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RESUMO 

 

Este estudo investiga a relação entre o custo de capital e o gerenciamento de resultados, 

medida relacionada com a qualidade do resultado (earnings quality) nas empresas brasileiras 

de capital aberto listadas na B3 – Brasil Bolsa Balcão no período de 2009 à 2016. O objetivo 

geral do presente trabalho é analisar se existe uma associação negativa entre o gerenciamento 

de resultados e o custo de capital próprio e de terceiros. Para mensuração do custo de capital 

próprio utiliza-se o beta – β, medida do risco sistemático, e como medida do custo de capital 

de terceiros a variável Ki obtida da razão entre as despesas financeiras e a média do passivo 

oneroso. Como proxy de gerenciamento de resultados utiliza-se a variável Earning Quality 

derivada da mensuração do gerenciamento de resultados pelos accruals discricionários 

obtidos a partir de três modelos para maior robustez dos resultados: o modelo Jones 

Modificado (1995), o modelo Kang e Sivaramakrishnan (1995) e o modelo McNilchols 

(2002). Por meio de painel de efeitos fixo e aplicação de modelos MQO, tratados por meio de 

erros padrão robustos a fim de eliminar possíveis vieses de heterocedasticidade e 

multicolinearidade, foram obtidas as medidas EQ para cada um dos modelos propostos e em 

seguida as mesmas foram testadas na relação com o custo de capital próprio e de terceiros por 

meio de modelos econométricos compostos por variáveis de controle para o ano de 2016. Os 

resultados obtidos não confirmam as hipóteses propostas de que existe uma relação negativa 

entre EQ e custo de capital, contrariando trabalhos anteriores como o de Persakis e Iatridis 

(2015) abrindo campo para futuras pesquisas sobre as influências do contexto econômico 

sobre esta relação. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Resultado. Custo de Capital. Risco. Retorno. Teoria da 

Agência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates the relationship between cost of capital and results management, a 

measure related to earnings quality in Brazilian publicly traded companies listed in B3 - 

Brasil Bolsa Balcão in the period from 2009 to 2016. The general objective of the present 

study is to analyze if there is a negative association between the management of results and 

the cost of capital and third parties. To measure the cost of equity, beta-β is used as a measure 

of the systematic risk, and as a measure of the cost of third-party capital, the variable Ki 

obtained from the ratio between financial expenses and the average of the onerous liabilities. 

As a proxy for results management, we use the Earning Quality variable derived from the 

measurement of results management by discretionary accruals obtained from three models for 

greater robustness of results: the Modified Jones model (1995), the model Kang and 

Sivaramakrishnan (1995) ) and the model McNilchols (2002). By means of a fixed effects 

panel and application of MQO models treated by means of robust standard errors in order to 

eliminate possible biases of heteroscedasticity and multicollinearity, EQ measurements were 

obtained for each of the proposed models and then they were tested in relation with the cost of 

capital and third parties by means of econometric models composed of control variables for 

the year 2016. The obtained results do not confirm the hypotheses proposed that there is a 

negative relation between EQ and cost of capital, contrary to previous works as that of 

Persakis and Iatridis (2015), opening the way for future research on the influences of the 

economic context on this relation. 

 

Keywords: Earnings Management. Cost of Capital. Risk. Return. Theory of the Agency.  
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1       INTRODUÇÃO 

 

Segundo a teoria da agência, uma relação como, por exemplo, um contrato, pelo qual 

uma pessoa (o principal) emprega outra pessoa (agente) para executar em seu nome um 

serviço que demande poder de decisão do agente (JENSEN; MECKLING, 1976), pode 

acarretar conflitos entre as partes se ambas forem maximizadoras de utilidade, isto é, cada 

qual busca alcançar interesses particulares. Isso pode ocorrer ainda que existam contratos 

entre as partes com cláusulas restritivas às eventuais ações dos agentes contrárias aos 

interesses do principal (NARDI et al., 2009). Tais problemas de agência podem ser 

minimizados pela existência de contratos, com termos e cláusulas que objetivem a mitigação 

dos conflitos. Entretanto, além de não existirem contratos completos e perfeitos, eles 

carregam em si os custos de agência caracterizados pelo risco moral – moral hazard ou 

oportunismo (CARVALHO, 2002). 

Dentre os fatores que podem gerar tais conflitos de interesses, encontra-se a assimetria 

de informações, fenômeno que ocorre quando um dos agentes econômicos tem mais 

informações do que outros. Geralmente, no contexto corporativo, os administradores e 

controladores (insiders) possuem mais informações que os usuários externos (outsiders). Num 

mercado eficiente não deve existir a assimetria de informações, ou seja, os investidores devem 

ter informações suficientes para tomar suas decisões, o que resulta em uma correta 

precificação dos ativos (BELO; BRASIL, 2006). 

Quando os investidores se sentem inseguros em relação à qualidade da informação que 

recebem da empresa, isto é, quando existe assimetria informacional entre os investidores e a 

empresa decorrente do fornecimento de informações que não são confiáveis e transparentes, o 

investidor pode aumentar seu prêmio pelo risco do capital investido ou emprestado. Além 

disso, a falta de informação ou informação sem qualidade pode gerar custos de agência, 

(NARDI et al., 2009). 

As empresas devem divulgar informações relativas ao seu desempenho para que os 

investidores possam tomar suas decisões para alocação de seus recursos. A contabilidade é o 

sistema de informação que tem como um de seus objetivos prover seus usuários com 

informações úteis referentes à situação patrimonial, econômica e financeira da entidade, para 

o processo de tomada de decisão, influenciando decisões sobre captação e alocação de 

recursos.  Dentre os usuários da informação contábil encontram-se credores e investidores, 

além de analistas do mercado de capitais aos quais interessam informações que os auxiliem a 

decidir sobre comprar ou vender instrumentos patrimoniais, avaliar o desempenho da 
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administração da entidade, avaliar a capacidade de pagamento de dívidas, determinar 

distribuição de lucros e dividendos, dentre outros elencados na Resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.374/2011. Nesse sentido a contabilidade auxilia na 

moderação dos problemas de agência, na medida em que busca reduzir a assimetria 

informacional entre o agente e o principal (FORMIGONI et al., 2012). 

Entretanto, os diferentes usuários têm diferentes necessidades em relação às 

informações contábeis. Esta situação deixa a Contabilidade incapaz de atender a todas as 

necessidades dos diferentes usuários, o que a impele ao fornecimento de um conjunto básico 

de informações que pressupõe ser útil para a maioria dos usuários (SANTOS, 1998). Tal 

afirmação também é expressa no CPC 00 R1 em seu item OB5, quando esclarece que 

“relatórios contábil-financeiros de propósito geral não atendem e não podem atender a todas 

as informações de que investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e 

em potencial, necessitam”. Além disso, tais relatórios não são elaborados para se chegar ao 

valor da entidade que reporta a informação.  

Dito de outra forma, as normas contábeis oferecem oportunidades de escolha entre 

critérios e políticas igualmente válidas e aceitas, mas que impactam de diferentes formas na 

divulgação do resultado e do valor contábil da entidade, e a prevalência da essência sobre a 

forma como pressuposto das normas oferece poder de julgamento nas estimativas e 

interpretação das operações, o que reforça esse poder de escolha, ou discricionariedade, no 

momento do processo contábil e elaboração das demonstrações contábeis, influenciando o 

resultado e valor contábil da entidade (GRECCO, 2013). 

Em algumas situações, este poder de escolha pode ser exercido com objetivos 

particulares dos administradores, ou agentes, que diferem dos objetivos de maximização do 

valor e do retorno aos investidores ou principais. Neste sentido, Joia e Nakao (2014) afirmam 

que as práticas contábeis caminham de acordo com o objetivo do agente ou do principal: 

enquanto o principal busca a maximização do valor da entidade, o agente por outro lado, 

busca maximizar seus próprios interesses e para tanto, poderá valer-se desse poder de escolha 

como prática oportunista o que pode enviesar a informação contábil (COELHO; LOPES, 

2007). Um estudo realizado por Valente e Fujino (2015) confirma a assimetria de informação 

gerada em decorrência do fato de que os relatórios contábeis publicados são elaborados pelos 

interessados em sua divulgação e no futuro uso para tomada de decisões pelos potenciais 

usuários. 

Quando existe viés na contabilidade decorrente de escolhas oportunistas, a informação 

deixa de ter o poder de reduzir a assimetria de informações e diminuir os problemas de 
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agência e quando este viés é produzido intencionalmente, passa a configurar-se o 

Gerenciamento de Resultados, ou seja, manipulação intencional das informações contábeis 

por meio do uso de julgamentos no processo contábil com objetivos de alterar a percepção de 

terceiros em relação ao desempenho e valor da entidade (SHIPPER, 1989; HEALY; 

WAHLEN, 1999; MARTINEZ, 2013). 

O gerenciamento de resultado está relacionado com a qualidade dos resultados da 

empresa e esta pode ser vista como uma medida de assimetria informacional (ABOODY; 

HUGHES; LIU, 2005). Quanto maior a qualidade da informação contábil, maior seu poder de 

reduzir a assimetria informacional. Alencar (2005) afirma que um dos resultados dessa 

redução de assimetria é a redução no custo de capital. Easley e O’Hara (2004) estudaram a 

relação da qualidade da informação divulgada com o retorno, e demonstraram que como a 

demanda de retorno dos investidores determina o custo de capital, então o custo de capital 

também é afetado pela qualidade das informações. Nardi et al., (2009) concordam com 

Francis et al., (2005) de que há uma relação entre a qualidade da informação divulgada pelas 

empresas e o retorno que os fornecedores de recursos exigem. Segundo Moura et al., (2016) 

as informações contábeis de qualidade podem reduzir a assimetria de informações entre seus 

usuários e desta forma, favorecer as previsões dos analistas levando à redução do custo de 

capital. 

Se uma informação, divulgada é percebida como informação de qualidade o investidor 

tende a perceber uma redução no risco de perder capital. Por outro lado, se o investidor não 

estiver bem informado, ele pode perceber esse risco de informação como um fator de aumento 

do risco e, portanto, requer maior retorno como compensação, o que, em última análise 

aumenta o custo de capital (FRANCIS et al., 2005). 

Desta forma, considerando que o Gerenciamento de Resultados pode ser uma prática 

oportunista realizada pelos administradores para divulgarem resultados de acordo com seus 

interesses, alterando a qualidade da informação contábil divulgada, existe a possibilidade de 

que tal prática influencie o custo de capital, ou vice-versa, pois a discricionariedade sobre os 

números contábeis pode ser exercida no sentido de maximizar o valor da empresa (NARDI et 

al., 2009). Isso ocorre porque o lucro é usado como medida de desempenho das empresas, 

bem como para predizer lucros futuros e para avaliar o risco de investir na empresa ou mesmo 

para emprestar recursos (NARDI; NAKAO, 2009). Assim, se o objetivo dos administradores 

que praticam gerenciamento de resultados for atingido, os relatórios contábeis apresentarão 

informações de que a empresa vale mais do que a realidade, e que tem maior potencial de 

geração de fluxo de caixa futuro (GHOSH; MOON, 2010), o que tende a apresentar um 
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menor risco para os possíveis investidores, associado com menor custo de capital (FRANCIS 

et al., 2005). 

Porém, se o mercado for de fato eficiente, os investidores perceberão o gerenciamento 

dos resultados levando-os a sentirem-se em um contexto arriscado, e então serão levados a 

exigir maiores retornos sobre seus investimentos, elevando o prêmio pelo risco e aumentando 

o custo do capital (NARDI; NAKAO, 2009), o que anularia o efeito esperado e, portanto, o 

gerenciamento de resultados diminui o custo de capital (BHATTACHARYA et al., 2003) 

A relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital tem sido foco de 

várias pesquisas que investigaram se as práticas de gerenciamento de resultados beneficiam as 

empresas na obtenção de menores custos da dívida e do capital próprio. Trabalhos como os de 

Bhattacharya, Daouk e Welker (2003), Francis et al., (2004) e Mclnnis (2010) analisaram os 

impactos do gerenciamento de resultado sobre o custo do capital próprio. Já Francis et al., 

(2005), Valipour e Moradbeygi (2011) estudaram a relação do capital próprio com o 

gerenciamento de resultados. Persakis e Iatridis (2015) realizaram uma investigação dos 

impactos da qualidade dos resultados sobre o custo de capital, analisando simultaneamente o 

custo da dívida e o custo do capital próprio.  

Desta forma, uma vez que os estudos têm demonstrado resultados diversos, ainda 

importa investigar se o gerenciamento de resultados dentre outras consequências, tem impacto 

no custo de capital das empresas, o que se apresenta como propósito desta pesquisa. 

Assim, para melhor exposição dos estudos e de seus resultados, esta dissertação 

contempla além da introdução, a apresentação do problema de pesquisa onde serão expostos o 

objetivo, a justificação e a relevância da presente pesquisa; o referencial teórico onde serão 

abordados os temas Gerenciamento de Resultados e Custo de Capital, a relação Risco e 

Retorno; o referencial empírico para apresentação de trabalhos que abordaram a relação 

gerenciamento de resultados e custo de capital; a metodologia utilizada para mensuração do 

gerenciamento de resultados e do custo de capital próprio e de terceiros. Em seguida são 

apresentados a análise dos dados e exposição dos resultados encontrados, finalizando com a 

conclusão dedicada à análise dos resultados encontrados em confronto com a teoria. 

 

1.1 Problema de pesquisa e objetivos 

 

Joia e Nakao (2014) chamam a atenção para o fato de que o aumento na qualidade e na 

transparência da informação contábil, somado a uma maior comparabilidade das 

demonstrações contábeis deveria levar a uma redução da assimetria informacional. 
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Assim, num contexto em que os relatórios contábeis são meios para a administração 

comunicar o desempenho econômico da empresa, sob o ponto de vista da Teoria de Agência, 

tais relatórios configuram-se em instrumentos que auxiliam na moderação de seus problemas 

de agência na medida em que a contabilidade busca reduzir a assimetria de informações entre 

os gestores e os fornecedores de capital (FORMIGONI; PAULO; PEREIRA, 2007). 

Por outro lado, a prática do gerenciamento de resultados pode comprometer o nível de 

confiança dos stakeholders sobre as informações contábeis. Isso eleva o risco do investidor, o 

chamado risco sistemático, levando-o a requerer um retorno maior como compensação 

(NARDI et al., 2009), o que tem levado pesquisadores a relacionarem o gerenciamento de 

resultados com o custo de capital. 

Neste sentido, a relação entre o gerenciamento de resultados, o custo de capital próprio 

e de terceiros tem sido foco de diversos estudos internacionais. A maioria, porém, preocupou-

se em estudar isoladamente os impactos do gerenciamento de resultados sobre o custo de 

capital próprio (BHATTACHARYA et al., 2003; FRANCIS et al., 2004; FRANCIS et al., 

2008; MCLINNIS, 2010) ou sobre o custo de capital de terceiros (DEANGELO et al., 1994; 

DEFOND; JIAMBALVO, 1994; GHOSH; MOON, 2010; VALIPOUR; MARADBEYGI, 

2011; GHOUMA, 2016). O trabalho de Houqe, Ahmed e Zijl (2017) analisou mais 

especificamente a relação entre a qualidade da auditoria e o gerenciamento de resultados e o 

custo de capital. Contudo, Francis et al., (2005) e Persakis e Iatridis (2015) investigaram o 

efeito do gerenciamento de resultados tanto sobre o custo do capital próprio quanto sobre o 

custo das dívidas, cujos estudos apontam resultados que demonstram que quanto maior o 

gerenciamento (menor qualidade do resultado) menor o custo de capital das empresas. 

No Brasil, dentre as pesquisas empíricas realizadas a respeito do tema Gerenciamento 

de Resultados e Custo de Capital, encontram-se os trabalhos de Nardi e Nakao (2009), Nardi 

et al., (2009), Gioielli, Carvalho e Sampaio (2013), Moura et al., (2016) e Sincerre et al., 

(2016).  Kreuzberg et al. (2015) fizeram um estudo setorial do tema, analisando a relação 

entre o gerenciamento de resultados e o custo da dívida em empresas do setor de 

agrobusiness. Dentre esses trabalhos, destacam-se o de Nardi et al., (2009) e o de Moura et 

al., (2016) os quais analisaram a relação da qualidade dos resultados divulgados e os custos de 

captação de capital próprio e de terceiros nas empresas brasileiras. O objetivo foi verificar se 

“os usuários das informações contábeis, como os investidores e os credores, elevam seu 

retorno exigido quando percebem que há mais chances de as empresas brasileiras gerenciarem 

seus resultados contábeis” (NARDI et al., 2009, p. 9). 
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Dentre os trabalhos apresentados duas características são relevantes para motivar a 

presente pesquisa: (1) a maioria foi realizada com amostras de empresas americanas e (2) os 

estudos brasileiros apresentaram uma base de dados com períodos anteriores à padronização 

das normas brasileiras às normas internacionais, o que só ocorreu com o advento da Lei 

11.638/2007 com obrigatoriedade de adoção a partir de 2010. No Brasil trabalhos como o de 

Moura et al., (2016) analisaram a relação do Gerenciamento de Resultados com o custo de 

capital das empresas brasileiras após a adoção das IFRS, abrangendo o período de 2010 a 

2013.  

Assim, embora o trabalho de Nardi et al., (2009) também analise a relação entre o 

gerenciamento de resultados e o custo de capital próprio e de terceiros das companhias abertas 

brasileiras, a amostra utilizada compreendia o período entre 2004 e 2006, portanto, antes do 

Brasil adotar as normas internacionais de contabilidade.  Porém, algumas pesquisas no Brasil  

buscam relacionar o impacto da adoção das IFRS sobre o gerenciamento de resultados dentre 

as quais citam-se Grecco (2013) e Joia e Nakao (2014) que não encontraram evidências de 

impacto das IFRS sobre as práticas de gerenciamento de resultado, divergentes do trabalho de 

Cardoso, Souza e Dantas (2015) que encontraram diferenças estatisticamente significativas 

entre as acumulações discricionárias com dados do BRGAAP e as acumulações 

discricionários utilizando-se dados das IFRS, o que justifica uma nova investigação sobre os 

efeitos do gerenciamento de resultados sobre o custo de capital próprio e de terceiros das 

empresas brasileiras de capital aberto compreendendo um período maior e posterior à total 

adoção das normas convergidas, tal qual se propõe o presente trabalho, qual seja, 2010 à 

2016. 

Diante do exposto, verifica-se que ainda há campo para estudo do impacto do 

Gerenciamento de Resultados sobre o Custo de Capital nas empresas brasileiras, dada a 

relevância do tema evidenciada pela literatura apresentada, especialmente quando se investiga 

se as práticas de gerenciamento de resultado favorecem as empresas na medida em que ocorre 

a redução do custo do capital próprio e de terceiros, ou se o mercado atua com tal eficiência 

que anula os efeitos esperados pelos administradores que apresentam comportamento 

oportunista.  

Para tal investigação é necessário delimitar-se o problema de pesquisa. Segundo Silva 

(2010), os problemas de pesquisa são o cerne da questão a ser estudada, pois constituem os 

fenômenos ou fatos que ainda não possuem explicações ou soluções, sendo, portanto objeto 

de discussão, isto é, a lacuna na área de domínio do conhecimento em estudo. 
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 Posto desta forma, esta dissertação tem como problema de pesquisa a seguinte questão: 

Existe uma relação negativa do Gerenciamento de Resultados sobre o custo de capital 

nas empresas brasileiras de capital aberto? 

Na busca de respostas para esta questão, é necessário delinear-se o objetivo da pesquisa 

o qual torna explícito o problema, e aumenta os conhecimentos sobre determinado assunto 

(MARCONI; LAKATOS, 2006). 

O objetivo geral do presente trabalho é investigar evidências de relação entre o 

gerenciamento de resultados e o custo de capital das empresas brasileiras de capital aberto, 

buscando identificar se existe uma associação negativa entre essas variáveis. 

Os objetivos específicos desta pesquisa deriva da operacionalização e das análises, 

propondo-se, desta forma, testar três modelos diferentes para estimação dos accruals 

discricionários, proxy de gerenciamento de resultado (GR), o qual, por sua vez está 

relacionado com a qualidade dos resultados (earning quality – EQ). Assim serão testados os 

modelos Jones Modificado (JM) proposto por Dechow, Sloan e Sweeney (1995); o modelo 

KS (KANG; SHIVARAMAKRISHNAN, 1995); e o modelo McNichols (2002) com objetivo 

de verificar se os resultados são suscetíveis à escolha do modelo para contrapor às críticas 

apresentadas aos mesmos na literatura. 

