parte variável e fixa? 
8,55 

Questões 2015 

3. A empresa apresentou algum parecer de auditor independente com ressalva nos últimos cinco anos? 8,99 

4. O site da empresa tem uma seção de relação com investidores que contém seu relatório anual? 4,32 

5. O site da empresa contém as apresentações realizadas para analistas de valores mobiliários? 6,27 
6. O relatório anual inclui uma seção específica dedicada à implementação de princípios de governança 

corporativa? 
3,96 

7. O presidente do conselho de administração e o CEO são pessoas diferente? 8,93 
8. A empresa tem comitês relatando as informações de forma pública, como carta corporativa, relatório 

anual, website e fato relevante? 
5,74 

9. O conselho é composto de conselheiros externos, com a exceção do CEO? 8,34 

10. O tamanho do conselho está entre 5 e 11 membros, conforme as melhores práticas do IBGC? 8,81 

11. Os conselheiros têm mandatos de até dois anos consecutivos, como recomendado pelo Código IBGC? 8,75 

12. O percentual de ações sem direito a voto no capital total é igual ou menor que 20%? 6,09 
13.O percentual de ações votantes do bloco de controle é igual ou menor do que a porcentagem de todos 

os outros tipos de ações? 
6,21 

14. Os empréstimos ao acionista controlador ou a outras partes relacionadas são proibidos nos estatutos 

da empresa ou no acordo de acionistas? 
0,82 

15. O estatuto social facilita a participação do acionista em assembleias gerais por não exigir anterior 

remessa de documentação que comprove a condição de acionista e a adoção do princípio da boa-fé? 
3,04 

16. Pelo menos uma das afirmativas abaixo é verdadeira: a) a empresa admite um voto a cada ação, de 

qualquer tipo. b) a empresa concede o direito de voto aos acionistas não votantes nas decisões de maior 

impacto. 
5,79 

17. A empresa concede os direitos de oferta obrigatória, além do que é legalmente exigido? 6,27 

18. O controle da empresa é direto? 7,27 
19. Os acordos de acionistas abstêm-se de dirigir ou restringir o direito de voto de qualquer membro do 

conselho ou a partir de nomeação de algum administrador? 
2,89 

20. É o free float igual ou superior a 25%, conforme exigido pelo prêmio segmentos de listagem da 

BM&FBOVESPA? 
5,79 

MÉDIA  6,18 

 

 

 O índice de conselho de administração (ICA), que é considerado um importante 

determinante da governança corporativa, é derivado do instrumento de medição do IGOV, é 

formado por cinco questões (de número 7 a 11) referentes à forma de organização do conselho 

de administração das empresas com valores da sua pontuação variando de 0 a 2,5 conforme 

especificado na metodologia (LEAL; CARVALHAL; IEVORLINO, 2015). 

Tabela 12: Valores médios de cada questão do instrumento de medição da variável ICA 
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Questões  

1. O presidente do conselho de administração e o CEO são pessoas diferente? 2,23 
2. A empresa tem comitês relatando as informações de forma pública, como carta corporativa, relatório 

anual, website e fato relevante? 
1,43 

3. O conselho é composto de conselheiros externos, com a exceção do CEO? 2,08 

4. O tamanho do conselho está entre 5 e 11 membros, conforme as melhores práticas do IBGC? 2,20 

5. Os conselheiros têm mandatos de até dois anos consecutivos, como recomendado pelo Código IBGC? 2,19 

MÉDIA 2,03 

 

A tabela 13 apresenta as médias das outras dimensões que compõem o IGOV. A partir 

dela verifica-se que as menores dimensões são ética e conflito de interesses e direito dos 

acionistas, o que indica que apesar do esforço de apresentar conformidades de aspectos formais, 

como a transparência e o conselho de administração, no entanto, a conduta é menos favorável 

aos acionistas minoritários. Esse resultado está em conformidade com os resultados de Leal, 

Carvalhal e Ievorlino (2015). 

 

Tabela 13: Valores médios das dimensões do IGOV em relação ao segmento de mercado 

 

Dimensões 
Novo 

Mercado 
Nível 2 Nível 1 Básico 

Amostra 

Total 

IGOV 7,7 6,8 5,7 4,3 6,1 

Transparência 7,9 8,0 7,0 4,2 6,5 

Conselho de Administração 9,4 8,9 8,8 6,2 8,1 

Ética e Conflitos de Interesses 6,0 1,4 1,3 2,8 4,0 

Direitos dos Acionistas 7,0 7,8 4,7 3,7 5,6 

Quantidade de empresas 79,0 11,0 18,0 6,1 169 

% de empresas  47% 7% 11% 4% 100% 

 

Os dados da variável de concentração de controle e propriedade da amostra foram 

levantados junto ao site ComDinheiro, considerando o percentual em domínio do maior 

acionista com ações ordinárias da empresa. Dentre as 169 empresas da amostra, chegou-se a 

uma média de concentração de 55,02%.  

Verifica-se que a menor concentração está no segmento do novo mercado, sugerindo 

que a exigência de free float mínimo de 25% para as empresas pertencentes a esse segmento 

exerça influência sobre a variável de concentração de controle.  

Também é possível perceber que não há uma relação entre concentração de controle 

com segmento de mercado, visto que o nível 1 tem uma concentração maior do que o segmento 

das empresas tradicionais, sendo esperado um valor contrário. 

 

Tabela 14: Estatísticas descritivas da variável concentração controle e propriedade com segmento de 

governança corporativa  



62 

 

 

 

Segmento Quant Média Mediana 
Desvio-

padrão 
Máximo Mínimo 

Novo mercado 79 47,63 50,01 14,47 78,20 9,69 

Nível 2 11 57,13 50,94 13,02 80,47 42,72 

Nível 1 18 62,98 55,99 23,49 98,80 21,39 

Básico 61 61,87 53,89 26,29 99,97 18,13 

Total 169 55,02 51,16 21,58 99,97 9,69 

Setor Econômico segundo BM&FBOVESPA 

 

 

 

5.3 TESTE DE DIFERENÇA DE MÉDIA 

 

 Após o levantamento dos índices de Governança Corporativa (IGOV) das empresas, 

houve a distribuição dos índices em quintis, sendo os menores índices no primeiro quintil e os 

maiores índices no quinto quintil (JIANG; LEE; ANANDARAJAN,2008, BARROS; 

SOARES; LIMA, 2013). A tabela 15 exibe a quantidade de empresas classificadas em cada 

quintil juntamente com a sua média.  

 
Tabela 15: Índice IGOV distribuído em quintis 

 

IGOV quintis N Média Mediana Desvio-padrão Máximo Mínimo 

1 41 3,4695 3,750 0,6942 4,3 2,0 

2 30 5,3917 5,375 0,5198 6,0 4,5 

3 36 6,7431 6,750 0,2638 7,0 6,3 

4 29 7,5172 7,500 0,2106 7,8 7,3 

5 33 8,4773 8,250 0,4391 9,5 8,0 

Total 169 6,1805 6,750 1,8807 9,5 2,0 

 

 A partir da divisão em quintis, criou-se a variável dummy D_IGOV, dividida em duas 

categorias: “0” que representa o primeiro e segundo quintis e as empresas de baixo índice de 

governança corporativa, e “1” que representa o quarto e quinto quintis e as empresas de alto 

índice de GC. O terceiro quintil, como citado na metodologia, foi descartado para haver maior 

impacto na diferença entre as categorias da variável. Foram classificadas 133 empresas do total 

de 169, sendo 71 como “0” e 62 empresas como “1”. As tabelas 16 e 17 exibem a relação entre 

a variável D_IGOV com as variáveis de qualidade de lucro EQ_ks e EQ_mc.  

 

Tabela 16: Relação da variável dummy D_IGOV com o EQ do modelo KS 

 

D_IGOV N Média Mediana Desvio-padrão Máximo Mínimo 

0 71 0,0522 0,0366 0,0396 0,1934 0,0036 

1 62 0,0449 0,0279 0,0376 0,1720 0,0049 

Total 133 0,0488 0,0325 0,0387 0,1934 0,0036 

 
Tabela 17: Relação da variável dummy D_IGOV com o EQ do modelo McNichols 
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D_IGOV N Média Mediana Desvio-padrão Máximo Mínimo 

0 71 0,0682 0,0548 0,0694 0,5092 0,0024 

1 62 0,0621 0,0520 0,0475 0,2705 0,0060 

Total 133 0,0654 0,0548 0,0600 0,5092 0,0024 

 

 

 Para determinar o tipo de teste, paramétrico ou não paramétrico, para confrontação das 

variáveis que reproduzem a qualidade do resultado ou gerenciamento de resultados com a 

governança corporativa, foi aplicado o Teste de Shapiro-Wilk que testa a normalidade da 

distribuição das informações e indica o melhor teste, entre o teste paramétrico ou não 

paramétrico. A aceitação da sua hipótese nula indica normalidade da distribuição de dados que 

recomenda um teste paramétrico. A tabela 18 mostra o resultado de que a hipótese nula foi 

rejeitada, portanto, o teste mais adequado é o não paramétrico. 

 

Tabela 18: Teste de Shapiro-Wilk 

 

Variável Obs. W V Z Prob>z 

EQ_ks 1014 0.84267 100.491 11.423 0.00000 

EQ_mc 1014 0.70143 190.703 13.010 0.00000 

  

 Diante o exposto, foi feito teste não paramétrico Wilcoxon (Mann Whitney) que é um 

teste desenvolvido por Wilcoxon em 1945 e generalizado por Mann e Whitney em 1947, 

indicado para comparação de dois grupos não pareados para se verificar se pertencem ou não à 

mesma população, por meio da verificação da existência de evidências de que os valores de um 

grupo A são superiores aos de um grupo B.   

Entre as variáveis de qualidade de resultados (EQ) e a variável D_IGOV, cuja não 

rejeição da hipótese nula significa que as amostras não apresentam diferenças de médias, 

portanto a Governança Corporativa não exerce influência sobre o Gerenciamento de 

Resultados.  

 O resultado do teste não paramétrico revela que tanto no Modelo KS quanto no Modelo 

McNichols confrontados com o nível de Governança não rejeitam a hipótese nula de que as 

médias dos dois grupos, não apresentando uma diferença significante, o que sugere uma 

robustez dos resultados alcançados em que por meio da utilização de dois modelos de detecção 

e mensuração de gerenciamento de resultados relacionados com um índice de governança 

corporativa chegam a soluções semelhantes. 

As tabelas 19 e 20 apresentam os resultados alcançados: 

Tabela 19: Resultados da comparação entre os EQ_ks com D_IGOV por meio do Teste de duas amostras 

Wilcoxon (Mann Whitney) 
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D_IGOV Observações rank sum Esperado 

0 71 5111 4757 

1 62 3800 4154 

Combinado 133 8911 8911 

Variância ajustada  49155,67 

Ajuste para comparação      0,00 

Variância do ajuste = 49155,67 

Ho: EQ_ks(D_IGOV= 0) = EQ_ks(D_IGOV= 1) 

z = 1,597    Prob > |z| = 0,1103 

 

  

O p-valor de 0,1103 apresentado pelo teste de Wilcoxon (Mann Whitney) do modelo 

KS na comparação dos grupos de qualidade do lucro (EQks) com o I_IGOV  situa-se na área 

de aceitação da hipótese nula, que indica não haver significância na relação entre as duas 

variáveis. 

 

 
Tabela 20: Resultados da comparação entre os EQ_mc com D_IGOV por meio do Teste de duas amostras 

Wilcoxon (Mann Whitney) 

D_IGOV Observações rank sum Esperado 

0 71 4767 4757 

1 62 4144 4154 

Combinado 133 8911 8911 

Variância ajustada   49155,67 

Ajuste para comparação 0.00 

Variância do ajuste 49155,67 
Ho: EQ_mc(D_IGOV=0) = EQ_mc(D_IGOV=1) 

z = 0,045 Prob > |z| = 0,9640 

 

 O p-valor do teste Wilcoxon (Mann Whitney) do modelo McNichols de 0,9640, entre a 

qualidade de lucros (EQmc) com o I_GOV também se situa na região de aceitação da hipótese 

nula, indicando como no modelo KS, não haver significância entre as variáveis. 

 

 

5.4 REGRESSÕES 

 

Nesta etapa do estudo segue-se com a finalidade de responder aos objetivos específicos 

que investiga a influência de dois determinantes da qualidade da governança corporativa, o 

conselho de administração e a concentração de controle e propriedade, com o gerenciamento 

de resultados, por meio de regressões lineares múltiplas já descritas na metodologia. 

Subsidiariamente, incluiu-se a variável IGOV para comparar ao método utilizado na 

etapa anterior de verificação da relação entre GC e GR. 

A tabela 21 exibe a estatística descritiva das variáveis utilizadas nas regressões, sendo 

que a quantidade das observações das variáveis EQ_ks e EQ_mc são a síntese do período de 
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dados levantados das empresas (2009 a 2015), e as variáveis IGOV, ICA, CON, ROA, ALAV 

e SIZE foram elaboradas a partir das observações referentes ao ano de 2015.  

Afere-se que a qualidade dos resultados dos modelos KS e McNichols apresentam uma 

alteração, em que o valor de EQ_mc é maior do que o EQ_ks, e o índice de conselho de 

administração (ICA) sugere que as empresas têm um cuidado com seu conselho de 

administração, a variável concentração de controle (COM), indica uma baixa dispersão do 

controle das empresas (SILVA, 2004; SARLO-NETO; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010; 

HOLANDA; COELHO, 2016).   

 

Tabela 21: Estatísticas descritivas das variáveis de qualidade do resultado e governança corporativa 

Variável Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

EQ_ks 169 0,0472 0,0379 0,0036 0,1934 

EQ_mc 169 0,0682 0,0675 0,0024 0,5092 

IGOV 169 6,1805 1,8761 2,0000 9,5000 

ICA 169 2,0296 0,5648 0,5000 2,5000 

COM 169 55,0202 21,5783 9,6906 99,9726 

ROA 169 0,0014 0,1076 -0,9815 0,1909 

ALAV 169 0,4391 0,2543 0,0000 0,9954 

SIZE 169 15,0894 1,7569 10,9137 20,6181 

EQ_ks: Qualidade do Lucro do modelo KS; EQ_mc: Qualidade do Lucro do modelo McNichols; IGOV: Índice 

de Governança Corporativa; ICA: Índice do Conselho de Administração; CON: Variável da Concentração de 

Controle e Propriedade; ROA: Retorno sobre Ativo; ALAV: Alavancagem; SIZE; Tamanho. 

 

 

A estatística descritiva da identidade do controlador indica que controladas pelo Estado 

gerenciam menos os resultados, enquanto que as controladas por famílias são as que têm menor 

qualidade nos seus resultados nos dois métodos adotados, o KS e o McNichols. As empresas 

controladas por capital nacional são as que têm maior IGOV. Os conselhos de administração 

das estatais apresentam maior ICA e as nacionais são as de menor valor desse índice.  

Já na concentração de controle, as empresas estatais apresentam maior concentração de 

controle e as empresas familiares indicam os menores percentuais em poder do acionista 

detentor da maior quantidade de ações, no entanto, ambas ainda mantêm o controle da empresa 

por apresentarem mais de 50% das ações ordinárias, como revela a tabela 22.  

O apêndice F apresenta a tabela completa contendo, além das médias, mediana, desvio-

padrão, valor máximo e valor mínimo. 

 

 

Tabela 22: Estatísticas descritivas da relação da variável IDENT com IGOV, ICA, COM, ROA, ALAV e 

SIZE 

 

IDENT EQ_ks EQ_mc IGOV ICA CON ROA ALAV SIZE 

IDENT I 0,0409 0,0625 6,5769 2,1346 59,0363 0,0217 0,3932 15,7472 

IDENT N 0,0452 0,0699 6,6442 2,0962 56,2315 -0,0048 0,4638 15,3274 
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IDENT F 0,0514 0,0706 5,9925 1,9550 52,2937 -0,0044 0,4549 14,6678 

IDENT E 0,0353 0,0606 5,9706 2,2059 63,0637 0,0141 0,3789 16,1994 

Média 0,0472 0,0682 6,1805 2,0296 55,0202 0,0014 0,4391 15,0894 

IDENT: Identidade do controlador da empresa; EQ_ks: Qualidade do Lucro do modelo KS; EQ_mc: Qualidade 

do Lucro do modelo McNichols; IGOV: Índice de Governança Corporativa; ICA: Índice do Conselho de 

Administração; CON: Variável da Concentração de Controle e Propriedade; ROA: Retorno sobre Ativo; ALAV: 

Alavancagem; SIZE; Tamanho. 

 

Nos segmentos de mercado da BM&FBOVESPA, percebe-se que o segmento do Nível 

2 tem os melhores índices de qualidade de resultados nos dois modelos, sendo esse efeito 

esperado para o segmento do novo mercado. Há uma relação direta dos segmentos de mercado 

com os índices IGOV e ICA e negativa com CON, tendo como exceção apenas as empresas do 

nível 1 que apresentam concentração menor do que as empresas tradicionais, descrita na tabela 

23, o apêndice G apresenta a tabela completa contendo, além das médias, mediana, desvio-

padrão, valor máximo e valor mínimo. 

 

Tabela 23: Relação entre segmento de mercado e as variáveis de governança corporativa 

Segmento EQ_ks EQ_mc IGOV ICA CON ROA ALAV SIZE 

Novo Mercado 0,0480 0,0691 7,6519 2,3418 47,6269 0,0030 0,4626 15,3828 

Nível 2 0,0549 0,1004 6,8409 2,2273 57,1299 0,0267 0,5465 15,9640 

Nível 1 0,0327 0,0425 5,7222 2,1944 62,9806 -0,0064 0,4130 16,4209 

Básico 0,0491 0,0688 4,2910 1,5410 61,8657 -0,0029 0,3971 14,1588 

Média 0,0472 0,0682 6,1805 2,0296 55,0202 0,0014 0,4391 15,0894 

Segmento: Segundo classificação BM&FBOVESPA; EQ_ks: Qualidade do Lucro do modelo KS; EQ_mc: 

Qualidade do Lucro do modelo McNichols; IGOV: Índice de Governança Corporativa; ICA: Índice do Conselho 

de Administração; CON: Variável da Concentração de Controle e Propriedade; ROA: Retorno sobre Ativo; 

ALAV: Alavancagem; SIZE; Tamanho 

 

 

 A tabela 24 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis levantadas para essa etapa 

do estudo, sendo que a qualidade do resultado do Modelo KS (EQ_ks) tem correlação 

significativa com todas as variáveis, exceto com a concentração de controle (CON), e, no 

Modelo McNichols, o EQ_mc revela significância com todas as outras variáveis das equações, 

exceto com o conselho de administração (ICA).  

 

 

 

 
 

 

Tabela 24: Matriz de correlação das variáveis de qualidade do resultado com governança corporativa 
  EQ_ks EQ_mc IGOV ICA CON ROA ALAV SIZE 

EQ_ks  1        

          

EQ_mc  0,6350*** 1       

p-valor  0,0000        
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IGOV  -0,1156*** -0,0749** 1      

p-valor  0,0002 0,017       

ICA  -0,0718** 0,0053 0,7678*** 1     

p-valor  0,0222 0,8662 0,0000      

COM  -0,0078 0,0677** -0,2713*** -0,1550*** 1    

p-valor  0,804 0,0312 0,0000 0,0000     

ROA  -0,0599* -0,2377*** 0,1067*** 0,0245 0,0806** 1   

p-valor  0,0564 0,0000 0,0007 0,4355 0,0102    

ALAV  -0,1201*** -0,1282*** 0,2343*** 0,1648*** -0,0719** -0,1485*** 1  

p-valor  0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0221 0,0000   

SIZE  -0,3297*** -0,2435*** 0,4894*** 0,3824*** -0,041 0,1720*** 0,3490*** 1 

p-valor.  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1917 0,0000 0,0000  

Os dados são relativos ao ano de 2015 totalizando 169 observações. ***, ** e * correspondem à significância 

estatística nos níveis de 1%, 5% e 10% respectivamente. 

 

 Foram aplicados os Teste de Breusch–Pagan/Cook Weisberg para identificar a 

existência de heterocedasticidade, ou seja, se a variância do erro é constante após a regressão 

dos dados levantados. 

Também foram utilizados o Teste de Variance Inflation Factor (VIF) para apontar a 

presença de multicolinearidade que seria a presença de correlação entre os regressores, em todas 

as equações elaboradas para verificação da influência do conselho de administração, da 

concentração de controle e da identidade dos controladores das empresas (Equações 1, 2, 3, 4, 

5 e 6).  

Todas as oito equações apresentaram existência de heterocedasticidade e baixos níveis 

de multicolinearidade, portanto, foi utilizado o método de correção de Newey-West para 

utilização de erro-padrão robusto nas regressões.  

Os resultados das regressões no modelo KS não apresentaram relação de significância 

com as variáveis independentes nem na forma isolada, nem na forma composta, houve 

significância a 1% com a variável de controle SIZE, ou seja, as regressões indicam que o 

tamanho da empresa tem relação negativa e significante com a qualidade do resultado. Deste 

modo sugere-se que o tamanho da empresa aguce a atenção de vários usuários das informações 

financeiras das empresas sobre as mesmas e com essa visibilidade os gestores não teriam 

possibilidade de conduzir sua conduta na direção de seus interesses, tabela 25 (HOCHBERG, 

2012, SINCERRE et al., 2016). 