Para tanto, são propostas as seguintes hipóteses de pesquisa. 

H1: Existe relação negativa entre o Gerenciamento de Resultados e o Custo de Capital 

Próprio. 

H2: Existe relação negativa entre o Gerenciamento de Resultados e o Custo de Capital 

de Terceiros. 

Este trabalho justifica-se pela relevância do tema na literatura internacional e nacional e 

pela lacuna existente sobre o estudo dos efeitos do GR e o custo de capital próprio e de 

terceiros num único estudo, especialmente após a adoção das IFRS no Brasil. Os resultados 

obtidos no estudo de Moura et al. (2016) demonstraram discordância com trabalhos anteriores 

sobre o tema, fato que os leva a argumentar que a falta de relação com significância estatística 

dos resultados obtidos por estes autores é direcionador de futuras pesquisas, especialmente 

sobre a questão da qualidade das informações contábeis que são divulgadas pelas empresas 

brasileiras, bem como a influência do setor econômico sobre esta relação. Assim, o presente 

estudo pode contribuir para as pesquisas nacionais sobre o tema gerenciamento de resultados 

e sua relação com o custo de capital, na medida em que investiga empresas brasileiras num 

período mais abrangente que as pesquisas anteriores, considerando como base o ano de 2010 
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quando foram adotadas, no Brasil as normas internacionais de contabilidade. Além disso, o 

uso de três modelos para detecção dos resultados deve agregar maior robustez aos resultados. 

A compreensão da relação entre gerenciamento de resultados e custo de capital é de 

interesse de diversos usuários da informação contábil como base para tomada de decisões 

sobre alocação de recursos. Investidores ou emprestadores, como fornecedores de recursos 

para financiar projetos corporativos, podem ser influenciados por números contábeis cujos 

resultados tenham sido gerenciados com intencional objetivo de apresentar melhores 

desempenhos econômicos e financeiros das empresas, o que diminui o risco e, 

consequentemente, o custo do capital, relacionado com a expectativa de retorno dos 

investidores e fornecedores de recursos em geral. 

Não obstante os resultados encontrados não tenham confirmado as hipóteses conforme 

esperava-se, posto não ter sido encontrada relação negativa com significância estatística 

suficiente, este estudo apresenta importante contribuição ao abranger empresas brasileiras 

num período cujos dados são integralmente apresentados dentro das regras contábeis 

internacionais e por aplicar simultaneamente três modelos econométricos para mensuração de 

accruals. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste item será apresentada uma revisão bibliográfica acerca do tema estudado, 

abordando os autores seminais e contemporâneos que trataram do assunto Gerenciamento de 

Resultados, bem como Custo de Capital Próprio e de Terceiros. Esta revisão objetiva fornecer 

tanto a fundamentação teórica quanto empírica para sustentar as hipóteses de pesquisa que 

serão apresentadas adiante. Marconi e Lakatos (2007) salientam a necessidade de 

correlacionar a pesquisa com o universo teórico propondo a necessidade de optar-se por um 

modelo teórico que sirva de embasamento à interpretação dos significados dos dados e fatos 

colhidos ou levantados. 

 

2.1 Referencial teórico 

 

As hipóteses devem ser suportadas por teorias e este é objetivo deste referencial teórico, 

ou seja, dar suporte teórico às hipóteses propostas. Estudos apontam para a relação negativa 

entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital, como por exemplo, o trabalho de 

Persakis e Iatridis (2015). Entretanto, importa identificar quais teorias fundamentam esses 

resultados. Dentre os trabalhos analisados, duas teorias se destacaram: a Teoria da Agência, a 

qual explica os conflitos de agência e a Assimetria Informacional que, no contexto deste 

estudo relaciona-se com o papel da informação contábil, sobre as quais tratarão os tópicos 

seguintes. 

No presente trabalho também serão analisadas as relações existentes entre os resultados 

possíveis e a eficiência de mercado. 

 

2.1.1. Teoria de agência e assimetria de informação 

 

Jensen e Meckling (1976) apresentaram a relação de agência definindo-a como sendo 

uma relação contratual envolvendo duas partes: de um lado o principal que contrata outra 

parte – o agente, para agir em seu nome, o que envolve delegação de autoridade para decisões 

cedidas pelo principal ao agente. 

Na relação de agência a existência de divergências de interesses entre o principal e o 

agente envolve a possibilidade do agente procurar maximizar suas utilidades em detrimento 

dos interesses do principal. Desta forma, a relação de agência é geradora de custos de 
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monitoramento e de vínculo denominados de custos de agência (JENSEN; MECKLING, 

1976). 

Tais custos dificilmente serão evitados, o que pode ser explicado por duas razões: a) 

inexistência de contrato completo que possa prever todas as situações potencialmente 

geradoras de conflitos, e b) inexistência de agente perfeito, derivado do fato de que a natureza 

humana é utilitarista e racional, o que por sua vez, gera o risco moral ou oportunismo 

(CARVALHO, 2002; LEONE, 2016). 

O oportunismo surge quando o agente age em prol de seus próprios interesses, 

divergindo da meta de maximizar a riqueza do principal, objetivo daquele que o contratou. 

Uma das formas de que este risco moral se concretize ocorre quando o gestor se apropria de 

práticas de gerenciamento de resultados, agindo com oportunismo ao usar sua 

discricionariedade perante as Normas Contábeis com objetivos de atendimento de interesses 

próprios.  

Diante dessa situação, a prática do gerenciamento de resultados aumentaria os conflitos 

de agência e, por consequência, os custos de agência, pois o oportunismo seria captado como 

aumento de risco implicando em aumento de retornos requeridos. Por outro lado, o 

gerenciamento de resultados seria suportado positivamente pela Teoria de Agência na 

hipótese de ser realizado com o propósito de atender aos interesses do principal, alinhado com 

os incentivos do mercado de capitais para a prática de gerenciamento de resultados. 

Assim, quando os gestores agem com oportunismo, o gerenciamento de resultado seria 

percebido de forma negativa na medida em que tal prática reflete no aumento da assimetria 

informacional, fenômeno que ocorre quando um dos agentes econômicos tem mais 

informações do que outros. Quando o mercado de capitais é eficiente, os preços dos títulos 

refletem integralmente a informação disponível (FAMA; MACBETH, 1973). Isso significa 

que, quando os agentes detêm mais informações que os principais, os preços dos títulos 

podem ser afetados, justificando assim a hipótese de relação entre o gerenciamento de 

resultado e o custo de capital. 

Entretanto, se por um lado a assimetria informacional é uma alavanca para o conflito de 

agência, por outro a contabilidade desempenha um importante papel na redução dessa 

assimetria. É o que se propõe explicar o próximo tópico. 

 

2.1.2 Informação contábil e gerenciamento de resultados 
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Cabe à contabilidade o papel de reduzir a assimetria informacional e minimizar os 

conflitos de interesses existentes dentro da dinâmica empresarial o que contribuiria para a 

adequada alocação de recursos e diminuição dos custos de agência. Este papel é 

desempenhado pela qualidade dos resultados divulgados (Earning Quality). Entretanto, 

quando a informação contábil é manipulada para atender a interesses próprios, alterando as 

percepções de terceiros, surge o Gerenciamento de Resultados, prática que pode reduzir a 

qualidade da transparência da informação contábil, uma vez que a oportunidade de escolher o 

quê, como ou quando divulgar uma informação pode impactar no resultado da empresa 

(NARDI; NAKAO, 2009). 

Não se pode entender o gerenciamento de resultados sem a compreensão dos objetivos 

da informação contábil. Como ciência, o papel da contabilidade é prover seus usuários com 

informações úteis para o processo de tomada de decisão. Segundo o que dispõe a Resolução 

1.374/2011 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade em consonância com as normas 

internacionais de contabilidade (IFRS) as Demonstrações Contábeis “objetivam fornecer 

informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos 

usuários em geral”. Essas informações contábeis devem refletir com fidedignidade todas as 

alterações ou eventos econômicos e financeiros que afetam o patrimônio de uma dada 

entidade. E no contexto do mundo contemporâneo, onde a globalização atinge o fluxo dos 

investimentos, é por meio da informação contábil contida nos demonstrativos financeiros das 

empresas que os investidores encontrarão subsídios para decidirem onde irão investir seus 

recursos.  

Assim, a contabilidade tem papel fundamental nas decisões individuais de seus 

usuários, dentre os quais se destacam os investidores e credores em geral, que disponibilizam 

seus recursos objetivando alocações eficientes com retornos satisfatórios. Desta forma, ao 

influenciar a alocação dos recursos, a contabilidade influencia no funcionamento dos 

mercados e, consequentemente na eficiência da economia (PAULO, 2007). 

Para atender seus objetivos a contabilidade dispõe de normas e princípios que norteiam 

e padronizam seus processos de mensuração, reconhecimento e divulgação das demonstrações 

contábeis, de tal forma que apresentem informações econômicas seguras (ALMEIDA; 

BEZERRA, 2012).  

No entanto, essas mesmas normas oferecem ao gestor poder de escolha entre diferentes 

critérios de mensuração e reconhecimento igualmente válidos, especialmente no cenário atual 

em que as normas internacionais de contabilidade orientam para a prevalência da essência 

sobre a forma oferecendo possibilidade de julgamentos dos gestores na escolha e aplicação 
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das normas contábeis. Essa flexibilidade confere aos gestores certa discricionariedade 

oferecendo oportunidade de fazerem escolhas contábeis que produzam informações de acordo 

com seus próprios interesses (MARTINEZ, 2001). 

Desta forma, as normas contábeis não contemplam respostas prontas para todas as 

dúvidas oferecendo os princípios como orientadores do raciocínio contábil, o que enfim, 

“obriga a maior julgamento e a maior análise” (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 21). Tal situação 

pode propiciar a produção de informações contábeis com maior qualidade, mas isso 

dependerá das escolhas, ou seja, da discricionariedade daqueles que são responsáveis pela 

divulgação destas informações. 

Segundo Healy e Wahlen (1999), tendo em vista que os relatórios contábeis são 

auditados e submetidos a órgãos reguladores, a divulgação dos mesmos é um meio de 

comunicação confiável entre a empresa e os usuários da contabilidade, incluindo seus 

investidores, e de custo relativamente baixo. A informação contábil contida nestes relatórios 

será tanto mais útil quanto os gestores evidenciarem a melhor realidade econômica da 

empresa. Mas esta comunicação e esta utilidade da informação contábil são violadas quando 

os gestores exercem sua discricionariedade por meio de um gerenciamento de resultados com 

claros objetivos de alterar a percepção dos usuários da informação. 

Rosa e Tiras (2013), entretanto, alertam para o risco de que quanto maior for a 

confiança que os investidores depositem sobre os relatórios contábeis, maior a possibilidade 

de que os gestores se utilizem do oportunismo e realizem o gerenciamento dos resultados a 

serem divulgados nestes relatórios.  

Desta forma tem-se a importância da compreensão sobre a definição do que venham a 

ser escolhas contábeis. Segundo Fields et al., (2001), “uma escolha de contabilidade é uma 

decisão cujo objetivo principal é o de influenciar (seja na forma ou na substância) a saída do 

sistema de contabilidade de um modo particular”. Por saída do sistema entenda-se o seu 

resultado final que, no caso da contabilidade, corresponde aos relatórios contábeis. Ou seja, a 

decisão de aplicar um critério contábil em detrimento de outro, ambos igualmente válidos, 

leva a diferentes informações divulgadas nos relatórios contábeis. Estes autores classificaram 

as escolhas contábeis baseados em três grupos de motivações: Imperfeições do Mercado; 

Custos de Agência ou Assimetria de Informações; e Externalidades que afetam terceiros não 

contratantes (FIELDS et al., 2001, p. 257).  

Paulo (2007, p. 30) sintetiza o que Fields et al., (2001) classificam como natureza das 

escolhas contábeis segregando-as em: (a) escolha entre regras igualmente aceitas; (b) 
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julgamentos e estimativas requeridas por alguns sistemas contábeis; (c) decisões estratégicas 

de disclosures; (d) decisões do momento de reconhecimento; e (e) atividades de lobby. 

A relação entre a discricionariedade sobre as escolhas contábeis e o gerenciamento 

contábil torna-se plausível, especialmente quando se considera a assimetria informacional 

existente em certos mercados. A assimetria da informação existe quando um dos participantes 

do mercado possui melhores informações do que outro(s) participante(s) (PAULO, 2007, p. 

18). 

Os relatórios contábeis divulgam informações sobre o desempenho econômico 

empresarial, tais como o lucro o qual é medida da eficiência da gestão e é usado para 

prospectar a trajetória da empresa, influenciando decisões gerenciais futuras sobre capacidade 

de geração de resultados (NARDI et al., 2009).  

Os resultados divulgados são frequentemente utilizados por investidores para que sejam 

feitas previsões sobre o poder de geração de fluxo de caixa futuro, sendo preferíveis em 

relação ao uso do fluxo de caixa corrente. Essa preferência se deve ao fato de que os 

resultados incorporam um componente chave - as acumulações (accruals) contábeis. Estes 

accruals carregam maior poder informacional sobre o fluxo de caixa futuro (GHOSH; 

MOON, 2010). 

Os accruals totais de uma empresa são compostos por uma parte normal, isto é, 

decorrente das atividades normais da empresa, e outra parte anormal, ou discricionária, 

decorrente especialmente do poder de escolha entre práticas contábeis. O nível de accruals 

discricionários existentes no total de accruals que compõem o resultado da empresa 

determina a qualidade do resultado: quanto maior o nível de accruals discricionários, menor a 

qualidade do resultado. Em outras palavras, quanto maior o nível de accruals discricionários, 

maior o nível de gerenciamento de resultados (GR). 

É assim que, enfim, a qualidade dos resultados – Earning Quality (EQ) refere-se à 

qualidade dos accruals, conceito melhor detalhado na seção 2.1.4. Antes, porém importa 

analisar a questão da eficiência do mercado como fator de controle para os efeitos do 

gerenciamento de resultados sobre o custo de capital. 

 

2.1.3 Hipótese do mercado eficiente 

 

A eficiência de mercado é um conceito econômico cujo advento é atribuído a Eugene 

Fama e diz respeito à ideia de um mercado de capitais onde todos os agentes tenham acesso a 

todas informações disponíveis e necessárias para a fundamentação dos preços de ativos. A 
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contabilidade desempenha importante papel neste contexto do mercado eficiente, na medida 

em que cabe a ela divulgar informações econômicas e financeiras sobre as empresas por meio 

de suas demonstrações contábeis nas quais se incluem as Notas Explicativas como parte 

integrante das mesmas, além dos relatórios de administração que, em conjunto, são 

importantes fontes de disponibilização de informações para o mercado.  

Assim, a prática do gerenciamento de resultado por parte dos gestores das empresas 

disponibilizará ao mercado informações viesadas com o propósito de alterar a percepção dos 

agentes do mercado com relação ao desempenho das empresas. Isso poderia afetar a eficiência 

do mercado: o mesmo deixa de ser eficiente se houver agentes, ou investidores, que possam 

fazer avaliações consistentemente melhores das informações disponíveis (FAMA, 1970). 

Neste caso, tais agentes seriam aqueles que têm acesso às informações reais sobre o 

desempenho da empresa, no caso, os chamados insiders, ou seja, os próprios geradores da 

informação. 

Um dos argumentos que sustentam a teoria ou hipótese de Mercado Eficiente (HME) é 

o da racionalidade dos investidores, e implica em que os mesmos precificam os ativos pelo 

seu valor fundamental, ou seja, o valor presente de seus fluxos de caixa futuros descontados 

pelo seu risco (RABELO JR.; IKEDA, 2004). Desta forma, se alguma prática que implique 

alteração das bases que fundamentam o preço do ativo é descoberta, tal qual a prática do 

gerenciamento de resultados, os agentes do mercado reagem imediatamente, aumentando o 

preço do ativo se as informações forem positivas e diminuindo-o caso sejam negativas 

(RABELO JR; IKEDA, 2004). Dentro desta lógica a prática de gerenciamento de resultados, 

se percebida pelos agentes de mercado, pode ser interpretada como informação negativa e, 

portanto, afeta negativamente o preço do ativo. Posto de outra forma, quando o gerenciamento 

de resultado é realizado com a intenção de alterar a percepção sobre o fluxo de caixa futuro da 

empresa, ou seja, seu desempenho divulgado, tal prática estaria sendo eficiente se conseguir 

“quebrar” a eficiência do mercado fazendo com que os agentes fundamentassem suas 

precificações dos ativos desta empresa com base em informações alteradas. Mas, se o 

mercado é suficientemente eficiente que se vale de outras fontes de informações disponíveis, 

o gerenciamento pode ser imediatamente percebido e o preço dos ativos seria então corrigido, 

ou seja, “os preços dos ativos incorporam todas as informações quase que imediatamente, 

ajustando-se a novos níveis correspondentes aos novos valores presentes dos fluxos de caixa” 

(RABELO JR; IKEDA, 2004), neste caso, aos valores reais. 

Além disso, a HME define três diferentes formas de eficiência informacional de 

mercado: a Forma Fraca, Forma Semiforte e Forma Forte, todas baseadas na velocidade com 
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que as informações são incorporadas aos preços dos ativos. Na forma Fraca, o mercado 

incorpora informações do passado e pode se valer de instrumentos de precificação e riscos 

como o CAPM; na forma Semiforte o mercado incorpora toda informação publicamente 

disponível, incluindo as demonstrações contábeis publicadas e informações históricas; e a 

forma Forte se concretiza quando o mercado engloba toda informação disponível e a não 

disponível (RABELO JR.; IKEDA, 2004).  

Nesta linha de raciocínio, se o GR é realizado com o propósito de alterar a percepção 

sobre o desempenho da empresa de tal forma que impacte em custos de captação menores, 

mas encontra um mercado eficiente em sua forma semiforte, esse GR percebido pelos agentes 

de mercado fornecedores de recursos o que faria com que este mercado, ao contrário do 

esperado percebesse um risco de informação maior e, assim, penalizasse, por assim dizer,  

esta empresa com um custo de capital maior. Neste sentido, justificaria uma relação positiva 

entre gerenciamento de resultados e o custo de capital: quanto maior GR, maior o custo de 

capital. 

 

2.1.4 Conceito de gerenciamento de resultados e accruals 

 

O conceito de Gerenciamento de Resultados (GR) tem abrangido conotações diversas 

desde os trabalhos de Schipper (1989) e Healy e Wahlen (1999) e envolve, via de regra, a 

intencionalidade e o julgamento dos gestores para decidirem sobre regras e normas contábeis 

alternativas, bem como sobre decisões operacionais que afetam o resultado ou o fluxo de 

caixa das empresas.  

Iniciando com o estudo de Shipper (1989) verifica-se que ela refere-se ao 

gerenciamento da divulgação (disclosure), definindo o gerenciamento de resultados como 

uma intervenção intencional sobre os relatórios financeiros externos, com a intenção de 

obtenção de ganhos próprios. Shipper (1989), entretanto, admite que essa definição limita a 

discussão por abordar apenas o relatório externo. 

A definição de Healy e Wahlen (1999, p. 368) sustenta que ocorre gerenciamento de 

resultados quando os gestores usam julgamentos para elaborar relatórios financeiros e 

estruturarem transações para alterar esses relatórios financeiros a fim de alterar a percepção de 

alguns stakeholders sobre o desempenho econômico da companhia ou para influenciar 

resultados contratuais que dependem de números contábeis. Nas palavras de Paulo (2007, p. 

45) essa definição envolve “ações discricionárias dos administradores para manipularem as 

informações contábeis sobre o desempenho da empresa”. 
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À partir das abordagens de Schipper (1989) e Healy e Wahlen (1999), Martinez (2013) 

apresenta uma definição baseada no estudo da evolução do conceito sobre gerenciamento de 

resultados, assim conceituando Gerenciamento de resultados como: 

O 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 de 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. (MARTINEZ, 2013, P. 5). 