  No modelo McNichols, as regressões que continham as variáveis independentes de 

forma isolada, não manifestaram relação significante com a variável dependente EQ_mc. A 

variável ICA apontou uma relação positiva significante a 10%, com a qualidade de resultado 

(EQ_mc) quando composta com as variáveis CON e IDENT nas equações 5 e 6, houve também 
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uma relação significante a 10% quando se utilizou a variável independente IGOV, como ICA é 

um índice derivado do IGOV, sugere-se que essa relação é mais influenciada pelo ICA.  

A relação positiva indica que quanto maior o nível do conselho de administração (ICA), 

maior é o gerenciamento de resultado, uma relação não esperada. Em relação às variáveis de 

controle o ROA e SIZE, também apresentaram relação negativa e significante com a variável 

EQ_mc. A variável ROA apresentou relação negativa e significante a 5% com a variável 

dependente indicando que quanto maior o lucro menor é o gerenciamento de resultados que 

indicando que o lucro é uma variável que requer o zelo das partes relacionadas às empresas.  

Com relação à variável SIZE, mantém-se a mesma indicação do modelo KS em que o 

tamanho da empresa atrai para si a atenção dos agentes do mercado, conforme tabela 25 

(HOCHBERG, 2012, SINCERRE et al., 2016).  

 As respostas das regressões indicam para um mesmo sentido nos dois modelos de 

detecção e mensuração de gerenciamento de resultados, o que reforça o resultado do objetivo 

principal de que a governança corporativa não inibe a prática de gerenciamento de resultados.  

 No que se refere aos objetivos específicos não verificou-se relação estatisticamente 

significante entre os mecanismos internos da governança corporativa, conselho de 

administração, concentração e controle de propriedade e a identidade do principal acionista da 

empresa com gerenciamento de resultados, sugerindo na mesma direção do objetivo principal 

deste estudo de que os mecanismos de governança corporativa não inibem práticas de 

gerenciamento de resultados, exceto por partes externas cuja atenção se volta principalmente 

ao tamanho e ao resultado das empresas brasileiras. 

 Outra consequência examinada é que a substituição dos accruals discricionários (DA) 

pelo índice de qualidade de resultado (EQ) não apresentou nenhuma relação significante. 

 Por fim o poder de explicação dos dois modelos, o r2 ajustado, apresentaram valores 

abaixo de 0,10 nos dois modelos, o que para efeito de comparação, estão situados em faixas 

próximas o que sugere que não há um modelo melhor do que o outro.  

 

 

Tabela 25: Regressões das equações entre EQ_ks e as variáveis de governança corporativa do Modelo KS 

 

KS             
Variável (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

IGOV       

Coeficiente 0,0012    0,0012  
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Erro-padrão 

Robusto 
0,0015    0,0016  

p-valor 0,4063       0,4616   

ICA       

Coeficiente  0,0043    0,0045 

Erro-padrão 

Robusto 
 0,0052    0,0053 

p-valor   0,4151       0,4040 

COM       

Coeficiente   0,0000  0,0028 -0,0045 

Erro-padrão 

Robusto 
  0,0001  0,0001 0,0001 

p-valor     0,7557   0,9824 0,9713 

IDENT N       

Coeficiente    0,0017 0,0014 0,0017 

Erro-padrão 

Robusto 
   0,0097 0,0098 0,0097 

p-valor       0,8619 0,8884 0,8635 

IDENT F       

Coeficiente    0,0035 0,0035 0,0037 

Erro-padrão 

Robusto 
   0,0083 0,0085 0,0083 

p-valor       0,6768 0,6777 0,6539 

IDENT E       

Coeficiente    -0,0027 -0,0018 -0,0028 

Erro-padrão 

Robusto 
   0,0098 0,0100 0,0097 

p-valor       0,7812 0,8598 0,7753 

ROA       

Coeficiente -0,0026 -0,0009 -0,0011 -0,0022 -0,0031 -0,0013 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0285 0,0270 0,0271 0,0278 0,0296 0,0283 

p-valor 0,9282 0,9745 0,9683 0,9361 0,9180 0,9623 

ALAV       

Coeficiente -0,0018 -0,0013 -0,0012 -0,0030 -0,0035 -0,0034 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0108 0,0107 0,0106 0,0112 0,0115 0,0114 

p-valor 0,8708 0,9054 0,9128 0,7873 0,7588 0,7638 

SIZE       

Coeficiente -0,0076*** -0,0076*** -0,0071*** -0,0066*** -0,0072*** -0,0071*** 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0017 0,0016 0,0016 0,0017 0,0018 0,0017 

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 

_cons       

Coeficiente 0,1557*** 0,1533*** 0,1564*** 0,1458*** 0,1476*** 0,1448*** 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0251 0,0256 0,0260 0,0273 0,0284 0,0291 

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 169 169 169 169 169 169 

R2 0,1116 0,1122 0,1092 0,1112 0,1136 0,1150 

R2_ajust 0,0899 0,0906 0,0875 0,0783 0,0693 0,0708 

 

Tabela 26: Regressões das Equações entre EQ_mc e as variáveis de Governança Corporativa do Modelo 

McNICHOLS 

McNichols             
Variável (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

IGOV       

Coeficiente 0,0027    0,0038*  
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Erro-padrão 

Robusto 
0,0021    0,0021  

p-valor 0,2062       0,0722   

ICA       

Coeficiente  0,0130    0,0148* 

Erro-padrão 

Robusto 
 0,0085    0,0077 

p-valor   0,1276       0,0571 

COM       

Coeficiente   0,0002  0,0003 0,0003 

Erro-padrão 

Robusto 
  0,0003  0,0003 0,0003 

p-valor     0,3716   0,2457 0,2785 

IDENT N       

Coeficiente    0,0028 0,0027 0,0037 

Erro-padrão 

Robusto 
   0,0197 0,0200 0,0196 

p-valor       0,8865 0,8922 0,8504 

IDENT F       

Coeficiente    -0,0011 0,0015 0,0022 

Erro-padrão 

Robusto 
   0,0157 0,0164 0,0159 

p-valor       0,9454 0,9262 0,8907 

IDENT E       

Coeficiente    -0,0003 0,0013 -0,0020 

Erro-padrão 

Robusto 
   0,0227 0,0236 0,0229 

p-valor       0,9881 0,9552 0,9297 

ROA       

Coeficiente -0,1423** -0,1379** -0,1440** -0,1399** -0,1479** -0,1422** 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0666 0,0647 0,0648 0,0637 0,0681 0,0654 

p-valor 0,0341 0,0347 0,0277 0,0294 0,0313 0,0311 

ALAV       

Coeficiente -0,0288 -0,0280 -0,0263 -0,0269 -0,0287 -0,0283 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0211 0,0211 0,0202 0,0220 0,0222 0,0219 

p-valor 0,1750 0,1868 0,1951 0,2224 0,1987 0,1979 

SIZE       

Coeficiente -0,0078** -0,0081*** -0,0064** -0,0066** -0,0082** -0,0079*** 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0031 0,0029 0,0032 0,0032 0,0033 0,0029 

p-valor 0,0135 0,0054 0,0448 0,0426 0,0153 0,0078 

_cons       

Coeficiente 0,1822*** 0,1764*** 0,1641*** 0,1806*** 0,1618*** 0,1524*** 

Erro-padrão 

Robusto 
0,0516 0,0533 0,0449 0,0542 0,0484 0,0487 

p-valor 0,0005 0,0011 0,0003 0,0011 0,0010 0,0021 

N 169 169 169 169 169 169 

R2 0,1117 0,1176 0,1127 0,1079 0,1207 0,1257 

R2_ajust 0,0900 0,0960 0,0911 0,0749 0,0767 0,0820 

 

5.4.1 Governança Corporativa e Gerenciamento de Resultados 

 

Shleifer e Vishny (1997), Silveira (2004) e Catapan e Colauto (2014) definem 

governança corporativa como mecanismo de busca da transparência, diminuição da assimetria 
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e alinhamento de interesses de agentes, proprietários e investidores e evita, como consequência, 

a expropriação de riquezas dos stakeholders por parte dos gestores. Healy e Wahlen (1999), 

Martinez (2001, 2013) atribuem ao gerenciamento de resultado a capacidade do gestor em 

alterar os relatórios contábeis, financeiros ou operacionais de uma empresa alterando a 

percepção dos usuários.  

 Os estudos empíricos mostram que, nos mercados internacionais, a maioria conclui que 

a governança corporativa tem uma relação negativa com o gerenciamento de resultados 

(DECHOW et al., 1995, LEUZ; NANDA; WYSOCKI, 2003, SHEN; CHIH, 2007, LIN; WU, 

2015, SHAN, 2015). Em relação aos estudos nacionais, os resultados alcançados sobre o tema 

não permitem uma direção, pois indicam resultados com relação negativa (ALMEIDA-

SANTOS; VERHAGEM; BEZERRA, 2011, BARROS; SOARES; LIMA, 2013, PICCOLI; 

SOUZA; VIEIRA-DA-SILVA, 2014), não apresentando significância estatística (RAMOS; 

MARTINEZ 2006, ERFURTH; BEZERRA, 2013, MAZZIONI et al., 2015). 

 Evocando os estudos de La Porta et al. (1998) que concluíram que países com maior 

proteção legal ao investidor são os que, no caso, adotam o sistema do Common Law, 

comparando-os aos países que utilizam o sistema Civil Law, que é o caso brasileiro. Doidge, 

Karolyi e Stulz (2006) indicam que, em países com fraco desenvolvimento econômico, o custo 

de uma proteção maior aos acionistas é mais alto do que em países desenvolvidos devido à falta 

de infraestrutura institucional oferecida pelo Estado. Leuz, Nanda e Wysocki (2003) 

verificaram que os agentes têm interesse em criar incentivos para deslocar recursos para 

benefícios próprios, no entanto, a capacidade desses agentes é limitada pelos sistemas legais 

que protegem os direitos dos acionistas externos. Logo, sugere-se que o ambiente corporativo 

brasileiro possa sofrer influências no seu sistema legal, econômico e normativo. 

 Outra justificativa poderia ser a convergência das normas contábeis brasileiras para as 

normas contábeis internacionais, a International Financial Reporting Standards (IFRS) 

adotada em 2008 e implementada em 2010. Nogueira Jr. et al. (2013) observaram mudanças 

nas práticas contábeis: não trouxeram alteração significativa entre o lucro líquido e o fluxo de 

caixa operacional, e Grecco (2013) e Silva e Fonseca (2015) constatam que não houve alteração 

no gerenciamento de resultados das empresas nos períodos pré e pós-implantação do IFRS.  