O próprio Martinez (2001) alerta para a necessidade de se entender que gerenciamento 

de resultados contábeis não é fraude contábil, uma vez que o gerenciamento de resultado pode 

ser entendido também como escolhas de práticas contábeis normatizadas e vigentes, sendo, 

portanto, uma prática desenvolvida nos limites da legalidade o que o distingue da prática de 

fraude. Segundo o que dispõe a resolução NBCTA 240 R1 de 2016 emitida pelo Conselho 

Federal de Contabilidade que dispõe sobre a responsabilidade do auditor sobre a fraude, esta 

caracteriza-se por uma ação intencional dos gestores com objetivos de causar distorções nas 

demonstrações contábeis sendo definida como “o ato intencional de um ou mais indivíduos da 

administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, que envolva dolo 

para obtenção de vantagem injusta ou ilegal”. Zendersky (2005) afirma que o gerenciamento 

de resultados caracteriza-se pela atuação dentro dos limites permitidos pela legislação e pelas 

normas contábeis, enquanto a fraude ultrapassa esse limite conforme demonstrado na figura 1. 

Para que o gerenciamento de resultados ocorra, existem algumas alternativas à 

disposição dos gestores: (a) escolha de alternativas contábeis disponíveis para alterar as 

contas de resultado, chamado por Martinez (2001) de manejo formal das contas de resultado, 

o qual é realizado dentro dos limites da legislação contábil que, atualmente, é explicitamente 

suportada pela primazia da essência sobre a forma o que implica em alto nível de julgamento 

e subjetividade na interpretação e classificação dos fatos contábeis que afetam o resultado; e 

(b) gerenciamento por decisões e atos que impactam diretamente no fluxo de caixa da 

empresa, isto é, envolve decisões operacionais da administração (ALMEIDA; BEZERRA, 

2012).  

Gunny (2010) e Roychowdhury (2006) denominam o gerenciamento de resultados por 

meio de decisões operacionais de Manipulação de Atividades Reais. No entendimento de 

Reis, Cunha e Ribeiro (2014, p.6) “o conjunto de decisões operacionais compreende escolhas 

contábeis reais, que afetam o caixa da empresa”, denominadas de decisões econômicas, tais 
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como redução de despesas de P&D, venda de ativos reais da companhia, aumento das 

despesas de treinamento e intensificação das despesas de publicidade (MARTINEZ, 2013). 

 

Figura 1 - Limite entre Gerenciamento de Resultado e Fraude Contábil 

 

Fonte: Zendersky, 2005, p. 31. 

 

 

O gerenciamento de resultado realizado pelo manejo das contas de resultado pode ser 

realizado por meio de escolhas contábeis de efeitos intertemporais ou classificatórias, 

envolvendo principalmente os accruals, itens contábeis decorrentes do regime de competência 

que impactam o fluxo de caixa operacional. Accruals corresponde, portanto, à diferença entre 

o resultado contábil e o fluxo de caixa operacional, e divide-se em discricionários, aqueles 

que decorrem de escolhas contábeis intencionais, e não discricionários aqueles que decorrem 

das operações normais da empresa. Como exemplo de escolhas contábeis intertemporais 

Martinez (2013) apresenta (1) o reconhecimento de transações em momentos convenientes 

(ex. receitas); e (2) determinação de número de períodos futuros que uma operação estará 

afetando o resultado (ex. depreciações e amortizações). Com relação às escolhas contábeis 

classificatórias Martinez (2013) explica que dependendo da classificação de certos itens de 

receitas e despesas na demonstração de resultado, pode-se afetar o lucro operacional ou o 

EBITDA, por exemplo. 

Esses accruals podem surgir como exigência natural dos negócios sem a intervenção 

dos gestores, mas com objetivos de atender aos padrões contábeis, sendo conhecidos como 

accruals não discricionários (AND). Entretanto outros accruals podem surgir por 

discricionariedade do gestor com evidentes objetivos de aumentar ou diminuir o lucro 



30 

 

conforme as necessidades dos gestores, sendo então conhecidos por accruals discricionários 

(AD) (ALMEIDA; BEZERRA, 2012). 

 

 

Figura 2 - Formas de Gerenciamento de Resultado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora a partir de Martinez (2006) 

 

O tema Gerenciamento de Resultado (GR) tem recebido crescentes e significativas 

atenções dos pesquisadores nos cenários internacional e nacional (MARTINEZ, 2013). Os 

estudos internacionais iniciais mais referenciados são os que focaram em apresentar modelos 

de determinação ou mensuração do gerenciamento de resultados, dentre os quais encontram-

se Healy (1985), Jones (1991), Dechow, Sloan e Sweeney (1995), Kang e Sivaramakrishnan 

(1995), McNichols (2002), Dechow e Dichev (2002), Kothary, Leone e Wasley (2005) e 

Dechow et al 2012. Estes modelos operacionais de accruals agregados, consideram o 

componente discricionário como proxy do gerenciamento de resultado (PAULO, 2007). 

Shipper (1989), em seu Commetary on Earnings Management, focou em definir o 

objeto do gerenciamento de resultados, explorar condições que geram o gerenciamento de 

resultados e apresentou um teste empírico para detecção do gerenciamento de resultados. 

Segundo ela, por gerenciamento de resultado entende-se “gerenciamento de divulgação” no 

sentido de uma “intervenção proposital no processo de reporte financeiro externo, com 

Gerenciamento de Resultados 

Escolhas Contábeis 

Intertemporais e Classificatórias 

Atividades Reais 

(Decisões Econômicas) 

Intencional 

(Accruals Discricionários) 

Natural 

(Accruals Não Discricionários) 
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intenção de obtenção de algum ganho”. Neste mesmo trabalho, Shipper questiona a 

possibilidade de que regras contábeis sejam promulgadas de tal forma que eliminem as 

oportunidades de gerenciamento de resultados.  

Segundo Jones (1991) o gerenciamento de resultados pode ser realizado por vários 

meios tais como uso de accruals, mudanças em métodos contábeis e mudanças na estrutura de 

capital. Focando no uso dos accruals como fonte de gerenciamento de resultados, Jones 

(1991) investigou a possibilidade de que empresas poderiam ser beneficiadas com alívios de 

importação por meio da diminuição de resultados por meio da prática do gerenciamento de 

resultados. Para tanto, ela desenvolveu um modelo de detecção dos accruals conhecido como 

Modelo Jones. Posteriormente Dechow, Sloan e Sweeney (1995) apresentaram uma versão 

modificada do Modelo Jones, com objetivos de eliminar a tendência desse modelo de 

mensurar accruals discricionários quando a discricionariedade é exercida sobre as receitas. 

Paralelamente, Kang e Sivaramakrishnan (1995) desenvolveram uma nova abordagem 

de detecção dos accruals discricionários a partir de McNichols e Wilson (1988). Segundo 

Martinez (2001) este tem sido o modelo mais apropriado para detectar gerenciamento de 

resultado nas empresas brasileiras. 

Mais tarde Healy e Wahlen (1999) buscavam demonstrar a importância da identificação 

do gerenciamento de resultados para auxiliar os reguladores a criarem normas contábeis 

capazes de inibir a prática da discricionariedade. Os autores apresentam um conceito de 

gerenciamento de resultados extraído da revisão de literatura existente, apontando o uso de 

julgamentos pelos administradores para alterar os relatórios financeiros com objetivos de 

enganar os stakeholders ou influenciar resultados contratuais que dependam de números 

contábeis. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa de Healy e Wahlen (1999), Dechow e Skiner 

(2000) analisam a existência de percepções diferentes sobre o gerenciamento de resultados 

sob o ponto de vista de acadêmicos, de reguladores e profissionais. Elas concluem que do 

ponto de vista dos profissionais e reguladores, com relação à questão está o fato de que a 

inexistência de gerenciamento de resultados decorrentes de julgamentos contábeis não seria 

uma solução ideal, visto que os julgamentos e as estimativas são fundamentais para 

implementar o regime de competência (accruals accounting), e estes são responsáveis por 

produzirem resultados que forneçam a melhor medida do desempenho econômico e da 

geração de fluxo de caixa. Sob essa ótica, “eliminar toda flexibilidade é eliminar a utilidade 

dos resultados como medida de desempenho econômico” (DECHOW; SKINER, 2000, p. 

248). Além disso, existe uma dificuldade em operacionalizar o conceito de gerenciamento de 
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resultados, já que ele está estruturado em termos de intenção – comportamento, o que é difícil 

de ser operacionalizado apenas com os atributos de números contábeis divulgados. 

Mais tarde, Dechow e Dichev (2002) apresentaram um novo modelo de mensuração no 

qual a qualidade dos accruals é detectada a partir dos resíduos de regressões de mudanças no 

capital de giro no fluxo de caixa operacional de período anterior, corrente e futuro. Para as 

autoras a qualidade do lucro está relacionada com a qualidade dos accruals na medida em que 

estes correspondem à diferença entre o lucro contábil de um período e o fluxo de caixa do 

mesmo período, constituindo, assim, a parte do resultado resultante das escolhas 

discricionárias da gestão. O estudo demonstrou que existe uma relação positiva entre a 

qualidade dos accruals e a qualidade dos lucros.  

McNichols (2002) introduziu ao modelo de Dechow e Dichev (2002) duas variáveis de 

controle para especificação dos accruals: a variação das vendas e a variação do ativo 

imobilizado. Apesar de Dechow e Dichev (2002) definirem a qualidade dos resultados em 

termo da relação entre o resultado contábil e o fluxo de caixa, não foi feita uma distinção dos 

vários fatores que influenciam esta relação como as incertezas do ambiente, habilidade de 

gerenciamento e a extensão com que se manipulam os accruals (MCNICHOLS, 2002). Em 

seu trabalho, McNichols (2002) demonstrou que, combinando o modelo Jones e o modelo 

Dechow e Dichev obtinha-se maior poder explanatório com respeito ao accruals de capital de 

giro, ainda que as estimativas de erros (accruals) encontrados por este modelo possam conter 

significantes componentes não discricionários (Dechow, 2012). 

O modelo apresentado por Kothary, Leone e Wasley (2005), conhecido como modelo 

Jones Adaptado, acrescentou a variável ROA (Return On Assets), pois, como medida de 

desempenho da empresa, esta variável impacta positivamente no gerenciamento do resultado 

por oferecer motivação aos gestores que tenham remunerações atreladas ao desempenho. 

Finalmente, Dechow et al., 2012 apresentam uma alternativa para diminuir os erros de 

especificação devido à variáveis omitidas correlacionadas, encontrados em outros modelos. 

Segundo os autores, os modelos anteriores apresentam pouca habilidade em isolar os accruals 

discricionários. Eles reconhecem que um accrual reconhecido em um período deverá reverter-

se em período(s) posterior(es) e, se houver razoável conhecimento sobre o período no qual 

ocorrerá a reversão, a força e a especificação dos testes para gerenciamento de resultados 

devem ser melhorados (DECHOW et al., 2012). 

No Brasil, a partir de Martinez (2001), o tema gerenciamento de resultados tem atraído 

atenção de pesquisadores interessados em identificar evidências de gerenciamento de 
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resultados nas companhias brasileiras, identificando motivações e mecanismos para tal 

prática. 

Martinez (2013) realizou uma survey da literatura mapeando o estágio da pesquisa sobre 

gerenciamento no Brasil, revisando os principais resultados documentados pela literatura. O 

foco de seu estudo foi apresentar a natureza da pesquisa brasileira em GR expondo as 

métricas mais populares além de propor um conceito de gerenciamento de resultados 

contábeis baseado na evolução da literatura. 

A princípio as pesquisas no Brasil focavam identificar e analisar os modelos 

operacionais de detecção de gerenciamento de resultados, explicando-os e comparando-os, 

como é o caso do estudo feito por Paulo (2007). A partir de então, muitos trabalhos nesta 

linha de pesquisa se seguiram dentre as quais se destacam as que buscaram evidências da 

relação entre o nível de gerenciamento de resultados e o custo de capital das empresas.  

Na seção seguinte serão apresentadas as motivações para a prática de gerenciamento de 

resultados. 

 

2.1.5 Motivações para o gerenciamento de resultado 

 

Pesquisas sobre o tema apontam os aspectos que motivam o gerenciamento de 

resultados. Segundo Healey e Wahlen (1999) as motivações podem se relacionar com o 

mercado de capitais ou com contratos que contemplam cláusulas de compensações baseadas 

em números contábeis, além de questões regulatórias governamentais, na busca de evitar a 

divulgação de resultados negativos ou reduzir a variabilidade dos resultados (PAULO; 

LEME, 2009). 

Os incentivos para gerenciamento de resultados podem ser classificados como: (1) 

Motivações vinculadas ao Mercado de Capitais; (2) Motivações Contratuais; (3) Motivações 

Regulamentares (HEALY;WAHLEN, 1999); (4) Custos Políticos (MARTINEZ, 2001); e (5) 

Aspectos Tributários (FORMIGONI; ANTUNES; PAULO, 2009).  

Outra abordagem para classificação dessas motivações para o gerenciamento de 

resultado é feita por Martinez (2013) que a partir de Walker (2013) apresenta e analisa três 

conjuntos de incentivos que estimulam o uso de discricionariedades pela gestão, cuja 

classificação é feita da seguinte forma: (1) para atingir termos contratuais ou metas 

relacionadas aos relatórios financeiros; (2) para influenciar investidores externos e/ou 

intermediários financeiros na formação de expectativas sobre os fluxos de caixa e/ou 
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percepção de risco da firma; e (3) para disponibilizar um conjunto de informações para partes 

externas (thirdparties) que estejam interessadas em identificar a saúde financeira da mesma. 

A partir destas classificações é proposto o seguinte quadro 1 com um resumo, indicando 

alguns estudos relacionados ás respectivas motivações. 

Com relação às Motivações Contratuais o gerenciamento de resultado ocorre quando 

contratos firmados entre a empresa e seus stakeholders utilizam os números contábeis para 

monitorar e regular as relações entre as partes contratantes. É o que ocorre com as 

remunerações e benefícios, isto é, o pacote de remuneração dos administradores que podem 

incluir bônus condicionados aos lucros da empresa como forma de compensar os 

administradores. Isso levaria os administradores a gerenciar ou manipular os resultados a fim 

de aumentarem suas remunerações (MARTINEZ, 2001). Tais contratos de remuneração são 

utilizados para alinhar os incentivos dos administradores com os stakeholders externos 

(HEALY; WAHLEN, 1999). 

Outro exemplo dessas motivações contratuais ocorre em contratos celebrados entre a 

empresa e credores, como os contratos de empréstimos que são redigidos para limitar as ações 

dos gestores que possam beneficiar os stakeholders internos em detrimento dos credores 

(HEALY; WAHLEN, 1999). Nestas situações os administradores podem ser incentivados a 

realizarem escolhas contábeis que previnam a violação de cláusulas contratuais e assim 

evitem suas consequências, as quais podem incluir dificuldades de renovação dos contratos de 

financiamentos e empréstimos (PAULO, 2007). 

As motivações regulamentares e os custos políticos estão relacionados com o ambiente 

regulatório que também apresenta incentivos para as escolhas contábeis, fazendo com que 

ações discricionárias sejam realizadas com o objetivo de manutenção de certos níveis 

financeiros e econômicos que mensuram os riscos associados com as atividades empresariais 

(PAULO, 2007).  

As motivações vinculadas ao Mercado de Capitais sustentam o foco do presente estudo 

e referem-se ao uso difundido da informação contábil pelos analistas financeiros para avaliar 

o preço das ações, o que pode gerar incentivo aos administradores para gerenciar os resultados 

na tentativa de influenciar o desempenho de curto prazo nos preços das ações. A intenção é 

satisfazer as expectativas dos analistas financeiros (HEALY; WAHLEN, 1999). Os resultados 

podem ser manipulados, por exemplo, para melhorar os resultados em períodos anteriores à 

emissão de ações.  
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Quadro 1 - Resumo dos Incentivos para Gerenciamento de Resultados e Estudos 

Relacionados 

CLASSIFICAÇÃO MOTIVAÇÃO AUTORES 

I. Incentivos contratuais e Metas 

Relacionadas com Relatórios 

Financeiros 

a. Preocupação dos gestores com 

os contratos de remuneração 

Healy e Whalen (1999) 

Martinez (2001) 

Santana (2008) 

Vassoler (2010) 

Machado (2012) 

b. Obrigação de cumprir termos 

contratuais de dívidas 

(debtcovenants) 

Healy e Whalen (1999) 

Silva (2008) 

Silva e Lopes (2009) 

Coelho e Lopes (2007) 

Ardison, Martinez e Galdi 

(2012) 

II. Incentivos de Mercados de Capitais a. Captar recursos no mercado 

quando da captação de recursos 

por dívidas. 

Martinez e Faria (2007) 

Ghosh e Moon (2010) 

Valipour e Moradbeygi (2011) 

Persakis e Iatridis (2015) 

Ghouma (2016) 

b. Evitar reportar perdas e 

sustentar o resultado recente. 

Martinez (2008) 

Mclinnis (2010) 

c. Gerenciar expectativas 

mediante a divulgação de 

informações no mercado. 

Paulo e Leme (2009) 

d. Aumentar a nota de Rating. Martinez e Castro (2011) 

e. Sustentar a expectativa do 

mercado de capitais, mantendo 

elevado índice Mark-to-book 

value. 

Almeida, Lopes e Corrar (2011) 

f. Garantir o maior sucesso num 

processo de oferta pública de 

ações. 

Healy e Whalen (1999) 

Fields et al (2001) 

Rodrigues (2013) 

Persakis e Iatridis (2015) 

Kuntluru e Korivi (2016) 

g. Propiciar melhores condições 

aos acionistas majoritários no 

fechamento de capital. 

Souza et al (2013) 

III. Incentivos de Partes Externas a. incentivos decorrente da 

tributação. 

Oliveira, Almeida e Lemes 

(2008); 

Paulo, Martins e Corrar (2007); 

Formigoni et al (2012). 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Nardi e Nakao (2009) e Martinez (2013) 

 

Neste ponto, importa destacar a relação do gerenciamento de resultados com o papel 

desempenhado pelas informações contábeis para atrair recursos para financiar os projetos 

corporativos (GHOUMA, 2016). Segundo Sincerre et al., (2016) um dos motivos para o 

gerenciamento de resultados é justamente o desejo de atrair novos investidores, ou seja, captar 

recursos próprios por meio de emissões de ações,  ou de terceiros, por meio da emissão de 

dívidas. 

A informação contábil mais transparente reduz o risco do investidor e gera uma relação 

entre a qualidade da informação disponível e o retorno demandado pelos investidores 
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(SINCERRE et al., 2016). Empresas que reportam melhores resultados são vistas como mais 

seguras, oferecendo menos risco aos investidores. Quanto menor o risco, maior o valor da 

empresa e menor o custo de captação de recursos próprios. 

Entretanto, segundo Ghouma (2016) os investidores, como fornecedores de capital, 

devem estar cientes da prática de gerenciamento de resultados. Contudo o excesso de 

gerenciamento de resultados pode reduzir a utilidade da informação contábil para o investidor 

(SINCERRE et al., 2016). Assim, antecipando tal comportamento, os investidores requererão 

maiores retornos sobre seus investimentos. Ghouma (2016) ainda argumenta e demonstra que 

o oportunismo gerencial afeta positivamente o custo da dívida e negativamente a avaliação de 

risco. 

Segundo Healy e Wahlen (1999) há uma relação positiva entre o aumento do 

gerenciamento de resultados em períodos anteriores às ofertas de ações bem como há relação 

entre o gerenciamento de resultados praticados com objetivos de satisfazer as expectativas dos 

analistas de mercado. 

Seja qual for a motivação, as formas de se efetivar o gerenciamento de resultados, 

conforme já apresentado, incluem as escolhas contábeis que impactam o resultado por meio 

dos accruals. No próximo item será analisado o conceito de accruals e as formas pelas quais é 

possível gerenciar resultados com os mesmos. 

 

2.1.6 Gerenciamento de resultados pelos accruals 

 

Martinez (2001) aponta que existem várias modalidades de gerenciamento de resultados 

que variam de acordo com as motivações envolvidas. São elas: 

Target Earnings: Gerenciamento dos resultados contábeis para aumentar 

(gerenciamento positivo) ou diminuir (gerenciamento negativo) os lucros com a 

finalidade de atingir determinadas metas de referência, com objetivo de atender as 

expectativas dos gestores de acordo com suas motivações. 

Income Smoothing: Gerenciamento dos resultados contábeis para reduzir a variabilidade 

do lucro evitando excessivas flutuações do mesmo ao longo do tempo. 

Big Bath Accouting: Gerenciamento dos resultados contábeis com finalidade de reduzir 

lucros correntes em benefício de lucros futuros. 

Nas três modalidades de gerenciamento as escolhas contábeis estão presentes 

(MARTINEZ, 2001) e é durante o processo de mensuração e reconhecimento contábil que a 

atribuição ou classificação inadequada do valor de determinado item pode ocorrer, gerando 
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distorções na qualidade da informação divulgada nas demonstrações contábeis. Isso afeta o 

verdadeiro estado econômico e financeiro das empresas mascarando-os com informações 

resultantes de escolhas de políticas e estimativas contábeis diversas ainda que aceitas. 

A forma mais usual de se representar a discricionariedade praticada pelos 

administradores no gerenciamento do resultado contábil encontrada nos estudos sobre o tema 

é por meio dos accruals ou acumulações.  

Os accruals surgem da diferença entre o regime de competência e o regime de caixa. 

Para o devido registro das transações contábeis é o regime de competência que orienta o 

momento de reconhecimento das receitas e despesas. Não se leva em consideração 

recebimentos ou pagamentos, ou seja, os fluxos financeiros que movimentam o caixa (ou 

equivalentes de caixa). Desta forma, o lucro líquido apurado no período contábil é um lucro 

econômico, ou seja, representa acréscimo efetivo no patrimônio da entidade. Sendo um lucro 

econômico, seu valor não será igual ao fluxo de caixa do mesmo período, visto que muitas 

destas contas de resultado que compuseram este lucro não implicam em necessária 

movimentação de disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa) (MARTINEZ, 2008). Os 

accruals representam justamente esta diferença, ou seja, contas de resultado que impactam o 

lucro, mas não afetam o caixa, como por exemplo, as depreciações. 

Esses accruals podem surgir como exigência natural dos negócios sem a intervenção 

dos gestores, mas com objetivos de atender aos padrões contábeis, sendo conhecidos como 

accruals não discricionários (AND). Entretanto outros accruals podem surgir por 

discricionariedade do gestor com evidentes objetivos de aumentar ou diminuir o lucro 

conforme as necessidades dos gestores, sendo então conhecidos por accruals discricionários 

(AD) (ALMEIDA; BEZERRA, 2012). 

A equação que representa os accruals totais está descrita abaixo: 

AT = AD + AND  (Equação 1) 

Em que: 

AT = Accruals totais 

AD = Accruals Discricionários 

AND = Accruals Não Discricionários. 

A figura 3 representa o conceito de accruals apresentando sua divisão em accruals 

discricionários e não discricionários. 
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Figura 3 - Diagrama ilustrativo dos Accruals. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Martinez (2008). 

 

 

2.1.7 Custo de capital 

 

O principal objetivo da maioria das empresas é maximizar a riqueza dos acionistas por 

meio da alocação eficiente dos recursos investidos. Os gestores devem, portanto, selecionar 

projetos que sejam suficientemente rentáveis a ponto de assegurar retornos satisfatórios aos 

investidores. Para tanto, estratégias de avaliação do custo do capital são necessárias para que 

se tenha (1) informações suficientes para avaliar e selecionar os projetos mais rentáveis e (2) 

formas de ofertar retornos capazes de atrair investidores interessados em disponibilizar 

recursos para que a empresa invista-os em seus projetos.  

O custo total de capital de uma empresa representa as expectativas mínimas de retorno 

das fontes de financiamento de capital (próprio e de terceiros) que financiam suas operações. 

O custo de capital pode ser utilizado como medida de avaliação de atratividade econômica 

dos investimentos de uma empresa, como referência para análise de desempenho e viabilidade 

operacional e de definição de uma estrutura ótima de capital (ASSAF NETO; LIMA; 

ARAÚJO, 2008). 

O custo de capital é uma informação importante utilizada em decisões sobre orçamento 

de capital, mas também é um fator importante nas decisões relacionadas ao uso da dívida 

versus capital próprio. Uma empresa pode ser financiada totalmente com ações ordinárias 

somadas aos lucros acumulados, denominado de capital próprio. Entretanto, a maioria das 
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empresas utilizam vários tipos de capital, chamados de componentes de capital, incluindo, 

além das ações ordinárias, as ações preferenciais e as dívidas ou capital de terceiros. Estes são 

os três componentes de capital mais frequentemente utilizados e têm em comum o fato de que 

os investidores que fornecem os recursos esperam receber um retorno sobre seu investimento 

(BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). 

Cada empresa adota uma estrutura de capital ótima, e isto envolve diferentes taxas de 

retorno requeridas pelos diferentes investidores, sejam eles acionistas ou credores. Portanto, o 

cálculo do custo total do capital será “determinado pela média dos custos de oportunidade do 

capital próprio e capital de terceiros, ponderada pelas respectivas proporções utilizadas de 

capital”, e líquidas de impostos (ASSAF NETO; LIMA; ARAÚJO, 2008, p. 2). 

Tal metodologia é amplamente utilizada pelos analistas financeiros, e é conhecida pela 

sigla em inglês WACC (Weighted Average Cost of Capital), Custo Médio Ponderado de 

Capital. Seu cálculo envolve o conhecimento prévio do cálculo dos custos componentes, isto 

é, custos das dívidas, custo das ações preferenciais e custo do capital próprio. O custo de 

capital encontrado pela aplicação do WACC é um custo marginal, isto é, corresponde ao custo 

para captar novos recursos para projetos futuros, não envolvendo o custo do capital levantado 

no passado.  

A seguir, serão apresentadas, de forma resumida, as formas de cálculo dos custos 

componentes propostas por Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001). 

Para se estimar o custo da dívida é necessário determinar a taxa de retorno que os 

detentores dessas dívidas requerem, deduzidos dos impostos, devido à dedução das despesas 

de juros. Assim: 

Ki = Kd (1-T)    (Equação 2)                    

Em que: 

Ki corresponde ao Custo de Capital de Terceiros. 

Kd é a taxa de retorno requerida. 

T é alíquota de imposto da empresa.  

 

Já o capital próprio pode ser aumentado de duas formas: emitindo novas ações ou 

retendo lucros. Mesmo no caso de retenção de lucros há um custo envolvido, é o chamado 

custo de oportunidade, pois se os lucros tivessem sido distribuídos os acionistas poderiam 

optar investi-los em investimentos alternativos com riscos equivalentes. Portanto, o novo 

capital próprio levantado pela retenção dos lucros tem um custo, o custo de oportunidade em 
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que incorrem alguns de seus acionistas, ou seja, a taxa de retorno que eles poderiam obter 

sobre outro investimento de risco equivalente – Ke, isto é, o custo do capital próprio. 

Uma das formas de se estimar o custo do capital próprio é por meio do Modelo de 

Precificação de Ativos, ou CAPM, sigla em inglês de Capital Asset Pricing Model. 

 

2.1.8 CAPM – capital asset pricing model 

 

Baseado no trabalho de Harry Markowitz, Sharpe (1964) identificou uma lacuna na 

teoria que explicasse a relação entre o preço de um ativo e seu risco inerente. Na 

diversificação tal risco pode ser evitado de tal modo que o risco total da carteira não 

influencia de forma relevante o preço do ativo. Quanto mais diversificada a carteira de títulos, 

menor é o risco desta carteira. Entretanto Sharpe (1964) demonstrou que o retorno de um 

ativo possui dois componentes: o primeiro compensa o risco de uma carteira diversificada 

sem risco, e o segundo compensa o risco não diversificável (beta) e o prêmio de risco da 

carteira de mercado em relação ao ativo livre de risco (FORTUNATO et al., 2010).  

 

E(Kei) = Rf + βi [E(Rmerc) – Rf] (Equação 3)  

 

Em que:  

E(Kei) é o retorno esperado do ativo i;  

Rf, o retorno do ativo livre de risco; 

βi (beta), a medida de risco do ativo i; 

E(Rmerc), o retorno esperado do mercado; e 

(Rmerc – Rf), o prêmio de risco. 

 

Somente o risco sistemático, não diversificável afeta o retorno esperado de um ativo 

(MCLNNIS, 2010). Entretanto, cabe ressaltar que o modelo CAPM é utilizado para 

determinar a taxa de retorno esperada de um determinado ativo em relação a uma carteira de 

mercado, devidamente diversificada. (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002).  

 

2.1.9 Relação risco e retorno 

O conceito de retorno oferece aos investidores uma forma conveniente de expressar o 

desempenho financeiro e econômico de um investimento. Já o risco refere-se à chance que 

algum evento desfavorável ocorra afetando significativamente o retorno. 
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Normalmente os investidores têm aversão ao risco. Eles buscam investimentos que 

criem valor oferecendo-lhes uma de uma taxa de retorno esperada que seja suficientemente 

alta para compensar o investidor pelo risco percebido no investimento.  

O risco de investimento, então, está relacionado à probabilidade dos retornos efetivos 

serem menores do que o retorno esperado – quanto maior a chance de um retorno baixo ou 

negativo, mais arriscado é o investimento. O conceito de risco está associado à probabilidade 

de ocorrência de determinados resultados futuros em relação a um valor médio esperado 

(SANTOS; COELHO, 2010). Desta forma, sempre que o investidor perceber um risco de 

realização dos resultados esperados ele exigirá uma compensação, ou um prêmio pelo risco. 

Segundo Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001) o prêmio de risco é definido como sendo a 

diferença entre a taxa de retorno de um ativo livre de risco e a taxa de retorno esperada de um 

título ou carteira.  

Desta forma, a relação das variáveis risco e retorno fundamenta a teoria de portfólios de 

Markovitz (1952) ao lado dos benefícios decorrentes da diversificação de ativos em carteiras 

de investimentos (SANTOS; COELHO, 2010). Essa relação é base para estimativas dos 

preços de ativos no mercado de capitais e impacta nas decisões de estrutura de capitais das 

empresas que buscam uma estrutura ótima para maximizar o valor da empresa 

(SANVICENTE; BORTOLUZZO, 2013). 

Considerando que as empresas buscam captar recursos negociando seus títulos e ações 

do mercado de capitais, as estimativas de valor dos títulos serão o resultado das previsões de 

analistas de mercado, os quais, por sua vez, se valem cada vez mais de diversas fontes de 

informações somadas às preferências dos investidores (ALCÂNTARA, 1980). Importantes 

fontes dessas informações são as demonstrações contábeis divulgadas pelas empresas, das 

quais analistas e investidores extraem dados para estimar e projetar resultados futuros. Desta 

forma, as informações carregam um componente de risco. 

Conforme Francis et al., (2005) o risco da informação refere-se à probabilidade de que a 

informação específica da empresa, necessária para as decisões de preço dos investidores, é de 

baixa qualidade. Este risco faz parte do risco não diversificável de um ativo (MCLNNIS, 

2010) e, portanto, afeta o retorno esperado deste ativo. Easley e Ohara (2004) mostraram que 

investidores menos informados demandam maiores prêmios pelo risco do que os investidores 

que se sentem melhor informados.  

Uma das questões envolvidas nas decisões sobre estrutura de capital é o custo de 

capital, uma vez que as estratégias de alavancagem financeira são direcionadas pelo propósito 

de se encontrar a melhor estrutura de capital – relação entre o montante de capital de terceiros 
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e capital próprio da empresa, que maximize o valor da empresa (ROSS; WESTERFIELD; 

JAFFE, 2008). 

O custo de capital reflete o retorno exigido pelos aportadores de capital em função dos 

riscos percebido por esses, relacionados dentre outros, com a assimetria de informação e com 

os conflitos de agência, ou seja, respectivamente riscos da informação e custos de agência.  

Dito de outra forma, quando uma empresa divulga informações de baixa qualidade, que 

oferecem pouca confiabilidade aos usuários da informação, neste caso, agentes do mercado, 

isso pode ser percebido como um risco de informação derivada da assimetria de informação.   

No entanto, se a empresa busca a melhor estrutura de capital, o ideal é apresentar 

menores riscos para ser beneficiada com oferta de capital com menores retornos requeridos, 

sendo, menor custo de capital. Desta forma, os incentivos de mercado de capitais surgem 

como motivadores do gerenciamento de resultados, que neste caso, não estaria gerando 

conflitos de agência uma vez que os agentes estariam alinhados aos objetivos de maximização 

da riqueza dos principais. Segundo Fama e French (1992) as empresas são penalizadas com 

maiores custos de capital quando o mercado percebe baixas perspectivas de resultados, no 

estudo deles, representados por indicadores de mercado como preço baixo das ações e índice 

book-to-market alto. Esse seria um exemplo de incentivo de mercado para o gerenciamento de 

resultado. 

Assim, as pesquisas em finanças têm demonstrado interesse na relação risco-retorno e 

seus impactos no custo do capital e, consequentemente na estrutura de capital. Castro e 

Martinez (2009), por exemplo, realizaram estudo das relações entre as medidas de suavização 

do resultado (income smoothing), custo de capital de terceiros e estrutura de capital nas 

empresas brasileiras numa clara associação entre a informação contábil e o risco-retorno, 

cujas medidas expressaram-se no custo de capital. Segundo estes autores a dispersão dos 

resultados contábeis são percebidas pelos investidores e credores como medida de risco, de tal 

forma que empresas que possuam menor variação nos seus resultados tendem a atrair mais 

investidores e obter empréstimos a custos mais baixos. 

 

2.2 Referencial empírico 

 

Neste tópico serão apresentados os referenciais empíricos abordando as relações 

entre GR e o custo de capital, bem como detalhando os modelos de determinação dos 

accruals discricionários, proxy de Earning Quality. 
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2.2.1 A relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital 

 

Pelas evidências conceituais apresentadas nas seções anteriores, pode-se inferir que o 

resultado divulgado pela empresa influencia em seu custo de capital na medida em que a 

relação resultado – custo de capital está associada à noção de risco - retorno. Desta forma, 

sendo o resultado uma importante fonte de informação sobre a geração de caixa futuro, 

fornece aos investidores dados para estimar o risco da empresa e assim, avaliar o retorno 

esperado para seus investimentos. A figura 4 representa um esquema dessa associação lógica 

entre o gerenciamento de resultado e o custo de capital, decorrente da relação risco – retorno. 

Motivados pela teoria de que o risco da informação é um fator de risco não 

diversificado, Francis et al (2005) investigaram a relação entre a qualidade dos accruals e o 

custo da dívida e de capital próprio numa amostra de empresas compreendidas entre o período 

de 1970 a 2001. A conclusão deles é que a baixa qualidade dos accruals está associada aos 

altos custos de dívidas, bem como maiores betas – medida de risco sistemático para o capital 

próprio. 

Ghosh e Moon (2010) analisaram a relação entre o financiamento de dívidas e a 

qualidade dos resultados mostrando que embora a dívida possa obrigar a administração a se 

comprometer com informações de melhor qualidade com objetivo de obter menores custos da 

dívida, os credores privados têm mecanismos contratuais mais detalhados quando os níveis da 

dívida são mais altos, o que eleva o custo do risco de violações contratuais. Desta forma, a 

qualidade da informação tende a cair em função do uso da discricionariedade por meio da 

manipulação de accruals com objetivos de evitar a violação contratual. O resultado da 

pesquisa mostra que as empresas que dependem fortemente do financiamento da dívida 

tendem a apresentar menor qualidade dos resultados ainda que isso implique em custos mais 

elevados de contratação de empréstimos, porque os benefícios de evitar potenciais violações 

contratuais da dívida ultrapassam os custos de empréstimos mais elevados. 

Não obstante, os estudos brasileiros evoluíram e diversificaram com pesquisas que 

abordaram diferentes enfoques sobre o tema gerenciamento de resultados. É o caso dos 

estudos de Formigoni, Antunes e Paulo (2009) que buscaram entender e explicar as diferenças 

existentes entre o lucro contábil e o lucro tributável relacionando-os com gerenciamento de 

resultados e gerenciamento tributário. Os resultados remanesceram inconclusivos.  

Posteriormente, convergindo para o problema da relação entre GR e estrutura de capital, 

Paulo, Cavalcante e Melo (2012) analisaram a qualidade das informações contábeis na oferta 

pública de ações e debêntures por companhias abertas brasileiras. Eles partem de evidências 
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empíricas que comprovam a hipótese de que os gestores atuam discricionariamente, 

motivados em aumentar o preço dos papéis na captação de recursos financeiros para as 

empresas. Entretanto, apesar de identificarem evidências de que os critérios contábeis tenham 

sido alterados nos anos que antecedem a emissão de ações, o mesmo não se verificou para a 

emissão das debêntures. Não obstante eles não podem afirmar a evidência de práticas 

oportunistas dos gestores que possam caracterizar o gerenciamento de resultados, uma vez 

que tais alterações podem ser fruto de determinações regulatórias da Comissão de Valores 

Mobiliários que exige a adoção de certas práticas contábeis quando da oferta pública de 

títulos no mercado brasileiro. 

 

Figura 4 - Esquema lógico da relação GR e Custo de Capital 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Contudo Moura et al., (2016) apontam que a literatura ainda apresenta resultados 

contraditórios sobre a relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital. O 

trabalho de Nardi et al., (2009), por exemplo, realizou pesquisa em companhias abertas 

brasileiras entre os anos de 2004 e 2006 utilizando os modelos de Jones Modificado, Teoh e 

KS encontrando uma relação positiva entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital 

de terceiros, embora não tenham encontrado relação entre o GR e o custo de capital próprio. 

O estudo de Moura et al., (2009), entretanto, encontraram resultados discordantes, não 

conseguindo evidenciar relação significativa entre o gerenciamento de resultados e o custo de 

capital das empresas brasileiras para um período analisado entre 2010 e 2013. Observe-se que 

adotaram o ano de 2010 como marco inicial justificando ser este o período de adoção plena 

das normas internacionais de contabilidade no Brasil. Moura et al., (2016) empregaram o 

modelo de Jones Modificado e por meio de regressão estimaram os accruals discricionários, 

proxy para GR, e, semelhante a Nardi et al., (2009) utilizaram a variável beta como proxy de 

custo de capital próprio, e as variáveis Ki e Kd como proxies para custo de capital de 

terceiros. 

Pesquisas mais recente apontam que as empresas brasileiras inflam seus resultados em 

períodos anteriores à emissão de debentures com evidentes objetivos de influenciar potenciais 

investidores. É o que aponta os resultados da pesquisa de Sincerre et al., (2016). Aplicando o 

modelo Jones e Jones Modificado com ROA. Além disso, identificaram que companhias com 

maiores dívidas, lucratividade e crescimento de dívidas apresentam maiores níveis de 

gerenciamento de resultados. 

A seguir, será apresentado um breve resumo cronológico de trabalhos brasileiros que 

estudaram a relação GR e Custo de Capital. 

Coelho e Lopes (2007) examinaram a existência de GR e sua associação com o grau de 

alavancagem das companhias abertas brasileiras, utilizando o do modelo Jones Modificado 

analisando 275 empresas de 18 setores entre os anos de 1994 a 2003. As análises indicaram a 

existência de GR nas firmas estudadas, contudo não identificaram significância estatística que 

indicasse associação entre o GR e os índices de endividamento. 

Martinez (2008) analisou os modelos clássicos para detecção dos accruals 

discricionários – proxy para GR. Os dados foram extraídos de uma amostra de 282 empresas 

entre os anos de 1998 a 2004. Seus resultados indicam que o modelo KS (1995) é o mais 

adequado para o contexto das empresas brasileiras e corroboram as hipóteses de GR para: a) 

evitar reportar perdas; b) sustentar o desempenho recente; e c) piorar o resultado recente em 

prol de resultado futuro. 
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Coelho e Lima (2009) investigaram a existência de GR nas companhias abertas e se há 

diferença no grau de GR entre elas e as companhias fechadas. Para identificação dos accruals 

discricionários utilizaram o modelo de Jones (1991). Eles encontraram a presença de GR nos 

dois tipos de empresa, porém sem diferenças significantes entre o comportamento dos 

gestores dos dois grupos. 

Castro e Martinez (2009) analisaram a prática de GR utilizando o do income smoothing, 

ou seja, alisamento de resultados, em 217 empresas abertas brasileiras entre os anos de 2003 a 

2007. Os resultados sugerem que os fatores analisados explicam apenas parte das variações na 

estrutura de endividamento das empresas e no custo de capital de terceiros. 

Formigoni, Antunes e Paulo (2009) buscaram explicar a diferença entre o Lucro 

Contábil e o Lucro Tributável utilizando o da identificação do Gerenciamento de Resultados 

ou do Gerenciamento Tributário. A amostra era composta de 276 empresas no período de 

2000 a 2005 e utilizaram o modelo KS (1995) e Pae (2005) os quais também analisam o nível 

de GR por meio dos accruals discricionários. Não foram encontradas evidências 

estatisticamente significativas que pudessem explicar as diferenças entre o Lucro Contábil e o 

Lucro Tributável. 