Os resultados das pesquisas não trazem evidências suficientes que comprovem a teoria 

de que a governança corporativa inibe práticas de gerenciamento de resultado, pois os estudos 

nacionais não apontam para uma determinada direção pela variedade de resultados conforme 

apresentado no quadro 12. Trabalhos que buscaram o gerenciamento por meio de decisão 
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operacional conseguiram identificar essa relação entre GC e GR, o estudo de Almeida-Santos, 

Verhagem e Bezerra, (2011), no qual os autores pesquisaram o gerenciamento de resultados por 

decisões operacionais, que impactam no fluxo de caixa da empresa, não por decisões contábeis, 

como é o objetivo deste estudo.  

 A partir dessa análise feita, parte-se para a comparação desta pesquisa com estudos 

nacionais pelo quadro 12: 

 
Quadro 12: Comparação do estudo atual com estudos nacionais anteriores 

 
Pesquisa 

Atual (2017) 

Ramos e 

Martinez 

(2006) 

Erfurth; 

Bezerra, 

(2013) 

Mazzioni et 

al. (2015) 

Almeida-

Santos, 

Verhagem 

Bezerra, 

(2011) 

Barros, 

Soares e 

Lima (2013) 

Piccoli, 

Souza, 

Vieira-da-

Silva, (2014) 

Resultado 
Não 

significativo 

Não 

significativo 

Não 

significativo 

Parcialmente 

não 

significativo 

Parcialmente 

significativo 

Relação 

Negativa 

Relação 

Negativa 

Amostra 169 empresas 273 empresas 46 empresas 261 empresas 
14 

siderúrgicas 
111 empresas 152 empresas 

Período 2010 a 2015 2002 a 2004 2000 a 2007 2010 a 2013 2005 a 2009 2008 a 2010 
2000 a 

2012(trim) 

Método de 

detecção e 

mensuração 

dos Accruals 

Discricionári

os 

Modelo Kang 
e 

Sivaramakris

hnan (1995) e 
McNichols 

(2002) 

Modelo Jones 

(1991) 

Modelo Kang 

e 

Sivaramakris
hnan (1995) 

Jones 
Modificado 

(DECHOW; 

SLOAN; 
SWEENEY, 

1995) 

Anderson et 

al. (2003) e 

Roychowdhur
y (2006) 

Modelo Kang 

e 

Sivaramakris
hnan (1995) 

Burgsthaler e 
Dichev 

(1997) 

Proxy 

utilizada 

para 

Gerenciamen

to de 

Resultados 

Variável de 

Qualidade do 
Lucro (EQ) 

Valor do 
Accrual 

Discricionário 

da empresa de 
cada ano do 

período 

estudado 

Valor do 
Accrual 

Discricionário 

da empresa de 
cada ano do 

período 

estudado 

Valor do 

Accrual 
Discricionário 

de cada ano 

do período 
estudado 

Regressão 
dos Modelos 

Econométrico

s 

Valor do 
Accrual 

Discricionário 

da empresa de 
cada ano do 

período 

estudado 

Análise de 

distribuição 
de frequência 

Método para 

mensuração 

da 

Governança 

Corporativa 

IGOV-Leal, 

Carvalhal e 
Ievorlino 

(2015) no ano 

de 2015 

11 variáveis 

de 

Governança 
Corporativa  

Segmentos da 

BM&F 

BOVESPA, 

Nível 1, Nível 
2 e Novo 

Mercado 

Empresas 

listadas no 

IGCX da 
BM& 

FBOVESPA 

pelo período 
da pesquisa 

IGC – índice 

de 

Governança 
Corporativa 

Diferenciada 

da BM& 
FBOVESPA 

Leal e 

Carvalhal 
(2005), pelo 

período da 

pesquisa 

Segmentos da 

BM&F 

BOVESPA, 
Básico Nível 

1, Nível 2 e 

Novo 
Mercado 

Método de 

teste de 

Hipótese de 

influência da 

Governança 

Corporativa 

sobre 

Gerenciamen

to de 

Resultados. 

Teste não 

paramétrico 

entre EQ 
derivado dos 

DAs e a 

variável 
D_IGOV 

representando 

empresas de 
baixo e alto 

IGOV 

Teste não 

paramétrico 

entre as 
variáveis de 

GC que 

apresentavam 
alguma 

significância 

Comparação 
das médias 

anuais dos 

DAs com 
Segmento das 

empresas e 

pelo LL/At 

Regressão 

Linear 

Múltipla para 
cada ano do 

período 

Inserção de 
variável IGC 

no Modelo 

Econométrico 

Teste não 

paramétrico 

entre DAs e 
1º e 5º quintil 

do IGGC 

Análise de 

distribuição 
de frequência 

 

  Já Piccoli, Souza e Vieira-da-Silva (2014) utilizaram a análise de distribuição de 

frequência como método para investigar a relação do gerenciamento de resultados e da 

governança corporativa, e a diferença das metodologias impede que se faça uma comparação 

entre esses estudos com o atual. 

 Os períodos das amostras também indicam que o IFRS não exerce influência entre o GC 

e GR, pois existem estudos com relação negativa tanto antes como durante e depois da 
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convergência das práticas contábeis quanto para estudos sem significância, o que confirma os 

estudos de Grecco (2013) e Silva e Fonseca (2015). 

 Quanto ao método de detecção e identificação de gerenciamento de resultados, somente 

o estudo de Barros, Soares e Lima (2013) apresentou relação negativa entre todos os estudos 

que utilizam modelos de detecção de accruals discricionários, tais como modelo Jones (1991), 

modelo Kang e Sivaramakrishnan (1995), Jones Modificado (1995) e o modelo também 

utilizado por este estudo, o modelo McNichols (2002), o que pode sugerir que esses modelos 

podem não ser consistentes no ambiente nacional. Como proxy do gerenciamento de resultados, 

utilizaram-se dos valores dos DAs encontrados pela aplicação dos modelos. Neste estudo, 

adotou-se como proxy de gerenciamento de resultados a variável qualidade do resultado (EQ), 

com o intuito de identificar as empresas pela amplitude do gerenciamento de resultados, e 

apresenta um valor que acompanha o GR das empresas no decorrer do tempo. 

 Quanto à proxy para governança corporativa, nos estudos, os índices construídos a partir 

de questões ou segmentos de mercado estabelecidos pela BM&FBOVESPA, também indicaram 

não ter influência sobre os resultados, pois existem resultados negativos com uso de índices e 

pelo segmento de mercado, além de resultados que não apresentam significância com os 

mesmos instrumentos. 

 

5.4.2 Determinantes de Qualidade da Governança Corporativa e o Gerenciamento de 

Resultados 

 

Os objetivos específicos verificam a influência de três determinantes da qualidade da 

governança corporativa: o conselho de administração, a concentração do controle e propriedade 

e a identidade do controlador sobre o gerenciamento de resultados. A literatura indica que esses 

mecanismos da governança corporativa exercem efeito positivo sobre vários aspectos das 

empresas, tais como valor, desempenho, risco nas empresas e a própria governança corporativa, 

e utilizam índices para determinar o valor do conselho de administração (SILVEIRA; 

BARROS; FAMÁ, 2003, ANDRADE et al., 2009, CAMILO; MARCON; BANDEIRA-DE-

MELO, 2011, GONDRIGE; CLEMENTE; ESPEJO, 2012, PAIVA; OLIVEIRA; PEIXOTO, 

2015).  

Os estudos que relacionam o Conselho de Administração e o Gerenciamento de 

Resultados analisam questões mais específicas como a questão da dualidade de funções do 

presidente do conselho de administração e o presidente executivo da empresa, a quantidade de 
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conselheiros externos, o tamanho do conselho. Xie, Davidson e Dadalt (2003) indicam que nos 

Estados Unidos, conselhos de administrações com tamanho maior, com uma proporção maior 

de conselheiros externos e maior quantidade de reuniões do conselho estão relacionados com 

menores índices de gerenciamento de resultados. Park e Shin (2004) ressaltam que no Canadá 

há influência do conselho de administração sobre o gerenciamento de resultados quando se 

encontra evidências de que os representantes dos agentes dos intermediários financeiros e 

acionistas institucionais ativos restringem acréscimos anormais quando os lucros estão abaixo 

da meta.  

González e García-Meca (2014) encontraram uma relação negativa entre a 

independência do conselho, tamanho do conselho e atividade por meio da quantidade de 

reuniões do conselho, e não significativa em relação à função do presidente do conselho e 

presidente executivo com o gerenciamento de resultados, num estudo que incluía Argentina, 

Brasil, Chile e México de forma coletiva sendo o Brasil responsável por cerca de 27% das 

observações da pesquisa. 

No Brasil, Martinez (2010) pesquisou a relação entre conselho de administração e 

gerenciamento de resultados, levando-se em consideração as seguintes variáveis: tamanho do 

conselho, número de membros independentes, número de reuniões por ano, dummy sobre a 

participação dos lucros para os conselheiros, dummy sobre se a função do presidente do 

conselho é a mesma do presidente executivo, e os resultados dessa pesquisa indicam que quanto 

menor a quantidade de membros do conselho e maior o número de reuniões, menor é a 

propensão à prática de gerenciamento de resultados. 

 Na relação da concentração de controle e propriedade das empresas com o 

gerenciamento de resultados, Katz (2009) concluiu que empresas norte-americanas, cujos 

controladores sejam fundos de private equity, têm uma melhor qualidade de lucro e um 

desempenho superior das ações no longo prazo. Iqbal e Strong (2010) sugerem que as empresas 

inglesas com maior concentração de controle são menos suscetíveis a gerenciar seus resultados. 

Alves (2012) indica que empresas portuguesas que têm maior concentração de controle têm 

relação negativa com o gerenciamento de resultados, melhorando a qualidade dos lucros quando 

maior é a concentração dos controladores. Grecco (2013) pesquisou a concentração de controle 

na indústria de óleo europeia e chegou em relações não lineares quanto à concentração de 

controle entre investidores institucionais ou governamentais, globalmente, e os resultados 

sugerem que as principais variáveis relacionadas à concentração do controle no gerenciamento 

de resultados diferem em cada contexto de governança. González e García-Meca (2014) no 
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estudo feito na Argentina, Brasil, Chile e México confirmaram, por meio da variável 

OWN_Con, que representa os acionistas que possuem mais de 5% do capital da empresa, que 

a concentração de controle tem relação negativa com o gerenciamento de resultados.  

Nas pesquisas nacionais, Torres, Bruni, Rivera-Castro e Martinez (2013) indicam que 

empresas brasileiras com maior concentração de controle e propriedade tendem a alisar os 

resultados, o que indica uma relação entre concentração de controle com gerenciamento de 

resultados. Holanda e Coelho (2016) concluem que a concentração de controle tende a 

contribuir com o gerenciamento de resultados, no entanto, essa relação não é abrangente no 

sentido de sua mitigação, o que não foi suficiente para indicar tendência da motivação para o 

exercício de tais ações.  

A amostra é composta de 873 empresas listadas na BM&FBOVESPA no período de 

1998 a 2010, utilizando o modelo de Leuz, Nanda e Wysocki (2003) e Zimmermann e 

Gontcharov (2003) para detecção do gerenciamento de resultados, e na estrutura de propriedade 

foram utilizadas algumas variáveis, dentre elas a participação do maior acionista no capital que 

seria semelhante à nossa variável COM; e os resultados indicam, como neste estudo, que a 

concentração de controle não exerce influência sobre o gerenciamento de resultado, não 

apresentando valores estatisticamente significativos.  

No mesmo estudo também aparecem variáveis indicando qual o tipo de identidade dos 

detentores do controle da empresa, e os resultados indicam que as empresas estrangeiras, 

nacionais e privadas gerenciam seus resultados no sentido de alisarem as variações e evitar 

pequenos prejuízos. Esses resultados não são confirmados neste estudo, o modelo utilizado 

pelos pesquisadores está mais conectado a detectar o alisamento de resultados, e, por esse 

motivo, presume-se que a diferença de metodologias utilizadas possa ter atuado nos resultados.  

 Nas variáveis de controle ROA, ALAV e SIZE, os achados indicam que, nos dois 

modelos utilizados, a variável SIZE é a que apresenta uma relação negativa, ou seja, quanto 

maior o tamanho das empresas, menor seria o gerenciamento de resultados, sugerindo que elas 

atraem para si uma maior atenção dos usuários das suas informações.  

Como esse resultado foi comum aos dois modelos, foi objeto de reflexão nas 

considerações finais. A variável ROA apresentou relação significativa e negativa no modelo 

McNichols, de que quanto maior a rentabilidade da empresa menor seria o gerenciamento de 

resultados.  

Na pesquisa de González e García-Meca (2014), o ROA apresenta uma relação positiva 

inversa à encontrada neste estudo, em que um maior resultado preconiza um maior 
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gerenciamento de resultado. No estudo de Barros, Soares e Lima (2013), nenhuma das três 

variáveis apresenta relação significativa com os accruals discricionários.  

Para Mazzioni et al. (2015), a variável TAM apresenta uma relação negativa em três 

dos quatros períodos da pesquisa, confirmando este estudo. Holanda e Coelho (2016) não 

apresentam relação significante a variável tamanho da empresa, apesar de essa estar relacionada 

com o fato de a empresa lançar ADRs.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os objetivos desta pesquisa empírica foram investigar a influência da governança 

corporativa e três de seus mecanismos, que são o conselho de administração e a concentração 

de controle e identidade do acionista controlador sobre o gerenciamento de resultados. A 

amostra foi de 169 empresas de capital aberto com ações negociadas no período de 2009 a 2015 

na BM&FBOVESPA e essas cumpriam todos os requisitos que possibilitasse o trabalho.  

A metodologia utilizou dois modelos de detecção e mensuração de gerenciamento de 

resultados para contribuir com a robustez do estudo: o modelo Kang e Sivaramakrishnan (1995) 

e o modelo McNichols (2002) que raramente é encontrado nos estudos nacionais, utilizando 

painéis de dados balanceados e regressões por efeitos fixos com erros-padrão robustos. Foram 

estabelecidos índices de qualidade de resultados EQ_ks e EQ_mc estimados pelo desvio-padrão 

dos accruals discricionários estimados por meio de regressões de modelo fixo estimados pelos 

modelos KS e McNichols. 

Para governança corporativa, foi empregado um instrumento de verificação do seu nível 

por meio de questões, desenvolvidas por Leal, Carvalhal e Ievorlino (2015), relacionadas com 

as dimensões: divulgação, composição do conselho de administração e funcionamento, ética e 

conflito de interesses e direito do acionista, levantadas no ano de 2015 e distribuídas em quintis, 

sendo o primeiro e segundo quintis considerados como baixo índice de governança corporativa 

e o quarto e quinto quintis como de alta governança corporativa, o terceiro quintil foi descartado 

para pronunciar a diferença entre as variáveis que se transformaram em variáveis dummy: 

D_IGOV.  

Para investigação dos objetivos específicos alusivos às relações dos mecanismos de 

governança corporativa que são o conselho de administração, concentração do controle e 

identidade do controlador das empresas, foram elaboradas equações de regressão linear 

múltiplas, abrangendo como variáveis dependentes os índices de qualidade de resultados: 

EQ_ks e EQ_mc; as variáveis independentes: índice do conselho de administração (ICA) 

derivando o instrumento do IGOV, da variável de concentração de controle (CON) representado 

pela porcentagem detida pelo maior acionista da empresa, pela variável de identidade do 

controlador (IDENT) e também pela variável IGOV para contribuir com o resultado da 

investigação do objetivo principal e com as variáveis de controle: retorno sobre ativos (ROA), 
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alavancagem (ALAV) e tamanho da empresa (SIZE). As regressões foram elaboradas 

relacionando cada uma das variáveis independentes isoladamente com as mesmas variáveis 

independentes associadas, e todas as equações estão acompanhadas das variáveis de controle.  

O modelo KS apontou a ausência de relações estatisticamente significativas para as 

variáveis independentes ICA, CON e IDENT, indicando que o conselho de administração e a 

concentração de propriedade juntamente com a identidade do controlador não intervêm sobre o 

gerenciamento de resultado. A governança corporativa IGOV confirmou o resultado do teste 

não paramétrico da etapa anterior, mostrando que não houve relação significativa com EQ_ks. 

A variável de controle tamanho (SIZE) apresentou relação negativa e significativa com o GR, 

em que quanto maior tamanho da empresa, mais inibe o GR. 

As regressões do modelo McNichols, assim como as do modelo KS, também 

assinalaram relações não significantes com as variáveis ICA, CON, IDENT e IGOV de forma 

isolada, e a variável tamanho (SIZE) também apresentou significância com a variável 

dependente EQ_mc. No entanto,  a partir dos resultados das regressões na forma em que todas 

as variáveis independentes foram incluídas, constatou-se uma relação significativa, positiva e 

não esperada entre IGOV e ICA, que indica que quanto maiores os índices maior é o 

gerenciamento de resultados. Nas variáveis de controle, tamanho (SIZE) apresentou uma 

relação significativa, negativa similar ao modelo KS e também uma relação significativa 

negativa entre o ROA e EQ_mc.  

Diante ao exposto, este estudo investigou a existência de uma relação negativa e 

inibidora do gerenciamento de resultados pela governança corporativa, como preconiza a teoria 

e as pesquisas internacionais. No entanto, apesar do uso de dois modelos para detecção e 

mensuração de gerenciamento de resultados, que apontam para mesma direção, os achados 

revelam que essa hipótese não se confirma nem no objetivo geral nem nos objetivos específicos, 

confirmando as pesquisas de Ramos e Martinez (2006), Erfurth e Bezerra (2013) e Mazzioni et 

al. (2015). A tabela xx apresenta a síntese da pesquisa realizada. 

A teoria e os resultados dos estudos internacionais em sua maioria indicam que a 

governança corporativa inibe as possibilidades de alterações de informações dos relatórios 

contábeis dos quais tratam o gerenciamento de resultados. Os estudos nacionais apresentaram 

resultados de forma inconclusiva, apresentando-se tanto a confirmar como não confirmar a 

teoria e os estudos internacionais. O resultado deste estudo não apresentou a relação negativa 

esperada pela teoria, entre as variáveis utilizadas e, em decorrência deste resultado, outro 

objetivo que surge é o de investigar qual seria a explicação desses resultados inconclusivos. 
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Quadro 13: Resultados alcançados pelo estudo em tela 

Hipótese Resultado Relação Esperada 

H1: Um maior nível de 

governança corporativa inibe a 

prática do gerenciamento de 

resultados pelas empresas  

Relação não significante Negativa 

H2: A característica do conselho 

de administração em 

conformidade com as 

recomendações do IBGC inibe o 

gerenciamento de resultados. 

Relação não significante Negativa 

H3: A concentração da estrutura 

de controle e propriedade e 

identidade do principal acionista 

tem relação negativa com o 

gerenciamento de resultado. 

Relação não significante Negativa 

 

Foram verificados que os modelos que utilizam índice de detecção de mensuração dos 

accruals discricionários não conseguem captar adequadamente o gerenciamento de resultados, 

no entanto, vários estudos internacionais confirmam a teoria utilizando os mesmos modelos 

adotados neste estudo. 

Uma questão é a de que quando se utiliza instrumentos de determinação de níveis de 

constructos, como no caso do IGOV e do ICA, todas as respostas têm o mesmo peso na 

avaliação, o que pode gerar uma dificuldade de captar adequadamente os valores das variáveis.  

Como citados anteriormente, nos estudos de La Porta et al. (1998), Doidge, Karolyi e 

Stulz (2006), Leuz, Nanda e Wysocki (2003), os ambientes legal, econômico e normativo 

nacional não apresentam bases para uma adequada proteção aos acionistas minoritários, visto 

que, contando com um sistema legal baseado no Civil Law aliado a uma concentração de 

controle e propriedade, tudo indica que os mecanismos da governança corporativa neste país 

podem não ter a eficácia esperada e, por consequência, apresentar os resultados desejados. 

Pode-se deduzir ainda que, diante de uma concentração de propriedade, os gestores poderão 

gerenciar os resultados se essa ação beneficiar mais os acionistas controladores e atuais do que 

os acionistas minoritários e potenciais, o que pode se configurar numa expropriação de 

acionistas minoritários pelos acionistas majoritários, ou seja, talvez os mecanismos da 
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governança corporativa não sejam suficientes para inibir as práticas dos gestores que não sejam 

do interesse de todos os acionistas. 

Nas regressões lineares múltiplas que investigaram a influência do conselho de 

administração (ICA), da concentração de controle CON) e da identidade do controlador 

(IDENT) sobre o gerenciamento de resultados, a variável tamanho da empresa (SIZE) se 

destacou apresentando relação negativa e significante nos dois modelos adotados para o 

gerenciamento de resultados.  

Essa relação indica que empresas de tamanhos maiores devem ser mais monitoradas por 

um número maior de usuários das informações, o que limita a ação dos gestores em alterar os 

relatórios contábeis e financeiros. Isso remete a pesquisas ligadas a outros usuários do mercado, 

tais como credores, investidores institucionais, auditorias externas, analistas de mercado e 

empresas de rating.  

Uma hipótese que poderia ser levantada é a de que esses atores poderiam ser 

responsáveis por inibir o gerenciamento de resultados. Pesquisas de Almeida e Almeida (2009), 

Cupertino e Martinez (2009) e Silva et al. (2014) dão conta de que empresas auditadas pelas 

maiores empresas de auditorias, chamadas de big four, possuem menor gerenciamento de 

resultados, e ainda, Azevedo e Costa (2012) afirmam que a troca de auditorias externas também 

ajuda a inibir a manipulação dos accruals discricionários. Martins, Paulo e Monte (2016) 

pesquisaram a influência dos analistas de mercado em relação ao gerenciamento de resultados 

e revelaram que quando a empresa está perto da previsão dos analistas é que ocorre a alteração 

dos dados contábeis e financeiros.  