Nardi e Nakao (2009) tiveram como objetivo do trabalho foi estudar a relação entre o 

GR e o custo da dívida das empresas abertas brasileiras no período de 1996 a 2007. Foi 

utilizado como proxy de GR os accruals discricionários calculados pelo modelo KS (1995). 

Os resultados das regressões em painel indicaram que há uma relação positiva, em que quanto 

maior o GR, maior o custo da dívida. 

No mesmo ano, Nardi et al., (2009) estudaram a relação entre o Custo de Capital 

Próprio e de Terceiros e o GR, analisando 407 empresas abertas brasileiras entre 2004 e 2007. 

Utilizaram os modelos de Jones Modificado (JM), Teoh, Welch e Wong (T) e Kang e 

Sivaramakrishnan (KS). Encontraram relação positiva entre o GR e o custo da dívida, mas 

nenhuma relação entre o GR e o custo do capital próprio. 

Formigoni et al., (2012) verificaram se o GR é incentivado por questões tributárias 

analisando 256 empresas compreendendo o período de 2000 a 2005. Utilizaram os modelos 

Jones Modificado (JM) e KS para mensuração dos accruals no gerenciamento de resultados. 

Os resultados mostraram que o modelo JM apresenta relação entre os accruals discricionários 

e os incentivos tributários, enquanto o modelo KS explica o comportamento dos accruals 

discricionários relacionados aos incentivos de não divulgação de resultados negativos. 

Concluíram que os modelos utilizados apresentaram má especificação não dando consistência 

aos resultados encontrados. 
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Já Gioielli, Carvalho e Sampaio (2013) investigaram o gerenciamento de resultados 

(GR) em ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) e o papel de gestores de capital de risco 

(private equity/venture capital – PE/VC) em dificultar tal prática. Utilizaram as acumulações 

discricionárias correntes (mudanças não-justificáveis nas acumulações correntes) como proxy 

do gerenciamento de resultados. Usaram três diferentes modelos econométricos: o Modelo de 

Jones (Jones, 1991), o Modelo de Jones Modificado (Dechow et al., 1995 com ajustes 

sugeridos por Kothari et al., 2005), e o Modelo de Jones Modificado com ROA (Retorno sobre 

Ativos) (Dechow et al., 1995 com ajustes sugeridos por Kothari et al., 2005). Identificaram 

que o gerenciamento de resultados é significativo para os IPO’s de empresas não investidas 

por PE/VC, e a escolha do auditor é mais significativa para as empresas investidas por 

PE/VC. 

No estudo de Maia et al., (2013) foi investigada a prática de gerenciamento de 

resultados em cooperativas de crédito no Brasil, visando verificar se há ocorrência de práticas 

de gerenciamento de resultados contábeis para controlar a adequação de capital imposta pela 

regulação do Banco Central do Brasil, em linha com os acordos de Basileia, nas cooperativas 

de crédito e ainda verificar se há ocorrência de gerenciamento para suavização de resultados, 

bem como para evitar reportar perdas. Diferente de outros estudos, como proxy de GR 

utilizaram o Resultado Não Discricionário que é o resultado antes das despesas líquidas de 

provisões, dividido pelo total de operações de crédito. Os resultados indicaram que as 

instituições estudadas não gerenciam seus resultados com o propósito de adequação ao capital 

regulatório. Por outro lado, os resultados forneceram evidências de ocorrência de suavização 

de resultados e gerenciamento de resultados para evitar reportar perdas por parte das 

instituições estudadas. 

Lopes, Pinheiro e Dias Filho (2014) apresentaram um estudo cujo objetivo foi verificar 

se as empresas de telecomunicações brasileiras listadas na B3 no período de 2005 a 2010 

adotam práticas de gerenciamento de resultados em função do nível de endividamento ou para 

reduzir a variabilidade dos lucros. O estudo foi realizado inspirado no modelo proposto por 

Martinez (2006) focando um segmento diferenciado. Com o modelo teórico construído para 

investigar possível relacionamento entre as despesas com depreciação e amortização e 

gerenciamento de resultados envolvendo as variáveis explicativas utilizadas, não foi possível 

extrair conclusões estatisticamente válidas para o GR no setor de telecomunicações, 

demonstrando, do ponto de vista econômico, que o efeito regulação pode diminuir o espaço 

para o gerenciamento de resultados nas empresas do setor. 
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Por sua vez, Moura et al., (2016) analisaram a relação entre o GR e o custo de capital 

próprio e de terceiros utilizando uma amostra de 217 empresas analisadas entre os períodos de 

2010 a 2013. Utilizaram o modelo Jones Modificado para determinar os accruals 

discricionários – proxy de GR. Não foram encontradas significâncias estatísticas que 

conferissem confiabilidade aos resultados encontrados. 

Bortoluzzo, Cheng e Gomes (2016) analisaram o GR numa amostra de 123 bancos 

brasileiros entre os anos de 2001 e 2012, buscaram identificar a prática do gerenciamento de 

resultados nos bancos brasileiros e como ele é realizado. Os estudos concluíram que os bancos 

utilizam o provisionamento de créditos como instrumento de GR para suavizar o lucro 

líquido. 

Por fim, Sincerre et al., (2016) analisaram o GR na ocasião de emissão de dívidas 

(debentures) utilizando os modelos Jones Modificado e Jones Modificado com ROA. Foram 

analisadas 180 empresas brasileiras de capital aberto, entre os períodos de 2010 a 2014. 

Concluíram que as empresas que emitem debêntures gerenciam seus resultados no trimestre 

que antecede as emissões. 

Considerando as pesquisas sobre a relação entre Gerenciamento de Resultados e o custo 

de capital, realizadas recentemente no Brasil, observa-se que há espaço para nova pesquisa 

para analisar simultaneamente os impactos do gerenciamento de resultados sobre o custo de 

capital próprio e de terceiros, investigando se as empresas brasileiras de capital aberto que 

apresentam maior nível de GR logram obter menores custos de capital, abrangendo estudos 

sobre dados contábeis do período após obrigatoriedade da adoção das normas internacionais a 

fim de analisar dados uniformizados pelas práticas contábeis vigentes. 

No Quadro 2 estão resumidos alguns exemplos de pesquisas que investigaram os efeitos 

do gerenciamento de resultados sobre o custo de capital, indicando o modelo utilizado para 

estimativa dos accruals discricionários e qual o resultado encontrado. 

A partir da próxima seção serão apresentados os procedimentos metodológicos 

propostos para realizar as análises das relações entre as variáveis, e os resultados que se 

espera obter deste estudo. 
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Quadro 2 - Resumo de estudos que investigaram as relações do GR e o custo de capital 

próprio e/ou de terceiros, modelos utilizados e resultados. 

 

ESTUDOS PAÍS 
MODELO PARA 

DETECÇÃO DE AD 
RESULTADO 

K
e 

v
er

su
s 

G
R

 

Francis et al (2004) USA Dechow e Dichev, (2002) ( + ) 

Francis, Nanda e 

Olson (2008) USA McNichols (2002) ( - ) 

Kuntluru e Korivi, 

2016 
Índia Jones Modificado 

( - ) no ano de 

IPO 

K
i 

v
er

su
s 

G
R

 

Ghouma, 2016 USA 

Jones Modificado 

ajustado por Kothari et al. 

(2005) 

(+) quando GR 

feito para 

aumentar 

resultado 

Nardi e Nakao, 2009 
Brasil 

l997 - 2007 

Kang e 

Sivaramakrishnan, (1995) 
( + ) 

Valipour e 

Moradbeygi (2011) Irã Kothari et al (20050 ( - )  

K
i 

e 
K

e 
v
er

su
s 

G
R

 

Francis et al. (2005) USA 
Jones Modificado; e 

Dechow e Dichev, (2002) 
( + ) 

Ghosh e Moon 

(2010) USA Dechow e Dichev, (2002) ( + ) 

Gray, Koh e Tong, 

2009 
Austrália Dechow e Dichev, (2002) NS 

Moura et al., 2016 Brasil Jones Modificado ( - ) 

Nardi et al., (2009) 
Brasil 

2004 - 2006 

Jones Modificado; Teoh, 

Welch e Wong (1998); e 

Kang e 

Sivaramakrishnan, (1995) 

(+) 

Persakis e Iatridis, 

2015 

18 maiores 

economias 

mundiais 

McNichols (2002) ( - ) 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Em que: AD refere-se aos Accruals Discricionários; Ki refere-se ao custo da dívida; Ke refere-se ao custo 

de capital próprio. 

 

 

2.2.2 Modelos de determinação de accruals discricionários 

 

Na literatura de referência sobre gerenciamento de resultados são apresentados diversos 

modelos para determinação dos accruals nãos discricionários, nos quais AND é utilizado 
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como proxy de gerenciamento de resultados. É o caso do modelo desenvolvido por Jones 

(1991), do modelo Jones Modificado apresentado por Dechow, Sloan e Sweeney (1995); do 

modelo KS desenvolvido por Kang e Sivaramakrishnan (1995) e do modelo apresentado por 

McNichols (2002). Numa sequência cronológica, a partir de Healy (1985) até Dechow et al., 

(2012), a sucessão de estudos sobre o tema e a aplicação dos modelos levaram as pesquisas a 

evoluírem tanto no conceito de gerenciamento de resultados quanto nos modelos de 

determinação dos AD, com estudos empíricos que criticavam trabalhos e modelos anteriores 

ao mesmo tempo em que agregavam poder de especificidade e explicação aos novos modelos 

sugeridos. Um resumo dos principais modelos de determinação de accruals discricionários e 

as críticas aos mesmos é apresentado no quadro 4, conforme Leone, 2016. 

O quadro 3 apresenta uma síntese dos modelos de determinação dos accruals 

discricionários.  

Neste trabalho serão utilizados os modelos JM, KS e McNichols para determinação dos 

accruals não discricionários, proxy para gerenciamento de resultados, os quais serão 

detalhados nas seções seguintes, seguindo a ordem cronológica em que os mesmos foram 

apresentados nos respectivos trabalhos acadêmicos. 

A escolha dos modelos deve-se pela disponibilização dos dados para composição dos 

mesmos, aliados ao fato de serem modelos frequentemente utilizados pelos pesquisas mais 

recentes. Soma-se a isso o fato de que Martinez (2001) indica o modelo KS como o mais 

adequado para estudos em empresas brasileiras. A utilização do modelo Jones Modificado 

permite a comparação com os estudos brasileiros recentes como os de Nardi et al (2009) e de 

Moura et al (2016) que também utilizaram este modelo. Já o modelo McNichols (2002), além 

de conferir robustez ao estudo, foi utilizado por Persakis e Iatridis (2015), também 

considerado como referência para o presente estudo. 
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Quadro 3 - Resumo dos modelos aplicados e críticas. 

MODELOS PARA 

DETECÇÃO DE GR 
CRÍTICAS 

Modelo Healy (1985) 

- Utilização da média dos períodos analisados para o cálculo dos accruals 

totais, não considerando a constância dos accruals não discricionários 

(PAULO, 2007); 

- Erro na classificação de variáveis (PAULO, 2007); 

- Variáveis macroeconômicas não consideradas (PAULO, 2007); 

- Modelo centrado em lucros e contribuindo para a detecção de gerenciamento 

de resultados onde não existe (DECHOW et al., 2012). 

Modelo Jones (1991) 

- Visão sobre vendas a prazo não serem passíveis de manipulação 

(MARTINEZ, 2013; PAULO, 2007; DECHOW; SLOAN; SWEENEY, 1995); 

- Variáveis econômicas não consideradas (PAULO, 2007); 

- Maior tendência à Hipótese Nula por não considerar a variável desempenho 

(KOTHARI; LEONE; WASLEY, 2005); 

- Modelo centrado em lucros e contribuindo para a detecção de gerenciamento 

de resultados onde não existe (DECHOW et al., 2012). 

Modelo Jones Modificado 

(1995) 

- Erro nos testes aplicados, pois pequenas oscilações que representariam os 

accruals discricionários não seriam captadas (PAULO, 2007); 

- Maior tendência à Hipótese Nula por não considerar a variável de 

desempenho (KOTHARI; LEONE; WASLEY, 2005). 

Modelo KS (KANG; 

SIVARAMADRISHNAN, 

1995). 

 

- Desconsidera variações nos preços dos produtos e dos insumos bem como 

variáveis relacionadas ao ambiente econômico (PAULO, 2007); 

- Não observa a reversão dos accruals (PAULO, 2007); 

- Não controla os extremos de fluxo de caixa e resultados (PAULO, 2007); 

- Erros de especificação (PAULO, 2007); 

- Modelo centrado em lucros e contribuindo para a detecção de gerenciamento 

de resultados onde não existe (DECHOW et al., 2012). 

Modelo McNichols (2002) 
- Modelo centrado em lucros e contribuindo para a detecção de gerenciamento 

de resultados onde não existe (DECHOW et al., 2012). 

Modelo DD (DECHOW; 

DICHEV, 2002) 

- A omissão em considerar as reversões de accruals discricionários diminui o 

poder de teste (DECHOW et al., 2012). 

Modelo Jones Adaptado ou 

Modificado (KOTHARI, 

LEONE, WASLEY, 2005) 

- A omissão em considerar as reversões de accruals discricionários diminui o 

poder de teste (DECHOW et al., 2012) 

Modelo Dechow et al., (2012) Não encontrada crítica na bibliografia consultada 

Fonte: Leone, 2016 
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2.2.3 Modelo JM - Jones modificado (Dechow, Sloan, Sweeney, 1995) 

 

Nos modelos apresentados por Healy (1985) e DeAngelo (1986) havia um pressuposto 

de que os accruals não-discricionários são constantes ao longo do período. Para relaxar esse 

pressuposto, Jones (1991) apresenta um modelo que controla os efeitos das mudanças no 

ambiente econômico da empresa sobre os accruals não discricionários por meio da variação 

das receitas e do montante do imobilizado e diferido, apresentando o seguinte modelo: 

 

𝑵𝑫𝑨𝒊𝒕 = 𝜶 (
𝟏

𝑨𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏(∆𝑹𝒆𝒄𝒊𝒕) + 𝜷𝟐(𝑰𝑴𝑶𝑩𝒊𝒕) (Equação 4) 

Em que: 

NDAit = accruals não-discricionários da empresa i no período t; 

∆Recit = variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t, 

ponderada pelos ativos totais no final do período t-1; 

IMOBit = saldos das contas do Ativo Imobilizado e Ativo Diferido (bruto) da empresa i 

no final do período t, ponderados pelos ativos totais no final do período t-1; 

Ai,t-1 = ativos totais da empresa i no final do período t-1; 

α, β1 e β2 = coeficientes estimados da regressão da Equação 15 

 

As estimativas dos parâmetros dos modelos α, β1 e β2 são geradas pelo seguinte modelo: 

𝑵𝑫𝑨𝒊𝒕 = 𝜶 (
𝟏

𝑨𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏(∆𝑹𝒆𝒄𝒊𝒕) + 𝜷𝟐(𝑰𝑴𝑶𝑩𝒊𝒕) + 𝒗𝒊𝒕 (Equação 5) 

Em que: 

TAit = accruals totais da empresa i no período t, ponderados pelos ativos totais no final 

do período t-1; 

∆Recit = variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t, 

ponderada pelos ativos totais no final do período t-1; 

IMOB

it 

= saldos das contas do Ativo Imobilizado e Ativo Diferido (bruto) da empresa i no 

final do período t, ponderados pelos ativos totais no final do período t-1; 

Ai,t-1 = ativos totais da empresa i no final do período t-1; 

vit = erro da regressão (resíduos). 

 

Segundo Paulo (2007) no modelo proposto por Jones (1991), as variáveis IMOB e ∆Rec 

controlam os accruals não-gerenciados associados, respectivamente, às despesas com 
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depreciação e amortização e mudanças das atividades econômicas da empresa. Incluindo os 

ativos imobilizados como variáveis exploratórias, ele controla o tamanho da empresa. 

A expectativa é de que o coeficiente da variável IMOB seja negativo, já que o nível de 

ativo imobilizado relaciona-se ao decréscimo dos resultados pela apropriação (accruals) das 

despesas com depreciação e amortização. Por outro lado, o sinal esperado do coeficiente ∆Rec 

não é determinado, pois uma variação das receitas pode causar aumentos em algumas contas 

do capital circulante e decréscimo em outras (PAULO, 2007). 

Esse modelo original de Jones (1991) assumia, portanto, o pressuposto de as receitas 

não são gerenciadas. Observando que esse pressuposto nem sempre é verdadeiro, Dechow, 

Sloan e Sweeney (1995) alteram o modelo Jones original com uma modificação que busca 

reduzir o incremento nas contas a receber pelas variações da venda, o que leva em 

consideração, a manipulação das vendas a prazo (PAULO, 2007). 

No novo modelo proposto por Dechow, Sloan e Sweeney (1995), estimam-se os 

coeficientes α, β1 e β2 utilizando o do modelo original de Jones (1991) com a diferença de 

que as variações das receitas são ajustadas pelas variações das contas a receber. Em seguida, 

esses coeficientes são combinados com os parâmetros da nova proposta, descritos na equação 

6 abaixo, a fim de estimar os accruals não-discricionários. Finalmente, esse resultado é 

extraído dos accruals totais, sendo a diferença, os accruals discricionários obtidos pelo 

modelo Jones Modificado (JM). 

𝑵𝑫𝑨𝑰𝑻 = 𝜶 (
𝟏

𝑨𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏(∆𝑹𝒆𝒄𝒊𝒕 − ∆𝑪𝑹𝒊𝒕) + 𝜷𝟐(𝑰𝑴𝑶𝑩𝒊𝒕) (Equação 6) 

Em que: 

NDAit = accruals não-discricionários da empresa i no período t; 

∆Recit = variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t, 

ponderada pelos ativos totais no final do período t-1; 

∆CRit = variação das contas a receber (clientes) da empresa i no período t-1 para o 

período t, ponderada pelos ativos totais no final do período t-1; 

IMOBit = saldos das contas do Ativo Imobilizado (bruto) da empresa i no final do 

período t, ponderados pelos ativos totais no final do período t-1; 

Ai,t-1 = ativos totais da empresa i no final do período t-1; 

α, β1 e β2 = coeficientes estimados obtidos da regressão do seguinte modelo:  

 

𝑵𝑫𝑨𝑰𝑻 = 𝜶 (
𝟏

𝑨𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏(∆𝑹𝒆𝒄𝒊𝒕 − ∆𝑪𝑹𝒊𝒕) + 𝜷𝟐(𝑰𝑴𝑶𝑩𝒊𝒕) + 𝒗𝒊𝒕            (Equação7) 
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Em que: 

vit Corresponde ao erro da regressão (resíduos) 

 

Segundo Dechow, Sloan e Sweeney (1995) o modelo original de Jones implicitamente 

assume que a discricionariedade não é exercida sobre as receitas quer seja no período da 

estimativa quer seja no período do evento. A versão modificada proposta por Dechow, Sloan 

e Sweeney assume que todas as mudanças nas vendas a prazo no período do evento resultam 

de gerenciamento de resultados. Este pressuposto é baseado na noção de que é mais fácil 

gerenciar resultados fácil gerenciar resultados exercendo a discricionariedade sobre o 

reconhecimento das vendas a vista. Desta forma, se a modificação tiver sucesso, então a 

estimativa de gerenciamento de resultados não deve mais tender a zero em amostras onde a 

gestão de resultados ocorreu utilizando o da gestão das receitas (DECHOW; 

SLOAN;SWEENEY, 1995). 

 

2.2.4 Modelo KS (Kang; Sivaramakrishnan, 1995) 

 

Não obstante as críticas de Paulo (2007) ao modelo, indicando que o mesmo apresenta 

problemas com a utilização de variáveis que podem ser contaminadas pelo gerenciamento de 

resultados, e a desconsideração de variáveis relacionadas ao ambiente econômico, a escolha 

pela utilização do modelo KS como uma das formas de determinação dos accruals 

discricionários, proxy para o gerenciamento de resultado fundamenta-se em MARTINEZ 

(2013) que aponta que esse modelo KS é um dos mais utilizados nos estudos brasileiros e 

argumenta que com esse modelo são tratados questões de simultaneidade, erros de 

mensuração nas variáveis e omissão de variáveis, as quais podem reduzir o poder estatístico e 

conduzir a inferências errôneas em relação ao gerenciamento de resultados. 