Sugere-se que os mecanismos internos da governança corporativa não seriam suficientes 

para inibir o gerenciamento de resultados em função do ambiente legal e econômico, e uma 

análise mais profunda sobre o tema com a inclusão de mecanismos externos de controle das 

empresas, tais como auditorias externas, analistas de mercado, investidores institucionais, 

empresas de rating, credores, poderia dar uma dimensão mais precisa sobre o tema. Outro 

estudo futuro seria sobre a relação do instrumento do relato integrado (PEIXOTO; MARTINS, 

2015, ABREU et al., 2016) com o gerenciamento de resultados. 

Este estudo não é generalizável para toda a população, pois limita-se aos resultados da 

amostra por conveniência levantada dentro de parâmetros determinados para sua realização, o 

que se configura numa limitação que pode influenciar os resultados em outras amostras. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A: TABELAS DE ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS DOS 

MODELOS KS E McNICHOLS 
 

Tabela 27: Estatística descritiva das variáveis do Modelo KS 

VARIÁVEL Obs Média Desvio-padrão Min Max 

TA_KS 1014 -0,0160 0,1046 -0,7167 1,0681 

δ1_REC 1014 0,1786 0,1451 0,0000 1,4141 

δ2_DESP 1014 -0,1679 0,5775 -3,0997 16,3630 

δ3_IMOB 1014 0,0326 0,0268 1.47e-06 0,2124 

wTA_KS: Accruals Totais; wδ1_REC: δ1 = Contas a receber divididas pela Receitas Líquidas e multiplicadas por REC 

= Receita Líquida menos Impostos; wδ2_DESP: δ2 = Capital de Giro Líquido menos Contas a Receber divididos por 

Despesas multiplicados por DESP = Despesas Operacionais; wδ3_IMOB: δ3 = despesas de depreciação e amortização 

divididos pelo ativo imobilizado multiplicado por IMOB = Imobilizado 

 

 

 

 

 

Tabela 28: Estatística descritiva das variáveis do Modelo McNichols 

VARIÁVEL Obs Média Desvio-padrão Min Max 

TA_Mc 1014 0,0174 0,0974 -0,5620 1,0977 

CFO_ANT 1014 0,0654 0,0904 -0,8161 0,5997 

CFO_ATUAL 1014 0,0652 0,1914 -5,2645 0,5007 

CFO_POST 845 0,0790 0,1110 -1,2048 0,7618 

REC 1014 0,0745 0,1848 -1,0282 1,8220 

IMOB 1014 0,3072 0,2821 0,0003 2,7588 

wTA_Mc: Accruals Totais; wCFO_ANT: Fluxo de Caixa do período t-1; wCFO_ATUAL: Fluxo de Caixa no 

período t; wCFO_POST: Fluxo de Caixa no período t+1; wδ_REC: Variação da Receita Líquida; w_IMOB: 

Imobilizado da empresa 
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APÊNDICE B – ESTATÍSTICA DESCRITIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE DADOS POR 

SEGMENTO DE MERCADO, IDENTIDADE E SETOR ECONÔMICA DOS 

MÉTODOS KS E McNICHOLS POR SEGMENTO DE MERCADO 
 

Tabela 29: Tabela de distribuição de dados do modelo KS por segmento de mercado 

Segmento wTA_KS wδ1 REC wδ2 DESP wδ3 IMOB 

Novo Mercado 

Média -0,1467 0,1894 -0,1975 0,0337 

Mediana -0,0249 0,1533 -0,1688 0,0296 

D.P. 0,0849 0,1407 0,1553 0,0269 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

Nível 2     

Média -0,0040 0,1598 -0,1715 0,0282 

Mediana -0,0205 0,1495 -0,1471 0,0215 

D.P. 0,0992 0,1087 0,1704 0,0266 

Máximo 0,3012 0,4880 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0076 -0,7185 0,0002 

Nível 1     

Média -0,0251 0,1115 -0,1241 0,0314 

Mediana -0,0315 0,0977 -0,1050 0,0318 

D.P. 0,0629 0,0674 0,0885 0,0172 

Máximo 0,2683 0,2886 0,1373 0,1180 

Mínimo -0,2104 0,0159 -0,3893 0,0002 

Básico     

Média -0,0196 0,1812 -0,1874 0,0315 

Mediana -0,0179 0,1671 -0,1674 0,0275 

D.P. 0,0794 0,1352 0,1553 0,0248 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

Total     

Média -0,0169 0,1762 -0,1843 0,0323 

Mediana -0,0241 0,1475 -0,1565 0,0287 

D.P. 0,0819 0,1327 0,1521 0,0253 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

wTA_KS: Accruals Totais; wδ1_REC: δ1 = Contas a receber divididas pela Receitas Líquidas e multiplicadas por REC 

= Receita Líquida menos Impostos; wδ2_DESP: δ2 = Capital de Giro Líquido menos Contas a Receber divididos por 

Despesas multiplicados por DESP = Despesas Operacionais; wδ3_IMOB: δ3 = despesas de depreciação e amortização 

divididos pelo ativo imobilizado multiplicado por IMOB = Imobilizado; Segmento de Mercado segundo 

BM&FBOVESPA 
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Tabela 30: Tabela de distribuição de dados do modelo McNichols por segmento de mercado 

 

Segmento wTA_Mc wCFO ANT 
wCFO 

ATUAL 
wCFO POST wδ REC wIMOB 

Novo Mercado 

Média 0,0209 0,0659 0,0744 0,0875 0,0909 0,2617 

Mediana 0,0130 0,0722 0,0772 0,0874 0,0701 0,2050 

D.P. 0,0786 0,0860 0,0919 0,1013 0,1501 0,2532 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 1,1922 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 0,0010 

Nível 2 

Média 0,0223 0,0713 0,0756 0,0917 0,0759 0,2310 

Mediana 0,0119 0,0731 0,0781 0,0975 0,0329 0,1078 

D.P. 0,0936 0,0648 0,0779 0,0841 0,1788 0,3053 

Máximo 0,2998 0,1994 0,1971 0,2660 0,6682 1,1922 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 0,0010 

Nível 1 

Média 0,0066 0,0792 0,0812 0,0863 0,0660 0,4128 

Mediana 0,0053 0,0701 0,0742 0,0814 0,0503 0,3941 

D.P. 0,0593 0,0522 0,0550 0,0597 0,1208 0,2312 

Máximo 0,2683 0,2781 0,2187 0,2525 0,4906 1,0099 

Mínimo -0,1834 -0,0851 -0,0950 -0,1254 -0,2452 0,0010 

Básico 

Média 0,0117 0,0610 0,0609 0,0655 0,0514 0,3398 

Mediana 0,0082 0,0570 0,0539 0,0542 0,0357 0,3063 

D.P. 0,0687 0,0855 0,0919 0,0977 0,1730 0,2689 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 1,1922 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 0,0010 

Total 

Média 0,0161 0,0659 0,0703 0,0797 0,0730 0,3040 

Mediana 0,0094 0,0670 0,0706 0,0757 0,0503 0,2675 

D.P. 0,0745 0,0817 0,0880 0,0958 0,1588 0,2656 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 1,1922 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 0,0010 

wTA_Mc: Accruals Totais; wCFO_ANT: Fluxo de Caixa do período t-1; wCFO_ATUAL: Fluxo de Caixa no 

período t; wCFO_POST: Fluxo de Caixa no período t+1; wδ_REC: Variação da Receita Líquida; w_IMOB: 

Imobilizado da empresa; Segmento de Mercado segundo BM&FBOVESPA 
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Tabela 31: Tabela de distribuição de dados do modelo KS por identidade do controlador 

IDENT wTA_KS  wδ1_REC wδ2_DESP wδ3_IMOB 

IDENT I         

Média -0,4080 0,1272 -0,1496 0,0450 

Mediana -0,0470 0,1015 -0,1321 0,0406 

Desvio-padrão 0,0801 0,1044 0,1353 0,0311 

Máximo 0,3012 0,4880 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

IDENT N         

Média -0,0193 0,1726 -0,1836 0,0302 

Mediana -0,0206 0,1348 -0,1365 0,0287 

Desvio-padrão 0,0699 0,1271 0,1483 0,0248 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2167 0,0117 -0,7185 0,0002 

IDENT F         

Média -0,0091 0,2056 -0,2071 0,0308 

Mediana -0,0146 0,1864 -0,1818 0,0274 

Desvio-padrão 0,0853 0,1385 0,1554 0,0241 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

IDENT E         

Média -0,0226 0,0840 -0,1045 0,0246 

Mediana -0,0292 0,0620 -0,0825 0,0249 

Desvio-padrão 0,0738 0,0640 0,1242 0,0146 

Máximo 0,3012 0,2851 0,1373 0,0746 

Mínimo -0,2466 0,0076 -0,7185 0,0002 

Total         

Média -0,0169 0,1762 -0,1843 0,0323 

Mediana -0,0241 0,1475 -0,1565 0,0287 

Desvio-padrão 0,0819 0,1327 0,1521 0,0253 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

wTA_KS: Accruals Totais; wδ1_REC: δ1 = Contas a receber divididas pela Receitas Líquidas e multiplicadas por REC 

= Receita Líquida menos Impostos; wδ2_DESP: δ2 = Capital de Giro Líquido menos Contas a Receber divididos por 

Despesas multiplicados por DESP = Despesas Operacionais; wδ3_IMOB: δ3 = despesas de depreciação e amortização 

divididos pelo ativo imobilizado multiplicado por IMOB = Imobilizado; Identidade do Controlador: IDENT I: 

Controlador Internacional; IDENT N: Controlador Nacional; IDENT F: Controlador Familiar; IDENT E: 

Controlador Estatal 
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Tabela 32: Tabela de distribuição de dados do modelo McNichols por identidade do controlador 

 

IDENT wTAMc wCFOANT 
wCFO 

ATUAL 

wCFO 

POST 
wδREC wIMOB SIZE 

IDENT I        

Média 0,0067 0,1092 0,1150 0,1277 0,0788 0,3305 0,3932 

Mediana -0,0014 0,1189 0,1317 0,1395 0,0522 0,2789 0,4018 

Desvio-padrão 0,0708 0,0852 0,0954 0,1074 0,1393 0,2575 0,2099 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 1,1922 0,8289 

Mínimo -0,1798 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,2203 0,0010 0,0340 

IDENT N        

Média 0,0120 0,0676 0,0723 0,0733 0,0819 0,2107 0,4638 

Mediana 0,0084 0,0722 0,0753 0,0702 0,0804 0,1293 0,4990 

Desvio-padrão 0,0679 0,0843 0,0875 0,0943 0,1409 0,2460 0,2645 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,5319 0,9324 0,9512 

Mínimo -0,1912 -0,1385 -0,1426 -0,1854 -0,3916 0,0010 0,0000 

IDENT F        

Média 0,0216 0,0542 0,0582 0,0690 0,0750 0,3133 0,4549 

Mediana 0,0154 0,0557 0,0560 0,0624 0,0524 0,2973 0,4604 

Desvio-padrão 0,0775 0,0796 0,0860 0,0935 0,1771 0,2513 0,2692 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 1,1922 0,9954 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 0,0010 0,0000 

IDENT E        

Média 0,0047 0,0660 0,0705 0,0792 0,0388 0,3513 0,3789 

Mediana 0,0022 0,0719 0,0729 0,0811 0,0314 0,1990 0,3888 

Desvio-padrão 0,0688 0,0594 0,0642 0,0675 0,0727 0,3476 0,1850 

Máximo 0,2998 0,2123 0,2055 0,2660 0,3888 1,1922 0,6736 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1023 -0,2178 0,0024 0,0000 

Total        

Média 0,0161 0,0659 0,0703 0,0797 0,0730 0,3040 0,4391 

Mediana 0,0094 0,0670 0,0706 0,0757 0,0503 0,2675 0,4457 

Desvio-padrão 0,0745 0,0817 0,0880 0,0958 0,1588 0,2656 0,2543 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 1,1922 0,9954 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 0,0010 0,0000 

wTA_Mc: Accruals Totais; wCFO_ANT: Fluxo de Caixa do período t-1; wCFO_ATUAL: Fluxo de Caixa no 

período t; wCFO_POST: Fluxo de Caixa no período t+1; wδ_REC: Variação da Receita Líquida; w_IMOB: 

Imobilizado da empresa; Identidade do Controlador: IDENT I: Controlador Internacional; IDENT N: Controlador 

Nacional; IDENT F: Controlador Familiar; IDENT E: Controlador Estatal 
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Tabela 33: Tabela de distribuição de dados do modelo KS por setor econômico 

SETOR wTAKS  wδ1REC wδ2DESP wδ3IMOB 

Bens Industriais  
Média -0,0230 0,2007 -0,2065 0,0364 

Mediana -0,0186 0,1651 -0,1827 0,0321 

Desvio-padrão 0,0592 0,1149 0,1211 0,0236 

Máximo 0,1262 0,6218 -0,0116 0,1182 

Mínimo -0,2466 0,0398 -0,7185 0,0034 

Construção e Transportes 
Média 0,0040 0,2382 -0,2376 0,0226 

Mediana -0,0103 0,2249 -0,2157 0,0096 

Desvio-padrão 0,1128 0,1774 0,1932 0,0257 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

Consumo Cíclico 
Média -0,0102 0,2356 -0,2465 0,0354 

Mediana -0,0103 0,2178 -0,2385 0,0295 

Desvio-padrão 0,0807 0,1213 0,1479 0,0234 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0199 -0,6801 0,0006 

Consumo não Ciclico 
Média -0,0148 0,1488 -0,1503 0,0309 

Mediana -0,0180 0,1321 -0,1323 0,0284 

Desvio-padrão 0,0632 0,1045 0,1276 0,0210 

Máximo 0,2271 0,4705 0,1373 0,1292 

Mínimo -0,1699 0,0061 -0,5842 0,0035 

Materiais Básicos 
Média -0,0316 0,1159 -0,1213 0,0381 

Mediana -0,0315 0,0889 -0,0948 0,0356 

Desvio-padrão 0,0602 0,0926 0,1008 0,0211 

Máximo 0,2212 0,6218 0,0442 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0141 -0,7185 0,0033 

Petróleo e Gás 
Média -0,0050 0,0269 -0,0239 0,0336 

Mediana -0,0280 0,0294 -0,0311 0,0354 

Desvio-padrão 0,1055 0,0192 0,0945 0,0360 

Máximo 0,2798 0,0607 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,1691 0,0049 -0,2071 0,0030 

Tecnologia da Informação 
Média -0,0566 0,2237 -0,2375 0,0332 

Mediana -0,0617 0,2166 -0,2481 0,0215 

Desvio-padrão 0,1045 0,1051 0,1027 0,0252 

Máximo 0,2101 0,3796 -0,0408 0,0887 

Mínimo -0,2466 0,0307 -0,4766 0,0009 

Telecomunicações 

Média -0,0976 0,1078 -0,1646 0,0854 

Mediana -0,0939 0,0930 -0,1400 0,0984 

Desvio-padrão 0,0660 0,0613 0,1553 0,0439 

Máximo 0,0076 0,2358 -0,0001 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0060 -0,7185 0,0003 

Utililidade Pública 
Média -0,0223 0,1076 -0,1269 0,0284 

Mediana -0,0293 0,0967 -0,1113 0,0280 

Desvio-padrão 0,0700 0,0704 0,1233 0,0216 

Máximo 0,3012 0,3102 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0076 -0,7185 0,0002 

Total 
Média -0,0169 0,1762 -0,1843 0,0323 

Mediana -0,0241 0,1475 -0,1565 0,0287 

Desvio-padrão 0,0819 0,1327 0,1521 0,0253 

Máximo 0,3012 0,6218 0,1373 0,1314 

Mínimo -0,2466 0,0049 -0,7185 0,0002 

Setor Econômico segundo BM&FBOVESPA  
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Tabela 34: Tabela de distribuição de dados do modelo McNichols por setor econômico 

Setor wTA_Mc wCFO_ANT wCFO_ATUAL wCFO_POST wδ REC 

Bens Industriais 
Média 0,0136 0,0862 0,0900 0,0974 0,0778 

Mediana 0,0176 0,0819 0,0941 0,1025 0,0679 

D.P. 0,0535 0,0661 0,0648 0,0709 0,2047 

Máximo 0,1432 0,2940 0,2396 0,3086 0,6682 

Mínimo -0,1963 -0,1094 -0,1176 -0,1254 -0,3916 

Construção e Transporte 
Média 0,0274 0,0404 0,0474 0,0581 0,0480 

Mediana 0,0113 0,0449 0,0486 0,0548 0,0336 

D.P. 0,1054 0,0997 0,1033 0,1099 0,1512 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,5694 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 

Consumo Cíclico 
Média 0,0242 0,0599 0,0614 0,0736 0,0948 

Mediana 0,0209 0,0590 0,0506 0,0626 0,0946 

D.P. 0,0735 0,0775 0,0914 0,1079 0,1582 

Máximo 0,2998 0,2940 0,2995 0,3763 0,6682 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 

Consum não Cíclico 
Média 0,0165 0,0698 0,0795 0,0932 0,1357 

Mediana 0,0112 0,0538 0,0604 0,0740 0,0866 

D.P. 0,0560 0,0866 0,0971 0,1052 0,1829 

Máximo 0,2101 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 

Mínimo -0,1288 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,3916 

Materiais Básicos 
Média 0,0072 0,0626 0,0654 0,0710 0,0649 

Mediana 0,0065 0,0622 0,0669 0,0688 0,0339 

D.P. 0,0554 0,0652 0,0691 0,0753 0,1351 

Máximo 0,2408 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 

Mínimo -0,2027 -0,1333 -0,1571 -0,1479 -0,3194 

Petróleo e Gás 
Média 0,0279 0,0133 0,0145 0,0252 0,0260 

Mediana 0,0075 0,0766 0,0658 0,0563 0,0177 

D.P. 0,1051 0,1076 0,1151 0,1089 0,1089 

Máximo 0,2902 0,1500 0,1546 0,1630 0,2672 

Mínimo -0,1585 -0,1567 -0,1868 -0,1854 -0,2203 

Tecnologia da Informação 
Média -0,0234 0,0785 0,0932 0,0875 -0,0467 

Mediana -0,0010 0,0844 0,1028 0,0918 0,0331 

D.P. 0,1036 0,1173 0,1316 0,1178 0,1922 

Máximo 0,2149 0,2882 0,3161 0,2351 0,2044 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1648 -0,1507 -0,3916 

Telecomunicações 

Média -0,0093 0,1279 0,1399 0,1623 0,0430 

Mediana -0,0034 0,1381 0,1359 0,1462 0,0193 

D.P. 0,0207 0,0686 0,0861 0,1231 0,1804 

Máximo 0,0276 0,2270 0,3161 0,3763 0,6682 

Mínimo -0,0599 -0,0015 -0,0005 -0,0005 -0,2801 

Utilidade Pública 
Média 0,0092 0,0833 0,0838 0,0898 0,0520 

Mediana 0,0054 0,0844 0,0843 0,0923 0,0332 

D.P. 0,0653 0,0628 0,0657 0,0683 0,0986 

Máximo 0,2998 0,2781 0,2362 0,2660 0,6682 

Mínimo -0,2027 -0,1567 -0,1868 -0,1023 -0,3916 

Total 
Média 0,0161 0,0659 0,0703 0,0797 0,0730 

Mediana 0,0094 0,0670 0,0706 0,0757 0,0503 

D.P. 0,0745 0,0817 0,0880 0,0958 0,1588 

Máximo 0,2998 0,2940 0,3161 0,3763 0,6682 

Mínimo -0,2026824 -0,1566932 -0,1867519 -0,1853845 -0,3916289 

Setor Econômico segundo BM&FBOVESPA  
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APÊNDICE C – TESTE DE WALD PARA DETECÇÃO DE 

HETEROCEDASTICIDADE DOS MODELOS KS E McNICHOLS 
 

 

 

Tabela 35: Teste de Wald modificado para heterocedasticidade em regressão em efeito fixo (wTA KS) 
H0: sigma (i)^2 = sigma^2 para todo i 

Chi2 (169) = 8,6e+05 

Prob>chi2 = 0,000 

 

 

 
 

Tabela 36: Teste de Wald modificado para heterocedasticidade em regressão em efeito fixo (wTA Mc) 
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for todo i 

chi2 (169) = 2.8e+07 

Prob>chi2 =   0,000 
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APÊNDICE D – TESTE DE BREUSCH-PAGAN, LAGRANGE MÚLTIPLO PARA 

COMPARAÇÃO E DETERMINAÇÃO ENTRE A TÉCNICA DE MÍNIMO 

QUADRADOS ORDINÁRIOS E EFEITOS ALEATÓRIOS 
 

 

 

Tabela 37: Teste de Breusch-Pagan, Lagrange Multiplo para efeitos aleatórios para o 

modelo KS 

 

xTA_ks[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t] 

 

Resultados Estimados: 

 

 Var sd = sqrt(Var) 

wTA_ks 0,0067 0,0819 

e 0,0037 0,0607 

u 0,0001 0,0105 

Teste: Var(u) = 0 

Chibar 2 (01) = 3,80 

Prob > chibar 2 = 0,0256 
 

 