Nardi et al., (2009) também utilizaram este método cuja abordagem busca ampliar a 

habilidade de inferência sobre a presença ou ausência de gerenciamento de resultados em 

contextos específicos, mitigando problemas de variáveis omitidas e os correspondentes vieses. 

Para tanto, Kang e Sivaramakrishnan propõe utilizar como regressores não apenas as vendas, 

mas também o custo de bens vendidos e outras despesas operacionais (KANG; 

SHIVARAMAKRISHNAN, 1995). Essas variáveis representam variáveis explicativas com 

poder de refletir a realidade econômica corrente (PAULO, 2007).  
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Assim, o modelo KS emprega uma regressão para estimar os accruals totais cujos 

resíduos (erros) representam os accruals discricionários. Portanto, a regressão para cálculo 

dos accruals totais é representada pela equação abaixo: 

𝑻𝑨𝒊𝒕 =  ∅𝟎 +  ∅𝟏. [𝜹𝟏. 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒕] + ∅𝟐. [𝜹𝟐. 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒊𝒕] + ∅𝟑[𝜹𝟑. 𝑰𝒎𝒐𝒃𝒊𝒕] + 𝜺𝒊𝒕 

  (Equação 8) 

Desta forma, os resíduos da equação determinam os accruals discricionários, conforme 

a equação abaixo: 

𝑫𝑨𝒊𝒕 =  𝑻𝑨𝒊𝒕 − {∅𝟎 + ∅𝟏. [𝜹𝟏. 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒕] + ∅𝟐[𝜹𝟐. 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒊𝒕] + ∅𝟑[𝜹𝟑. 𝑰𝑴𝑶𝑩𝒊𝒕]} 

  (Equação 9) 

Em que: 

TAit = Accruals Totais (∆CGL – Depreciação e Amortização); 

Recit = Receita Líquida (excluindo tributação sobre faturamento); 

Despit = Custos e Despesas Operacionais antes da Depreciação e Amortização 

CGLks = Capital de Giro Líquido, excluindo as Disponibilidades, Financiamentos de 

Curto Prazo e Impostos a Pagar); 

Cri, t-1 = Contas a Receber no período t – 1; 

DEPRi, t-1 = Despesas de Depreciação e Amortização no período t-1; 

δ1 = CRi,t / RECi, t-1, onde CR (Contas a Receber) no período t-1; 

δ2 = (CGLi,t-1 – Cri,t-1) / Despi,t-1; 

δ3 = DEPRi, t-1 / A_Peri,t-1; e 

IMOBi,t = Saldos das contas de Ativo Imobilizado da empresa i, no período t. 

 ∅0, ∅1, ∅2 e ∅3 = coeficientes estimados pela regressão da equação. 

As variáveis Recit, Despit e IMOBit serão escalonadas por Ativos Totais do ano anterior 

para evitar possíveis efeitos do tamanho da empresa sobre estas variáveis. 

 

2.2.5 Modelo Mcnichols (2002) 

 

O modelo McNichols (2002) foi escolhido para contrapor os resultados obtidos pelo 

modelo KS, possibilitando comparações entre os dois. 

Dechow e Dichev – DD (2002) apresentaram um modelo para mensuração dos accruals 

discricionários em que a estimação dos erros deriva da regressão de especificidades das 

empresas em relação às alterações no capital de giro (fluxo de caixa) do período anterior, 

corrente e do posterior. Desta forma, os resíduos não estão relacionados com as realizações do 
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fluxo de caixa, e incluem a estimação de erro de suas reversões. O desvio padrão desses 

resíduos constitui a medida de qualidade dos accruals e dos resultados específicos da 

empresa, em que desvios padrões altos significam menor qualidade. 

A partir do modelo apresentado por Dechow e Dichev (2002), McNichols (2002) 

apresenta um novo modelo ao integrar os conceitos do modelo DD com o modelo Jones 

(1991) o qual separa accruals discricionários de accruals não discricionários, e integram duas 

variáveis econômicas identificadas como componentes discricionários: a variação de vendas e 

nível de imobilização da empresa. 

O modelo integrado final apresentado por McNichols (2002) é o que será utilizado para 

obter resultados e compará-los com aqueles obtidos da aplicação do modelo KS e JM. Desta 

forma, o modelo resultante dessa integração, sob o enfoque de balanço, é o que se apresenta 

nas equações abaixo: 

∆𝑪𝑮𝑳𝒊,𝒕 = ∆𝑨𝑪𝒊,𝒕 − ∆𝑷𝑪𝒊,𝒕 − ∆𝑫𝒊𝒔𝒑𝒊,𝒕 + ∆𝑫𝑪𝑷𝒊,𝒕 (Equação 10) 

 

Em que: 

∆CGLi,t = total dos accruals calculados (TAi,t); 

∆ACi,t = variação do ativo circulante da empresa i, no período t; 

∆PCi,t = variação do passivo circulante da empresa i, no período t; 

∆Dispi,t = variação das disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa da empresa i, no 

período t; 

∆DCPi,t = variação de dívidas de curto prazo. 

 

Em seguida são estimados os accruals discricionários por meio da seguinte regressão: 

𝑻𝑨𝒊,𝒕 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏. 𝑪𝑭𝑶𝒕−𝟏 + 𝒃𝟐. 𝑪𝑭𝑶𝒕 + 𝒃𝟑. 𝑪𝑭𝑶𝒕+𝟏 + 𝒃𝟒. ∆𝑹𝒆𝒄𝒕 + 𝒃𝟓. 𝑰𝒎𝒐𝒃𝒕 + 𝜺𝒕 

(Equação 11) 

Em que: 

TAi,t = (∆CGL) = variação do capital de giro no período t ou accrual total; 

CFOt-1 = fluxo de caixa operacional da empresa no período t-1; 

CFOt = fluxo de caixa operacional da empresa no período t; 

CFOt+1 = fluxo de caixa operacional da empresa no período t+1; 

∆Reci,t = variação da receita líquida do período t (líquida de impostos sobre faturamento); 

Imobi,t = ativo imobilizado no período t; 

b0, b1, b2, b3, b4 e b5 = coeficientes estimados pela regressão da equação; 
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εi,t = DA = erro da regressão (resíduos), ou estimativa para Accruals Discricionários; 

 

No presente trabalho, todas as variáveis serão ponderadas pelo ativo imobilizado do ano 

anterior para padronização, ou nivelamento dos dados. 

  

Para determinação da medida de Earning Quality serão aplicados os modelos JM, KS e 

McNichos por meio do método dos Mínimos Quadrados Ordinários, a partir de um painel de 

efeito fixo balanceado. A estimativa dos MQO das equações dos modelos possibilitará o 

conhecimento dos resíduos destas equações. Tais resíduos são os accruals discricionários, 

utilizados aqui como proxy do gerenciamento de resultado ou Earning Quality. A variável EQ 

assim obtida será utilizada para testar cada um dos modelos econométricos propostos para 

custo de capital, sendo que o custo de capital próprio será testado utilizando-se duas medidas 

de beta: β60m e β2a. 

 

2.2.6 Hipóteses e Resultados Esperados 

 

Conforme a literatura há evidências que suportam três hipóteses referentes à relação 

entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital: (i) As empresas que se engajam nas 

práticas de gerenciamento de resultados são compensadas na captação de recursos com 

menores custos de capital, seja na emissão de dívidas ou de ações; (ii) O mercado é eficiente e 

percebe quando os resultados estão alterados por práticas de gerenciamento de resultados e, 

então, penalizam as empresas que adotam esta prática, aumentando o retorno exigido, 

consequentemente, aumentando o custo de capital; e (iii) Não há relação entre o 

gerenciamento de resultado e o custo de capital de tal forma que é possível inferir que o custo 

de capital não é motivação para a prática de gerenciamento de resultados. Um resumo dos 

resultados possíveis é apresentado no quadro 4. 

Para as variáveis de controle utilizadas na determinação dos custos de capital próprio – 

beta, e custo de capital de terceiros - Ki, os resultados esperados das relações entre essas 

variáveis e o custo de capital estão representados no quadro 4. 
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Quadro 4 - Resumo dos resultados possíveis 

HIPÓTESES DE RELAÇÃO ENTRE GR E 

CUSTO DE CAPITAL 

ESTUDOS QUE EVIDENCIAM A TEORIA E 

MODELOS UTILIZADOS 

I) Gerenciamento de resultados é negativamente 

associado com o custo de capital. 

As empresas que se engajam nas práticas de 

gerenciamento de resultados são compensadas na 

captação de recursos com menores custos de capital, 

seja na emissão de dívidas ou de ações. Portanto, 

quanto maior gerenciamento de resultados (menor 

qualidade dos accruals), menor o custo de capital. 

GR x Custo da Dívida 

- Francis et al., 2005 (McNichols, 2002) 

- Sincerre et al., 2016 (JM) 

GR x Custo de Capital Próprio 

- Francis et al., 2005 (McNichols, 2002) 

- Kuntluru; Korivi, 2016 (JM) 

II) O gerenciamento de resultados é positivamente 

associado com o custo de capital. 

O mercado é eficiente e percebe quando os resultados 

estão alterados por práticas de gerenciamento de 

resultados e, então, penalizam as empresas que 

adotam esta prática, aumentando o retorno exigido, 

consequentemente, aumentando o custo de capital. 

Portanto, quanto maior gerenciamento de resultados, 

maior o custo de capital. 

GR x Custo da Dívida 

- Nardi e Nakao, 2009 

- Valipour e Moradbeygi, 2011 (Kothari et al., 2005) 

- Ghosh e Moon, 2010 (McNichols, 2002) 

- Persakis; Iatridis, 2015 

- Ghouma, 2016 (JM) 

- Moura et al., 2016 (JM) 

GR x Custo de Capital Próprio 

- Persakis; Iatridis, 2015 

- Moura et al., 2016 (JM) 

III) O gerenciamento de resultado não é associado 

ao custo de capital. 

Não há relação entre o gerenciamento de resultado e o 

custo de capital de tal forma que se pode inferir que o 

custo de capital não é motivação para a prática de 

gerenciamento de resultados tanto quanto o 

gerenciamento de resultado não influencia no custo de 

captação. 

- Vasconcelos et al., 2008 (Jones, 1991 e KS) 

- Mclinnis, 2010 (analisou a relação entre Earning 

Smoothness e expectativas de retornos, tal qual 

Francis et al., 2004). 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No quadro 5 são apresentados o resultado esperado para cada variável de controle em 

relação ao custo de capital a fim de oferecer base teórica para comparação e suporte dos 

resultados encontrados após aplicação dos testes das hipóteses. 

Na sequência, a seção 5 apresentará os resultados dos testes empíricos do presente 

trabalho. 
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Quadro 5 - Resultado Esperado das Associações das Variáveis de Controle com o Custo de 

Capital 

VARIÁVEL DE 

CONTROLE 

RELAÇÃO ESPERADA COM 

CUSTO DE CAPITAL 

SINAL 

ESPERADO DA 

ASSOCIAÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO 

ALO 

 

Negativamente Associada: 

Quanto maior o grau de 

alavancagem Operacional, Menor o 

risco e, portanto, menor o Custo de 

Capital. 

( - ) 
Dantas, Medeiros e Lustosa, 

2006 

FLEV 

 

Negativamente Associada: 

Quanto maior o grau de 

alavancagem Financeira, menor o 

risco e, portanto, menor o Custo de 

Capital. 

( - ) Lustosa e França, 2012 

SIZE 

 

Negativamente Associado: 

Quanto maior o tamanho, menor é 

a percepção de risco pelo mercado, 

portanto, menor o Custo de Capital. 

( - ) Fama e French, 1995 

BM 

 

Positivamente Associado: 

Quanto menor o índice BM, menor 

o risco associado à empresa, 

portanto, menor o Custo de Capital. 

( + ) 
Almeida, Lopes e Corrar, 

2011 

TANG 

 

Negativamente Associado: 

Quanto maior a tangibilidade, 

maior o potencial de oferecer 

garantias à contratos de 

empréstimos, portanto, menor o 

Custo de Capital. 

( - ) Persakis e Iatridis, 2015 

ROA 

 

Negativamente Associado: 

Quanto maior o índice de 

Rentabilidade, menor o risco, 

portanto, menor o Custo de Capital. 

( - ) Persakis e Iatridis, 2015 

Fonte: elaborado pela autora 
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3. METODOLOGIA 

 

Utilizando-se de uma abordagem quantitativa, este estudo classifica-se 

metodologicamente como um estudo descritivo, visto que tem como objetivo estabelecer 

relações entre as variáveis, analisando e descrevendo as características de determinado 

fenômeno (SILVA, 2010). Segundo Hair Jr. et al., (2005), as pesquisas descritivas 

frequentemente são confirmatórias, utilizadas para testar hipóteses. Por meio de análises 

estatísticas e econométricas serão testadas as relações entre a variável de interesse e outras 

variáveis identificadas e controladas de modo que os dados desta influência possam ser 

analisados, classificando assim, este estudo como estatístico experimental (ANDERSON; 

SWEENEY; WILLIAMS, 2005). 

 

3.1 Dados e modelos econométricos 

 

Para responder à pergunta de pesquisa propõe-se no presente estudo analisar a relação 

entre o custo de capital com o gerenciamento de resultado, de forma segregada entre capital 

próprio e de terceiros. Em adição serão examinadas se esta relação é influenciada por 

variáveis de controle suportadas pelas pesquisas anteriores. 

A amostra compreende dados de empresas brasileiras listadas na B3 entre o período de 

2010 a 2016. O ano de 2009 serviu apenas para fornecer os dados defasados necessários para 

alguns cálculos. A variável EQ é obtida pela aplicação de dados em painel de efeito fixo 

utilizando-se os três modelos de determinação de accruals, o que resulta em um termo erro 

para cada indivíduo da amostra. O desvio padrão destes erros geram a variável EQ para cada 

indivíduo, a qual é utilizada nos equações que testa H1 e H2. Em seguida, os modelos de 

MQO das hipóteses H1 e H2 com suas variáveis são testados para o ano de 2016 em cross-

section, visto que existe em tais equações um conjunto de dados que demandam informações 

passadas. São excluídas da amostra empresas com pelo menos uma das seguintes 

características: patrimônio líquido negativo; receita igual a zero, por indicarem que não estão 

em operação; ativo imobilizado igual à zero; empresas cujas ações não apresentam liquidez; 

empresas financeiras; e empresas em recuperação judicial. 
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Quadro 6 - Período de levantamento de dados para cada variável 

VARIÁVEL PERÍODO OBSERVAÇÕES 

EQ – Earning Quallity 2009 à 2016 Dados em Painéis de efeitos fixos 

β – Custo Capital Próprio 

2016 

β60m = beta calculado pelo retorno 

dos últimos 60 meses; 

β2a = beta calculado pelo retorno 

semanal dos últimos 2 anos 

Extraídos do software 

Economática®. 

Ki – Custo de Capital de Terceiros 2016  

OpLev – Alavancagem 

Operacional 

Dados trimestrais – mínimo 16 

trimestres 
 

FLev – Alavancagem Financeira 2016  

BM – Book-to-Market 2016  

ROA – Rentabilidade 2106  

TANG – Tangibilidade 2016  

SIZE – Tamanho 2016  

IND – Setor  
Setor Ibovespa – extraído da 

Economática® 

 

Na primeira parte este estudo se dedicará à mensuração dos accruals discricionários, 

proxy de gerenciamento de resultado, ou seja, Earning Quality (EQ) por meio de três 

modelos: Jones Modificado (JM), Kang e Sivaramakrishnan – KS (1995) e o modelo de 

McNichols (2002).  

Para se proceder às análises das estimativas dos accruals discricionários serão 

empregados dados em painel empregando-se o teste de Hausman para identificar qual o 

melhor tipo de painel, se de efeitos fixos ou aleatórios deve ser utilizado. A amostra é 

composta por diferentes empresas o que conduz à tendência de que haja heterocedasticidade. 

O painel utilizado é um painel balanceado, isto é, cada unidade de corte transversal (empresa) 

tem o mesmo número de observações (tempo). 

Conforme Gujarati (2011) os dados em painel combina séries temporais com 

observações de corte transversal e oferecem “dados mais informativos, maior variabilidade, 

menos colinearidade entre variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência”, além de 

serem mais adequados para examinar a dinâmica da mudança. O termo “efeitos fixos” refere-

se ao fato de que o intercepto de cada indivíduo não varia com o tempo, ainda que o 

intercepto possa diferir entre os indivíduos (GUJARATI, 2011). 
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Na segunda parte do estudo, a relação entre gerenciamento de resultado e custo de 

capital será analisada por meio de dois modelos econométricos de regressão testados por meio 

do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), conforme apresentados e explicados a 

seguir. 

Para que os estimadores da regressão no modelo MQO sejam MELNT (melhores 

estimadores lineares não viesados), é necessário que as hipóteses do modelo clássico sejam 

satisfeitas. Assim, os modelos serão submetidos aos testes de pressupostos do MQO para o 

quê os modelos serão testados quanto a ausência de multicolinearidade, heterocedasticidade e 

correlação serial. 

A primeira hipótese a ser testada relaciona o gerenciamento de resultados com o custo 

de capital próprio, utilizando variáveis de controle para analisar o impacto de EQ sobre o beta. 

Desta forma, a hipótese H1 se expressa como segue: 

H1: Existe uma relação negativa entre o Gerenciamento de Resultados e o Custo de 

Capital Próprio. 

𝜷𝒊 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏. 𝑬𝑸𝒊 + 𝜶𝟐. 𝑨𝑳𝑶𝒊 + 𝜶𝟑𝑨𝑳𝑭𝒊 + 𝜶𝟒. 𝑩𝑴𝒊 + 𝜶𝟓. 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊 + 𝜶𝟔. 𝑰𝑵𝑫𝒊 + 𝜺𝒊  

(Equação 12) 

Em que: 

βi = ao fator de risco sistemático β, proxy de custo de capital próprio da empresa i; 

EQ = Earning Quality, representando o Gerenciamento de Resultados equivalentes ao 

accruals discricionários mensurados pelos erros estimados por meio dos modelos 

JM (1995), KS (1995) e McNichols (2002); 

OPLEVi = Alavancagem Operacional da empresa i; 

FLEVi = Alavancagem Financeira da empresa i; 

BMi = índice Book-to-market da empresa i; 

SIZEi = tamanho da empresa i; 

INDi = Setor da empresa i. 

εi = termo de erro (resíduos) da equação 

 

A segunda hipótese a ser testada relaciona o gerenciamento de resultados com o custo 

de capital de terceiros, utilizando variáveis de controle para analisar o impacto de EQ sobre 

Ki. Desta forma, a hipótese H1 se expressa como segue: 

H2: Existe uma relação negativa entre o Gerenciamento de Resultados e o Custo de 

Capital de Terceiros. 
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𝑲𝒊𝒊 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑬𝑸𝒊 + 𝜶𝟐𝑨𝑳𝑭𝒊 + 𝜶𝟑𝑩𝑴𝒊 + 𝜶𝟒𝑹𝑶𝑨𝒊 + 𝜶𝟓𝑻𝑨𝑵𝑮𝒊 + 𝜶𝟔𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊 +

𝜶𝟕𝑰𝑵𝑫𝒊 + 𝜺𝒊  

(Equação 13) 

Em que:  

Ki,t = ao custo da dívida, proxy de capital de terceiro, da empresa j no momento t; 

EQi = Earning Quality, representando o Gerenciamento de Resultados equivalentes ao 

accruals discricionários mensurados pelos erros estimados por meio dos modelos 

JM (1995), KS (1995) e McNichols (2002); 

FLEVi = Alavancagem Financeira da empresa i; 

BMi = índice Book-to-market da empresa i; 

ROA = é o índice de Rentabilidade da empresa i; 

TANG = é o grau de Tangibilidade da empresa i; 

SIZEi = tamanho da empresa i; 

INDi = Setor da empresa i. 

εi = termo de erro (resíduos) da equação 

 

As variáveis OPLEVi, FLEVi, BMi, ROAI, TANGI, SIZEi e INDi utilizadas nos dois 

modelos são variáveis de controle e estão detalhadas na seção 3.2. 

 

3.2 Operacionalização das variáveis 

 

Nesta seção serão apresentadas as variáveis utilizadas nos modelos propostos para 

estimativas de Earning Quality (EQ) demonstrando as fórmulas para mensuração das 

mesmas. Cabe neste ponto resgatar o propósito do presente estudo que é verificar se o 

gerenciamento de resultados, proxy de EQ, influencia no custo de capital próprio e de 

terceiros. Assim, são utilizadas como proxy de capital próprio o β do CAPM, e de capital de 

terceiros Ki.  