 

Tabela 38: Teste de Breusch-Pagan, Lagrange Múltiplo para efeitos aleatórios para o 

modelo McNichols 

 

xTA_mc[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t] 

 

Resultados Estimados: 
 

  Var         sd = sqrt(Var) 

wTA_Mc   0,0101 0,1006 

e 0,0093 0,0963 

u 0,0000 0,0000 

Teste: Var(u) = 0 

Chibar 2 (01) = 0,00 

Prob > chibar 2 = 1,00000 
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APÊNDICE E – TESTE DE HAUSMAN PARA COMPARAÇÃO E DETERMINAÇÃO 

ENTRE AS TÉCNICAS DE EFEITOS FIXOS E EFEITOS ALEATÓRIOS 
 

 

Tabela 39:Teste de Hausman (Efeito Fixo / Efeitos Aleatórios) (wTA KS) 

 Coeficientes  
 (b) (B) (b-B) Sqrt (diag(V_b-V_B)) 

  FE RE Difference S.E. 

wδ1REC 0,5686 0,5994 -0,0307 0,0289 

wδ2DESP 0,5182 0,5000 0,0181 0,0085 

wδ3IMOB 0,2168 -0,4240 0,6408 0,1046 

Hipótese Nula: H0: diferença nos coeficientes não sistemática 

chi2(3)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

= 43,94 

Prob > chi2 = 0,0000 

wδ1_REC: δ1 = Contas a receber divididas pela Receitas Líquidas e multiplicadas por REC = Receita Líquida menos 

Impostos; wδ2_DESP: δ2 = Capital de Giro Líquido menos Contas a Receber divididos por Despesas multiplicados por 

DESP = Despesas Operacionais; wδ3_IMOB: δ3 = despesas de depreciação e amortização divididos pelo ativo 

imobilizado multiplicado por IMOB = Imobilizado 

 

 

 

 

 
Tabela 40: Teste de Hausman (Efeito Fixo / Efeitos Aleatórios) (wTA Mc) 

  Coeficientes     
 (b) (B) (b-B) Sqrt (diag(V_b-V_B)) 

  FE RE Difference S.E. 

wCFO_ANT -0,1374 -0,1260 -0,0114 0,0331 

wCFO_ATUAL -0,1024 -0,0755 -0,0269 0,0087 

wCFO_POST 0,1250 0,0591  0,0659 0,0293 

wδ_REC 0,1949 0,1821 0,0128 0,0118 

wIMOB -0,0888 -0,0345 -0,0543 0,0271 

Hipótese Nula: Ho: diferença nos coeficientes não sistemática 
chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=   13,13 
Prob>chi2 =   0.0222 

wCFO_ANT: Fluxo de Caixa do período t-1; wCFO_ATUAL: Fluxo de Caixa no período t; wCFO_POST: Fluxo 

de Caixa no período t+1; wδ_REC: Variação da Receita Líquida; w_IMOB: Imobilizado da empresa   
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APÊNDICE F: ESTATÍSTICA DESCRITIVA ENTRE IDENTIDADE DO 

CONTROLADOR E QUALIDADE DE RESULTADO E VARIÁVEIS RELATIVAS À 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

Tabela 41: Tabela de distribuição das variáveis de qualidade dos resultados e variáveis relacionadas a 

governança corporativa pela identidade do controlador 

IDENT EQ_ks EQ_mc IGOV ICA CON ROA ALAV SIZE 

IDENT I         
Média 0,0409 0,0625 6,5769 2,1346 59,0363 0,0217 0,3932 15,7472 

Mediana 0,0240 0,0378 7,0000 2,5000 53,3401 0,0462 0,4018 15,7774 

D.P. 0,0348 0,0722 1,5268 0,5123 20,0367 0,0925 0,2099 1,5669 

Máximo 0,1246 0,3225 9,5000 2,5000 99,9726 0,1378 0,8289 18,4374 

Mínimo 0,0063 0,0149 3,0000 0,5000 26,5664 -0,3105 0,0340 12,0676 

IDENT N                 

Média 0,0452 0,0699 66,4423 2,0962 56,2315 -0,0048 0,4638 15,3274 

Mediana 0,0312 0,0532 68,7500 2,5000 52,7300 0,0116 0,4990 15,4682 

D.P. 0,0309 0,0715 1,6841 0,5739 21,8515 0,1007 0,2645 1,4984 

Máximo 0,1417 0,3900 9,0000 2,5000 99,0250 0,1909 0,9512 19,6607 

Mínimo 0,0107 0,0189 2,5000 0,5000 20,2457 -0,2523 0,0000 12,5788 

IDENT F                 

Média 0,0514 0,0706 0,5993 1,9550 52,2937 -0,0044 0,4549 14,6678 

Mediana 0,0343 0,0562 6,5000 2,0000 50,3550 0,0106 0,4604 14,7869 

D.P. 0,0410 0,0643 1,9871 0,5925 21,7010 0,1194 0,2692 1,7202 

Máximo 0,1934 0,5092 9,2500 2,5000 99,2995 0,1810 0,9954 18,6237 

Mínimo 0,0036 0,0024 2,0000 0,5000 9,6906 -0,9815 0,0000 10,9137 

IDENT E                 

Média 0,0353 0,0606 5,9706 2,2059 63,0637 0,0141 0,3789 16,1994 

Mediana 0,0319 0,0250 6,0000 2,5000 51,1721 0,0164 0,3888 15,9973 

D.P. 0,0283 0,0720 1,7679 0,3472 19,7866 0,0440 0,1850 1,7717 

Máximo 0,0995 0,2705 8,7500 2,5000 97,6143 0,1026 0,6736 20,6181 

Mínimo 0,0049 0,0060 3,0000 1,5000 38,4900 -0,0965 0,0000 12,8029 

Total                 

Média 0,0472 0,0682 6,1805 0,2030 55,0202 0,0014 0,4391 15,0894 

Mediana 0,0322 0,0478 6,7500 2,0000 51,1600 0,0148 0,4457 15,2464 

D.P. 0,0379 0,0675 1,8761 0,5648 21,5783 0,1076 0,2543 1,7569 

Máximo 0,1934 0,5092 9,5000 2,5000 99,9726 0,1909 0,9954 20,6181 

Mínimo 0,0036 0,0024 2,0000 0,5000 9,6906 -0,9815 0,0000 10,9137 

 

IDENT I : Controlador Internacional; IDENT N: Controlador Nacional; IDENT F: Controlador Familiar; IDENT 

E: Controlador Estatal; EQ_ks: Qualidade do Resultado do Modelo KS; EQ_mc: Qualidade do Resultado do 

Modelo McNichols; IGOV :Índice de Governança Corporativa; ICA: Índice de Conselho de Administração; CON: 

Variável de Concentração de Controle; ROA:  Retorno sobre Ativo; ALAV: Alavancagem; SIZE: Tamanho da 

Empresa 
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APÊNDICE G: ESTATÍSTICA DESCRITIVA ENTRE SEGMENTO DE MERCADO E 

QUALIDADE DE RESULTADO E VARIÁVEIS RELATIVAS À GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 
 

Tabela 42: Tabela de distribuição das variáveis de qualidade dos resultados e variáveis relacionadas a 

governança corporativa pelo segmento de mercado 

Segmento EQ_ks EQ_mc IGOV ICA CON ROA ALAV SIZE 

Novo Mercado         

Média 0,0480 0,0691 7,6519 2,3418 47,6269 0,0030 0,4626 15,3828 

Mediana 0,0296 0,0563 7,7500 2,5000 50,0100 0,0199 0,4608 15,4758 

Desvio-padrão 0,0385 0,0597 0,8701 0,2821 14,4738 0,1394 0,2433 1,2783 

Máximo 0,1720 0,3900 9,5000 2,5000 78,2000 0,1909 0,9627 18,6237 

Mínimo 0,0049 0,0060 5,2500 1,5000 9,6906 -0,9815 0,0000 11,6092 

Nível 2                 

Média 0,0549 0,1004 6,8409 2,2273 57,1299 0,0267 0,5465 15,9640 

Mediana 0,0400 0,0514 6,7500 2,5000 50,9400 0,0176 0,5593 15,9973 

Desvio-padrão 0,0323 0,1063 0,7463 0,3303 13,0167 0,0394 0,1377 0,7309 

Máximo 0,1061 0,3225 8,0000 2,5000 80,4700 0,1026 0,7820 17,0839 

Mínimo 0,0187 0,0177 5,7500 1,5000 42,7229 -0,0477 0,3394 14,3756 

Nível 1                 

Média 0,0327 0,0425 5,7222 2,1944 62,9806 -0,0064 0,4130 16,4209 

Mediana 0,0228 0,0281 5,8750 2,2500 55,9899 0,0054 0,4451 16,7192 

Desvio-padrão 0,0296 0,0362 1,0284 0,3407 23,4945 0,0757 0,2279 1,8008 

Máximo 0,1071 0,1239 7,2500 2,5000 98,8000 0,1054 0,9311 19,6607 

Mínimo 0,0036 0,0024 3,5000 1,5000 21,3900 -0,1590 0,0132 13,2806 

Básico         

Média 0,0491 0,0688 4,2910 1,5410 61,8657 -0,0029 0,3971 14,1588 

Mediana 0,0335 0,0531 4,0000 1,5000 53,8900 0,0073 0,3723 13,6270 

Desvio-padrão 0,0393 0,0724 1,3585 0,5896 26,2919 0,0697 0,2817 1,9392 

Máximo 0,1934 0,5092 7,7500 2,5000 99,9726 0,1378 0,9954 20,6181 

Mínimo 0,0063 0,0024 2,0000 0,5000 18,1250 -0,3105 0,0000 10,9137 

Total                 

Média 0,0472 0,0682 6,1805 2,0296 55,0202 0,0014 0,4391 15,0894 

Mediana 0,0322 0,0478 6,7500 2,0000 51,1600 0,0148 0,4457 15,2464 

Desvio-padrão 0,0379 0,0675 1,8761 0,5648 21,5783 0,1076 0,2543 1,7569 

Máximo 0,1934 0,5092 9,5000 2,5000 99,9726 0,1909 0,9954 20,6181 

Mínimo 0,0036 0,0024 2,0000 0,5000 9,6906 -0,9815 0,0000 10,9137 

Segmento de Mercado segundo BM&FBOVESPA;  EQ_ks: Qualidade do Resultado do Modelo KS; EQ_mc: 

Qualidade do Resultado do Modelo McNichols; IGOV :Índice de Governança Corporativa; ICA: Índice de 

Conselho de Administração; CON: Variável de Concentração de Controle; ROA:  Retorno sobre Ativo; ALAV: 

Alavancagem; SIZE: Tamanho da Empresa 

 

 

 

 

 