As variáveis de controle utilizadas no presente estudo também são detalhadas nesta 

seção. 

 

3.2.1 Detecção de accruals discricionários – variável independente 

 

Não se pode medir o nível de gerenciamento de resultados de forma direta. Contudo na 

literatura é possível encontrar estudos que desenvolveram modelos para detectar o 
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gerenciamento de resultados por meio dos accruals discricionários (MARTINEZ, 2013). O 

objetivo tem sido identificar o nível de accruals normais o que permite inferências sobre a 

qualidade da informação contábil reportada. Quanto maior o nível de accruals, menos 

qualidade tem a informação o que indica maior nível de gerenciamento de resultados 

(FRANCIS et al., 2002) 

Os accruals totais são calculados pela diferença entre o Lucro Líquido e o Fluxo de 

Caixa das Operações obtidos diretamente da Demonstração do Fluxo de Caixa ou, na falta 

desta, por meio do enfoque do balanço, prática que tem sido recorrente na literatura de 

referência (HEALY, 1985; DEANGELO, 1986; JONES, 1991; DECHOW; SLOAN; 

SWEENEY, 1995; KANG; SIVARAMAKRISHNAN, 1995; BURGSTAHLER; DICHEV, 

1997; TEOH et al, 1998, HEALY; WAHLEN, 1999; MARTINEZ, 2001; ZENDERSKY, 

2005; IATRIDIS; KADORINIS, 2009; KOVAIB; JARBOUI, 2014) ) . O mesmo ocorre no 

Brasil, já que a obrigatoriedade da DFC passou a vigorar a partir da Lei 11.638/07 

(MARTINEZ, 2013). Exemplos destas aplicações no Brasil encontram-se nos trabalhos de 

Cupertino e Martinez (2008), Nardi et al., (2009), Almeida, Lopes e Corrar (2011) Moura et 

al., (2016), Formigoni et al., (2012), Sincerre et al., (2016) e Almeida e Bezerra (2012) que 

utilizaram os dois modelos. 

Conforme já demonstrado os accruals totais são formados por componentes 

discricionários (AD) e não discricionários (AND). Para o gerenciamento de resultado utiliza-

se como proxy os accruals discricionários, obtidos de modelos hipotéticos que buscam 

estimar o nível dos accruals normais, cujos resíduos (erro) representam o nível de AD. 

Segundo Martinez (2013), nos estudos brasileiros os accruals totais são calculados pela 

diferença entre o Lucro Líquido e o Fluxo de Caixa das Operações, e têm sido estimados pelo 

enfoque do balanço. Assim, a especificação dos accruals totais (TAit) pelo enfoque do 

balanço é dada por: 

𝑻𝑨𝒊𝒕 =  
(∆𝑨𝑪𝒊𝒕− ∆𝑫𝒊𝒔𝒑𝒊𝒕)− (∆𝑷𝑪𝒊𝒕− ∆𝑫𝑪𝑷𝒊𝒕)− 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒊𝒕

𝑨𝑻𝒊𝒕−𝟏
 (Equação 14) 

 

Em que: 

∆ACit = variação do ativo corrente (circulante) da empresa i no final do período t -1 para 

o final do período t; 

∆Dispit = variação da conta de Caixa e Equivalentes de Caixa (conforme normas em 

vigor a partir da Lei 11.638/07), na empresa i no final do período t-1 para o final 

do período t; 
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∆PCit = variação do passivo corrente (circulante) da empresa i no final do período t-1 

para o final do período t; 

∆DCPit = variação das dívidas de curto prazo da empresa i no final do período t – 1 para o 

final do período t; 

Deprit = montante das despesas com depreciação (e amortização) da empresa i durante o 

período t; e  

ATit = ativo total da empresa i no ano t – 1. 

 

3.2.2 Custo de capital – variáveis dependentes 

 

3.2.2.1 Custo de Capital Próprio (β) 

 

O índice beta (β) tem sido utilizado como proxy de custo do capital próprio (NARDI et 

al., 2009; MOURA et al., 2016) e está relacionado à parte não diversificável do risco de uma 

ação, conhecido como risco sistemático e que reflete o componente do risco que não pode ser 

eliminado pela diversificação. Este índice pode ser obtido pelo modelo do CAPM e 

corresponde ao prêmio de risco requerido pelos investidores, ou seja, uma taxa de retorno 

superior à taxa requerida para investimentos livres de risco (BRIGHAM; GAPENSKI; 

EHRHARDT, 2001; ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2008). Assim, quanto maior o beta da 

empresa, maior é a tendência de que ela tenha maior custo de capital próprio. Desta forma, 

como proxy do custo do capital próprio, será utilizado o fator de risco sistemático β, obtido do 

Economática
®
, cujo cálculo, realizado a partir das oscilações da ação da empresa e do índice 

de mercado, utiliza a seguinte fórmula (NARDI et al., 2009): 

𝜷𝒊 =  
𝑪𝒐𝒗(𝑹𝒊,𝑹𝒎)

𝝈𝟐(𝑹𝒎)
  (Equação 15) 

Em que: 

Cov(Ri,Rm) = Covariância entre o retorno da ação i e o retorno de mercado; e 

σ
2
(Rm) = Variância do retorno de mercado 

Para o presente estudo, o β será obtido diretamente da base de dados Economática e será 

utilizado como medida de liquidez. Optou-se por utilizar os betas calculados sob duas bases 

de variações: o beta obtido das variações semanais dos últimos dois anos, β2a e o beta obtido 

das variações mensais dos últimos 60 meses, β60m. Como o indicador é utilizado neste estudo 

para justificar a liquidez das ações das empresas que compõem a base de dados final, o 

parâmetro de tolerância utilizado para cálculo do beta pelo Economática foi de 90%. Isso 
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significa que as empresas que compõem a base de dados final apresentaram preço para seus 

ativos em pelo menos 90% da série abrangida. 

 

3.2.2.2 Custo de Capital de Terceiros (Ki) 

 

Considerando que uma das motivações para o gerenciamento de resultados seriam os 

aspectos contratuais e a necessidade de adquirir condições de empréstimos favoráveis, a 

literatura prediz que existem incentivos para os gestores gerenciarem seus resultados como 

forma de alterar a percepção dos investidores com relação ao desempenho da empresa. 

Contudo, conscientes desta prática, quando o mercado analisa as demonstrações financeiras e 

identifica evidências de gerenciamento de resultado, pode entendê-las como informações de 

baixa qualidade, elevando os riscos das fontes de financiamento que, em consequência podem 

cobrar taxas de retorno mais altas, elevando assim, os custos de capital de terceiros para a 

empresa (NARDI; NAKAO, 2009). 

No presente trabalho, de forma semelhante à empregada por Persakis e Iatridis (2015) e 

Francis et al., (2005), o custo de capital de terceiros será obtido por meio da seguinte equação: 

 𝑲𝒊 =  
𝑫𝑭𝒊,𝒕+𝟏

(𝑷𝑶𝒊,𝒕+𝑷𝑶𝒊,𝒕+𝟏)/𝟐
                   (Equação16) 

Em que: 

Ki corresponde ao custo de capital de terceiros da empresa i; 

DFi corresponde às despesas financeiras da empresa i no ano t + 1; 

POi,t corresponde ao Passivo Oneroso Total da empresa i, obtido conforme a 

equação 17, no final do período t; 

POi,t+1 corresponde ao Passivo Oneroso Total da empresa i, obtido conforme a 

equação 7, no final do período t + 1. 

 

O Passivo Oneroso PO é obtido de: 

𝑷𝑶𝒊 = 𝑫𝑪𝑷𝒊 + 𝑫𝒆𝒃𝑪𝑷𝒊 + 𝑫𝑳𝑷𝒊 + 𝑫𝒆𝒃𝑳𝑷𝑰     (Equação 17) 

Em que: 

POi = Passivo Oneroso da empresa i; 

DCPi = Dívidas de Curto Prazo da empresa i; 

DebCPi = Debêntures de Curto Prazo da empresa i; 

DLPi = Dívidas de Longo Prazo da empresa i; e 
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DebLPi = Debêntures de Longo Prazo da empresa i. 

 

Faz-se importante salientar que no presente estudo, os índices Ki  de algumas empresas 

apresentaram-se altos. Tal situação tem como causa principal o fato de que as despesas 

financeiras coletadas a partir da base da Economática® trazem em sua composição, além dos 

juros decorrentes de dívidas com terceiros, outras despesas financeiras decorrentes de 

instrumentos financeiros como hedge.  

 

3.2.3 Variáveis de controle 

 

O risco sistemático das ações, o beta do Capital Asset Pricing Model é uma medida de 

risco definida por parâmetros do mercado ao qual, pesquisas anteriores têm relacionado outras 

medidas associadas ao risco, tais como as de Dantas, Medeiros e Lustosa (2006), Lustosa e 

França (2012), Schlueter e Sievers (2014) e Persakis e Iatridis (2015). 

Dantas, Medeiros e Lustosa (2006) realizaram estudos relacionando o grau de 

alavancagem operacional com o retorno das ações partindo da premissa de que a alavancagem 

operacional incorpora o lucro operacional, o qual é uma dimensão do resultado, e este, por sua 

vez, é um dos componentes determinantes do risco sistemático das ações. Assim, 

considerando que há relação entre o risco e o retorno das ações, existe uma associação 

positiva entre o grau de alavancagem operacional e o retorno das ações. Seus resultados 

mostraram-se estatisticamente relevante em apontar uma relação positiva entre essas 

variáveis.  

Lustosa e França (2012) avançam sobre os estudos de Dantas, Medeiros e Lustosa 

(2006) apresentando uma nova abordagem metodológica de cálculo do grau de alavancagem 

operacional sob o fundamento de que o GAO é uma variável endógena da empresa e, 

portanto, “absorve os efeitos das políticas, práticas e modelos contábeis utilizadas no 

reconhecimento e valoração de ativos, receitas e despesas que impactam a mensuração do 

lucro” (LUSTOSA; FRANÇA, 2012 p. 150). Os autores citam os trabalhos de Li e Li (2004) 

que concluíram que a alavancagem em suas dimensões operacional e financeira pode 

contribuir para balancear o risco sistemático. Desta forma, a alavancagem financeira também 

apresenta-se como componente do risco sistemático das ações. 

Os estudos de Schlueter e Sievers (2014) analisaram a relação risco-retorno por meio de 

uma investigação sobre os fatores determinantes do beta de mercado. Eles introduziram a 

abordagem da alavancagem operacional e financeira, representativas de medidas de risco 
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contábil, associando-os a fatores de risco macroeconômicos, tais como risco de crescimento, 

risco de spread, risco do resultado, risco de produtividade, chamando-os de risco do negócio. 

A conclusão do trabalho indica que o risco associado ao crescimento (growth risk) é o que 

melhor explica as variações do beta de mercado. 

Pesakis e Iatridis (2015) analisaram a relação entre o custo de capital com qualidade dos 

resultados e qualidade da auditoria em períodos de crise econômica. Esses autores associaram 

diversos fatores de risco ao custo de capital, procedendo de forma semelhante a Francis et al., 

(2005) que incluíram as variáveis de controle para alavancagem e tamanho, e Mclnnis (2010) 

que inclui o índice Book-to-market (BM) e ainda utilizaram a rentabilidade (profitability), 

tangibilidade (colateral) - medida associada ao porte da empresa, e o setor (Sicode).  

Com base nas pesquisas anteriores, apresentadas acima, para testar a relação entre o GR 

e o custo de capital próprio, serão incluídas as seguintes variáveis de controle: Alavancagem 

Operacional (OPLEV); Alavancagem Financeira (FLEV); Tamanho; Book-to-Market (BM), 

Tangibilidade (TANG); rentabilidade (ROA); e Setor (IND). 

A seguir é apresentado como será obtida cada uma das variáveis de controle utilizadas 

no presente trabalho, demonstrando-se as equações utilizadas para operacionalização das 

mesmas. 

 

3.2.3.1 Alavancagem Operacional – OPLEV 

 

Para determinação desta variável será utilizado o modelo de estimação do GAO adotado 

por Mandelker e Rhee (1984) e amplamente utilizado em pesquisas de finanças (DANTAS; 

MEDEIROS; LUSTOSA, 2006). Este modelo mede a elasticidade do lucro operacional em 

relação à variação nas vendas, e tem o Grau de Alavancagem Operacional representado pelo 

coeficiente de inclinação, uma vez que este representa a variação do lucro operacional, 

explicada pela variação nas receitas operacionais extraídas de dados trimestrais da amostra, 

obtido da seguinte regressão: 

lnEBITi,t = ai + bilnReci,t + εi,t      (Equação 18) 

Em que:  

ln é o operador de logaritmo neperiano; 

EBITi,t = Resultado antes dos Tributos sobre Lucro, proxy do Lucro Operacional da 

empresa i no momento t. 

Reci,t significa Receitas de Vendas da empresa i, no momento t; 
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bi,t é o coeficiente de inclinação que fornece uma estimativa da alavancagem 

operacional da empresa i no período t. 

 

Para cálculo da equação 18 o lnEBIT foi apurado pela média do EBIT trimestral, sendo 

necessário que a empresa apresentasse o indicador em pelo menos 16 trimestres com EBIT 

positivo dentro do período de 2009 a 2016.  

 

3.2.3.2 Alavancagem Financeira – FLEV 

 

Lustosa e França, 2012 analisaram a associação desta variável com o custo de capital 

próprio. Esta variável representa uma medida de risco contábil e será obtida a partir da 

variação do grau de endividamento total, utilizando a seguinte equação: 

𝑭𝑳𝑬𝑽𝒊 =  
𝑷𝑶𝒊

𝑷𝑶𝒊+𝑽𝑴𝒊
 (Equação 19) 

     

Em que:  

POi corresponde ao Passivo Oneroso total obtido por meio da equação 17, novamente 

apresentada abaixo: 

𝑃𝑂𝑖 = 𝐷𝐶𝑃𝑖 + 𝐷𝑒𝑏𝐶𝑃𝑖 + 𝐷𝐿𝑃𝑖 + 𝐷𝑒𝑏𝐿𝑃𝐼 

VMi corresponde ao valor da empresa, representado pelo valor de fechamento da 

cotação da ação multiplicado pela quantidade de ações ordinárias e preferenciais da 

empresa obtido no último do ano de 2016. 

 

3.2.3.3 Tamanho – SIZE 

 

Conforme Mclnnis (2010) a variável SIZE corresponde ao log natural do valor de 

mercado das ações, mensurado ao final do ano fiscal corrente. Segundo Fama e French (1995) 

existem evidências de que há fatores de risco no retorno das ações relacionados com o 

tamanho e com o índice Book-to-Market. Semelhante a Francis et al., (2005) e Persakis e 

Iatridis (2015), neste trabalho a variável SIZE representa o tamanho de mercado da empresa 

estimado por meio do logaritmo natural do total de ativos, assim representado: 

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊 =  𝒍𝒏𝑨𝑻𝒊 (Equação 20) 

Em que: 

SIZEi corresponde ao tamanho da empresa i; e  
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lnATi corresponde ao logaritmo natural de Ativos Totais da empresa i. 

3.2.3.4 Book-to-Market – BM 

 

O índice Book-to-Market é obtido pela divisão entre o valor contábil das ações e o valor 

de mercado das ações (MCLNNIS,2010). Este índice compõe o modelo de três fatores de 

Fama e French (1995), que relaciona o tamanho, o índice Book-to-Market e fatores de 

mercado ao retorno de ações. Segundo Sant’Anna et al., (2015), o índice Book-to-Market é a 

razão entre o valor patrimonial da empresa expresso em seus livros/relatórios contábeis e o 

valor de mercado das ações desta empresa, conforme demostrado na equação abaixo 

𝑩𝑴𝒊 =  
𝑷𝑳𝒊

𝑽𝑴𝒊
 (Equação 21) 

Em que: 

PLi é o valor patrimonial das ações da empresa; e 

VMi corresponde ao valor da empresa, representado pelo valor de fechamento da 

cotação da ação multiplicado pela quantidade de ações ordinárias e preferenciais da 

empresa. 

 

3.2.3.5 Tangibilidade – TANG 

 

Segundo Campos e Nakamura (2015), esta variável representa a proporção dos ativos da 

empresa que podem ser oferecidos como colateral (garantia), e é obtida pela razão entre o 

ativo imobilizado líquido e o total de ativos da empresa. O uso desta variável, também 

conhecida como collateral value (PERSAKIS; IATRIDIS, 2015) justifica-se na medida em 

que empresas com maior tangibilidade dispõem de maior potencial de oferecer garantias 

contratuais e, portanto, são menos arriscadas obtendo, assim, menores custos de capital de 

terceiros. Desta forma, tem-se: 

𝑻𝑨𝑵𝑮𝑰 =  
𝑰𝒎𝒐𝒃𝒊

𝑨𝑻𝒊
 (Equação 22) 

Em que:  

TANGi corresponde ao Grau de Tangibilidade da empresa i; 

Imobi corresponde ao Imobilizado Líquido de Depreciações; e 

ATi corresponde ao Ativo Total da empresa i. 
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3.2.3.6 Rentabilidade - ROA  

 

Semelhante à Persakis e Iatridis (2015) esta variável obtida da razão entre o resultado 

operacional, representado pelo EBIT, e o ativo total da empresa, será associada com o custo 

de capital de terceiros, tendo em vista que, assim como o grau de imobilização oferece a 

noção de que a empresa é menos arriscada, o ROA também contribui para fortalecer a 

percepção de que empresas com maior rentabilidade oferecem menos risco por apresentar 

maior potencial de geração de caixa e, portanto, estão sujeitas à menor custo de capital. Desta 

forma, a equação para esta variável é: 

𝑹𝑶𝑨𝒊 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻𝒊

𝑨𝑻𝒊
 (Equação 23) 

 

3.2.3.7 Setor 

 

O setor será tratado como variável dummy cujas informações serão extraídas de 

classificações disponíveis na B3.  

Uma síntese da operacionalização destas variáveis encontra-se no quadro 6. 

 

Quadro 7 - Síntese das variáveis e respectivas fórmulas utilizadas. 

VARIÁVEL SIGLA CÁLCULO / FÓRMULAS 

Alavancagem Operacional OPLEV lnEBITi,t = aj + bilnReci,t + εi,t 

Alavancagem Financeira FLEV 𝐹𝐿𝐸𝑉𝑖 =  
𝑃𝑂𝑖

𝑃𝑂𝑖 + 𝑉𝑀𝑖

 

Tamanho SIZE 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 =  𝑙𝑛𝐴𝑇𝑖 

Índice Book-to-Market BM 𝐵𝑀𝑖 =  
𝑃𝐿𝑖

𝑉𝑀𝑖

 

Tangibilidade TANG 𝑇𝐴𝑁𝐺𝐼 =  
𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖

𝐴𝑇𝑖

 

Rentabilidade ROA 𝑅𝑂𝐴𝑖 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖

𝐴𝑇𝑖

 

Setor (Industry) IND B3 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para determinação da medida de Earning Quality serão aplicados os modelos JM, KS e 

McNichos por meio do método dos Mínimos Quadrados Ordinários, a partir de um painel de 

efeito fixo balanceado. A estimativa dos MQO das equações dos modelos possibilitará o 

conhecimento dos resíduos destas equações. Tais resíduos são os accruals discricionários, 

utilizados aqui como proxy do gerenciamento de resultado.  Na sequência serão apurados os 

desvios padrão das médias dos resíduos obtidos no período para cada empresa, chegando-se 

assim na medida de Earning Quality. A variável EQ assim obtida será utilizada para testar 

cada um dos modelos econométricos propostos para custo de capital, sendo que o custo de 

capital próprio será testado utilizando-se duas medidas de beta: β60m e β2a. 

 

Figura 5 - Ilustração da Aplicação Metodológica 

 

Legenda: EQJM = Variável Earning Quality extraída do modelo Jones Modificado; EQ KS = Variável Earning 

Quality extraída do modelo KS; EQMc = Variável Earning Quality extraída do modelo McNichols; B60m = 

Beta calculado pelo retorno dos últimos 60 meses; B2a = Beta calculado pelo retorno semanal dos últimos dois 

anos; Ki = Proxy de Custo de Capital de Terceiros, obtido pela equação 16; OPLEV = Alavancagem 

Operacional, FLEV = Alavancagem Financeira, SIZE = Tamanho, BM = Book-to-Market, TANG = 

Tangibilidade, ROA = Rentabilidade e IND = Industry, todas as variáveis com as respectivas fórmulas indicadas 

no quadro 6. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta parte do trabalho apresenta os resultados encontrados após aplicação da 

metodologia descrita anteriormente. Inicialmente serão apresentadas as estatísticas descritivas 

das variáveis, seguida da aplicação dos modelos de detecção de accruals propostos, quais 

sejam, Modelo Jones Modificado (JM), Modelo Kang e Shivaramakrishnan (KS) e modelo 

McNichols (MM) por meio de regressões das quais serão obtidos os resíduos, proxy de 

gerenciamento de resultado ou Earning Quality (EQ). Finalmente serão testadas as equações 

para determinação da relação entre Earning Quality (EQ) e o custo de capital próprio, 

representado pelo β, e o custo de capital de terceiros, representado por Ki. 

 

4.1 Estatística descritiva 

 

Os dados foram extraídos da base Economática® e referem-se às empresas listadas na 

B3 compreendidas entre os períodos de 2009 a 2016, observando-se aquelas com ações ON, 

excluindo-se as empresas financeiras, aquelas que não divulgaram suas demonstrações 

financeiras de 2016 até 31 de abril de 2017, bem como aquelas que apresentassem patrimônio 

líquido negativo e imobilizado ou receita igual a zero, o que resultou numa amostra inicial de 

180 empresas e 1440 observações. Também foram excluídas as empresas em recuperação 

judicial e falidas (3). Em seguida, excluíram-se as empresas que não apresentavam a variável 

beta, proxy para custo de capital próprio, por serem consideradas empresas com pouca 

liquidez, e finalmente excluíram-se as empresas que não apresentaram pelo menos 16 

períodos de EBIT calculados. Tendo em vista que o ano de 2009 serviu para fornecer os dados 

defasados requeridos para o cálculo de algumas variáveis e para o modelo McNichols, o 

mesmo foi eliminado da amostra final, resultando numa base limpa de 96 empresas e 672 

observações. Um resumo da composição da base de dados final é apresentado na tabela 1. 

As empresas foram classificadas por setor utilizando-se a classificação setorial em 

primeiro nível da BOVESPA, na qual empresas de vários segmentos são classificadas num 

mesmo setor. A tabela 2 apresenta a distribuição da amostra por setores. 
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Tabela 1 - Composição da Base de Dados 

TRATAMENTO / PERÍODO Nº EMPRESAS 

Amostra Inicial 364 

Financeiras (85) 

Empresas sem Ativo (44) 

PL negativo ou Receita Zero (46) 

Em Recuperação Judicial ou Falida (03) 

Não publicou DF’s até 30/abril/16 (06) 

Empresas com dados insuficientes (84) 

BASE FINAL PARA ANÁLISE 96 

 

Tabela 2 - Distribuição das Empresas por Setor 

SETOR 2016 

Bens industriais 21 

Consumo cíclico 31 

Consumo não cíclico 9 

Materiais básicos 9 

Petróleo, gás e biocombustíveis 3 

Saúde 6 

Tecnologia da informação 2 

Telecomunicações 3 

Utilidade pública 12 

TOTAL 96 

 

O setor que apresentou maior frequência foi o de Consumo Cíclico com 31 empresas do 

total de 96 da amostra, seguido do setor de Bens Industriais (147 empresas) e do setor de 

Utilidade Pública com 84 empresas. Os setores com menores frequências são Saúde (42 

empresas), o setor de Petróleo, gás e biocombustíveis e o setor de Telecomunicações, ambos 

com 21 empresas e, finalmente o setor de Tecnologia da Informação com 14 empresas do 

total de 672 da amostra. Por tratar-se de um painel balanceado, todos os anos apresentam o 

mesmo número de empresas, ou seja, 96 empresas. 

A análise descritiva preliminar dos dados apresentou valores extremos ou outliers para a 

maioria das variáveis independentes dos modelos de GR. Essa situação foi amenizada com o 

processo de Winsorização ou suavização dos dados a 2,5% (BECKER, 2015). Este processo 

foi necessário para corrigir discrepâncias nas variações de ativos e de receitas, possivelmente 
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decorrentes dos processos de fusões, aquisições e cisões. As variáveis winsorizadas são 

representadas com o acréscimo da letra “w” no início das respectivas siglas e incluem as 

variáveis dos modelos JM, KS e McNichols. A seguir são apresentados os totais resultantes da 

aplicação do método de Winsor, nas tabelas 3, 4, 5.  

 

Tabela 3 - Totais das variáveis winsorizadas dos Modelos JM, KS e McNichols (Mc) 

MODELO VARIÁVEIS MÉDIA MEDIANA 
DESVIO 

PADRÃO 
MÁXIMO MÍNIMO 

JM 

Wta -0,00995 -0,02522 0,09118 0,28139 -0,17934 

∆wREC-∆wCR 0,03745 0,03416 0,13378 0,39510 -0,32867 

wTANG 0,48034 0,48551 0,26420 1,05813 0,01581 

KS 

wTAks -0,00861 -0,02372 0,09284 0,29963 -0,18064 

δ1.wREC 0,19300 0,15000 0,14387 0,60158 0,02253 

δ2 .wDESP 0,06049 0,05400 0,12121 0,37806 -0,15726 

δ3.wTANG 0,03623 0,03240 0,02500 0,11426 0,00232 

Mc 

wTA -0,00995 -0,02522 0,09118 0,28139 -0,17934 

wCFOt-1 0,07732 0,07943 0,07290 0,23578 -0,09175 

wCFOt 0,08511 0,08549 0,07912 0,27515 -0,09052 

wCFOt+1 0,09599 0,09346 0,08658 0,30863 -0,09464 

∆wREC 0,08009 0,06052 0,13923 0,47572 -0,20393 

Wtang 0,48034 0,48551 0,26420 1,05813 0,01581 

Nota: JM = Modelo Jones Modificado conforme equação 7; KS = modelo KS conforme equação 8; Mc = modelo 

McNichols conforme equação 11; w é indicador da winsorização da variável;  wTA = accruals totais para 

modelos JM e McNichols; wREC = Receitas; wCR = Contas a Receber; wIMOB = Imobilizado (Ativo Não 

Circulante deduzido de Realizável a Longo Prazo escalonado pelo Ativo Total do período anterior); wTAks = 

Accruals Totais pelo modelo KS; wDesp = Despesas (Custos + Desp. Vendas + Desp. Adm); wCFOt-1 = Fluxo 

de Caixa Operacional do período anterior; wCFOt = Fluxo de Caixa Operaciona do período corrente; e CFOt+1 = 

Fluxo de Caixa Operacional do próximo período futuro. 

 

Conforme demostrado na tabela 3, o desvio padrão da variável TA utilizada nos 

modelos JM e McNichols é de 0,09118, ligeiramente inferior ao apurado para TAks que é de 

0,09284. Não obstante os modelos objetivarem apurar os accruals totais, eles diferem entre si 

especialmente quanto ao cálculo do Capital de Giro Líquido que, no caso do modelo KS 

inclui a variação de Impostos a Pagar em sua apuração. 
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4.2 Cálculo do Gerenciamento de Resultados 

 

Os modelos de determinação de accruals discricionários utilizados neste estudo foram 

obtidos por meio do tratamento em painel de dados no pacote econométrico STATA® com 

objetivo de estimar os respectivos resíduos das equações de Mínimos Quadrados Ordinários. 

Tendo em vista o tamanho da amostra utilizada, considera-se que a mesma apresenta uma 

normalidade assimptótica, ou seja, os estimadores de MQO estão aproximadamente 

normalmente distribuídos em amostras de tamanhos suficientemente grandes 

(WOOLDRIDGE, 2011).  

Não obstante ser difícil que as hipóteses de Gauss Markov para análise de dados de 

painel se mantenham (WOOLDRIDGE, 2011), os pressupostos de correlação e da 

heterocedasticidade das variáveis de MQO para os modelos de gerenciamento de resultados 

deste estudo foram testados. Como esperado, os modelos apresentaram problemas de 

heterocedasticidade e de autocorreção entre as variáveis. A tabela 4 apresenta o resultado da 

correlação encontrada entre as variáveis dos modelos JM (equação 7), KS (equação 8) e 

McNichols (equação 11). 

 

Tabela 4 - Correlação de Pearson 
 

TAks δ1.REC δ2 .DESP δ3.IMOB TA CFOt-1 CFOt CFOt+1 ∆REC IMOB 
∆REC-

∆CR 

TAks 1.000           

δ1.REC 0,3696* 1.000          

δ2 .DESP 0,0727* 0,2735* 1.000         

δ3.IMOB -0,2036* - 0,3249* - 0,3163* 1.000        

TA 0,9953* 0,3654* 0,0721* - 0,2135* 1.000       

CFO(t-1) - 0,1301* - 0,2634* - 0,2956* 0,3660* - 0,1351* 1.000      

CFOt - 0,2640* - 0,1897* - 0,2102* 0,3562* - 0,2758* 0,6251* 1.000     

CFO (t+1) - 0,0967* - 0,1824* - 0,1999* 0,3721* - 0,0983* 0,5727* 0,5946* 1.000    

∆REC 0,3436* 0,2047* 0,0445 0,1696* 0,3294* 0,0689* 0,1373* 0,1996* 1.000   

IMOB - 0,2269* - 0,6689* - 0,3985* 0,6015* - 0,2310* 0,3232* 0,3195* 0,3369* 0,1525* 1.000  

∆REC-∆CR - 0,1230* - 0,0294* 0,0655* 0,1397* - 0,1309* 0,1170* 0,2272* 0,2407* 0,6816* 0,2473* 1.000 

Nota: w é indicador da winsorização da variável;  wTA = accruals totais para modelos JM e McNichols; wREC 

= Receitas; wCR = Contas a Receber; wIMOB = Imobilizado (Ativo Não Circulante deduzido de Realizável a 

Longo Prazo); wTAks = Accruals Totais pelo modelo KS; wDesp = Despesas (Custos + Desp. Vendas + Desp. 

Adm); wCFOt-1 = Fluxo de Caixa Operacional do período anterior; wCFOt = Fluxo de Caixa Operaciona do 

período corrente; e CFOt+1 = Fluxo de Caixa Operacional do próximo período futuro. 

* =  Níveis de Significância: 10%. Detalhes das variáveis, vide equações 7, 8 e 11. 
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Pelos dados apresentados na tabela 4 nota-se que existe uma alta correlação entre as 

variáveis, fato que era esperado dado que as variáveis são componentes de modelos diferentes 

entre si para apuração de uma mesma informação, qual seja, accruals discricionários. De um 

modo geral todas as correlações apresentaram significância a 10%, excetuando-se o resultado 

da correlação entre δ2.DESP e ∆REC. A significância nas correlações existentes entre as 

variáveis indicadoras de fluxo de caixa operacional apresenta coerência com a expectativa, 

visto que sendo esta variável aplicável à cada empresa em diferentes períodos espera-se que 

haja pouco variabilidade em seus valores de um ano para outro numa mesma empresa. 

Tendo em vista que a amostra é composta por empresas heterogêneas, de porte e setores 

diferentes, é esperada a heterocedasticidade (GUJARATI; PORTER; 2011). Ainda assim, os 

possíveis problemas de heterocedasticidade foram corrigidos pela utilização do Tratamento 

dos Erros-Padrão Robustos de Newey-West. A implementação dos procedimentos robustos 

em relação à heterocedasticidade não exige o conhecimento prévio de sua presença, 

entretanto, foi aplicado o teste para detecção da heterocedasticidade nos modelos propostos. 

Os resultados obtidos nos três modelos sugerem a presença de heterocedasticidade, conforme 

demonstrado na tabela 5, cujos valores indicam a rejeição da hipótese nula de 

homocedasticidade. 

 

Tabela 5 - Teste de Heterocedasticidade para Efeitos Fixos 

 JM KS McNichols 

χ² 1,3e + 05 22126,92 38016,11 

Prob > χ² 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Também foram realizados testes de correlação serial nos erros, pois a existência desta 

fará com que as estatísticas usuais de MQO não sejam válidas para a finalidade de testes 

(WOOLDRIDGE; 2010). Para tal procedimento a hipótese nula é de que não há correlação 

serial. Rejeitar H0 implica na necessidade de tratar a correlação serial, pois sua existência 

pode aumentar o valor de R² da equação (TORRES-REYNA, 2007).  

No presente estudo os resultados dos testes de correlação de Pearson estão 

representados na Tabela 6. 

 

 

 



78 

 

Tabela 6 - Teste de Correlação Serial 

 JM KS McNichols 

F 9,084 14,292 19,822 

Prob > F 0,0033 0,0003 0,0000 

Nota-se pelos dados da tabela 8 que a hipótese nula é rejeitada para os três modelos, 

uma vez que o p-valor (Prob>F) são inferiores a 5%. Logo, há a presença de correlação serial 

demandando a necessidade de correção. 

Desta forma, tanto a presença de heterocedasticidade quanto a existência de correlação 

serial foram identificadas e submetidos ao Tratamento dos Erros-Padrão Robustos. 

Na sequência das análises, para realização dos testes das equações dos modelos decidiu-

se pela adoção do Painel de Efeitos Fixos, FE do inglês Fixed Efects uma vez que a amostra é 

composta por empresas com características próprias, individuais e, portanto, heterogêneas que 

influenciam de forma fixa, ou invariável no tempo, os impactos nos resultados de cada 

empresa – efeito within. Assim, tendo em vista que cada empresa difere das demais por suas 

características individuais que não variam ao longo do tempo, espera-se que não haja 

correlação entre os termos de erro e a constante de uma empresa com as demais. O Painel de 

Efeito Fixo controla tais efeitos, desde que seja garantido que não haja correlação entre os 

termos de erro (TORRES-REYNA, 2007) sob pena de que os coeficientes estimados na 

equação sejam tendenciosos e inconsistentes (GUJARATI; PORTER, 2011). Para garantir e 

sustentar que a escolha pelo uso de EF esteja correto foi realizado o teste de Hausman. É 

oportuno comentar que o painel utilizado neste estudo é balanceado e abrange o período de 

2010 a 2016. A tabela 7 apresenta os resultados dos respectivos testes para cada modelo, 

indicando ser melhor a adoção do painel de efeitos fixos. 

 

Tabela 7 - Resultados do Testes de Breush-Pagan e Hausman 

 Teste Breusch Pagan Teste de Hausman 

Modelo χ² Prob > χ² χ² Prob > χ² 

JM 5.62 0.0089 48.64 0.0000 

KS 0.00 1.0000 147.33 0.0000 

McNichols 3.68 0.0275 10.72 0.0573 

 

O teste de Hausman deve rejeitar a hipótese nula de que os estimadores de efeitos fixos 

e de efeitos aleatórios não diferem substancialmente. Pelos dados da tabela 7 é possível 

observar que o teste de Hausman rejeita a hipótese nula para os três modelos, pois o valor de 
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χ² é altamente significativo: 48,64 para o modelo JM; 147,33 para o modelo KS e 10,72 para o 

modelo McNichols com probabilidades de se obter tais valores de χ² praticamente zero. Desta 

forma, é possível rejeitar a hipótese nula e preferir o modelo de efeitos fixos. 

Na sequência serão apresentados os resultados obtidos das regressões dos três modelos 

aplicados por meio de painéis de dados de efeitos fixos, conforme demostrados nas tabelas 8, 

9 e 10. 

 

Tabela 8 - Regressão de Efeitos Fixos - Modelo JM 

Regressão de Efeito Fixo (Within) Número de Observações = 672 

 Variável de Grupo: ID 

 

Número de Grupos = 96 

 R²: 

 

Obs por grupo: 
 

 within = 0,0533 

 

mínimo = 7 
  

 between = 0,3627 

 

média = 7,0 
  

 overall = 0,0191 

 

máximo = 7 
 

 
  

 

F(2,574) = 7,84 

 corr(u_i, Xb) = -0,6966 

 

Prob > F = 0,0007 

 wTA Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

w∆REC-∆CR -0,154429 0,048460 -3,19 0,002 -0,25063 -0,05822 

wIMOB 0,119168 0,042545 2,80 0,006 0,03471 0,20363 

_cons -0,061412 0,020244 -3,03 0,003 -0,10160 -0,02122 

sigma_u 0,065900           

sigma_e 0,083328 
    

 Rho 0,384785 
 

  

 

A análise da tabela 8 mostra que no modelo JM o coeficiente de w∆REC-∆CR 

apresenta maior influência sobre TA, apresentando um valor de -0,154429. O teste t verifica 

se o coeficiente é diferente de zero dentro do intervalo de confiança de 95% e, neste caso, 

confirma a predominância da variável ∆REC-∆CR sobre TA, pois quanto maior o valor de t 

maior a relevância da variável. A segunda variável mais relevante é wIMOB, com um 

coeficiente de 0,119168 e um valor de t de 2,80 no nível de significância de 5%. O indicador 

rho mostra que 38,47% das variações são devidas às diferenças entre os painéis. 

Como pode ser observado na tabela 9, a variável que apresenta maior influência sobre 

TAks é o wδ3.IMOB, composto pela taxa de depreciação multiplicado pelo Imobilizado. O 

coeficiente desta variável é de 0,70363 embora a variável de maior relevância, segundo o 

valor de t, é wδ1.REC cujo valor de t é de 4,67 com um nível de significância de 5%. 

Segundo o indicador rho 50,96% das variações são devidas às diferenças entre os painéis. 
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A tabela 10 mostra os resultados da regressão do modelo McNichols, por meio de painel 

de efeito fixo com tratamento robusto para controle da heterocedasticidade, tal qual realizado 

nos modelos JM e KS. É possível observar que a variável de maior influência sobre a variável 

dependente TA é wCFOt  que apresenta um coeficiente de -0,47834 e um valor de t = -5,56 

denotando sua relevância a um nível de significância de 5%.  

 

Tabela 9 - Regressão de Efeitos Fixos - Modelo KS 

Regressão de Efeito Fixo (Within) Número de Observações = 671 

Variável de Grupo: ID Número de Grupos = 96 

R²: Obs por grupo: 

within = 0,2344 Mínimo = 6 

between = 0,0389 média = 7,0 

overall = 0,0283 máximo = 7 

 F(3,95) = 47,79 

corr(u_i, Xb) = -0,6540 Prob > F = 0,0000 

TAks Coef. Std. Err. t P>t 95% Intervalo Conf. 

wδ1.REC 0,35204 0,07538 4,67 0,0000 0,20239 0,50169 

wδ2 

.DESP 
-0,45256 0,04880 -927 0,0000 -0,54944 -0,35568 

wδ3.IMOB 0,70363 0,31504 2,23 0,0280 0,07820 1,32907 

_cons -0,07451 0,01706 -4,37 0,0000 -0,10838 -0,04065 

sigma_u 0,07775      

sigma_e 0,07626      

Rho 0,50966      

 

Não obstante ao fato de serem apresentados os resultados da aplicação de MQO para os 

modelos de determinação dos accruals discricionários, faz-se importante salientar que este 

estudo objetiva determinar o valor dos resíduos destas equações, uma vez que será a partir 

deste que será possível determinar a variável EQ (Earning Quality) a qual que será utilizada 

nos modelos econométricos para analisar a relação do gerenciamento de resultados com o 

custo de capital. 
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Tabela 10 - Regressão de Efeito Fixo - Modelo McNichols 

Regressão de Efeito Fixo (Within) Número de Observações = 576   

Variável de Grupo: ID 

 

Número de Grupos = 96 

 R²: 

 

Obs por grupo: 

 within = 0,2008 

 

mínimo = 6 
  

 between = 0,3391 

 

média = 6,0 
  

 overall = 0,2389 

 

máximo = 6 
 

 
  

 

F(5,95) = 16,88 

 corr(u_i, Xb) = -0,0190 

 

Prob > F = 0,0000 

 Continuação      

TA Coef. Std. Err. t  P>t 95% Intervalo Conf. 

wCFOt-1 0,11137 0,09595 1,16 0,2490 -0,079115 0,301858 

wCFOt -0,47834 0,08609 -5,56 0,0000 -0,649255 -0,307423 

wCFOt+1 0,03948 0,06502 0,61 0,5450 -0,089602 0,168567 

w∆REC 0,25775 0,04294 6,00 0,0000 0,172515 0,342989 

wIMOB -0,02655 0,04169 -0,64 0,5260 -0,109323 0,056215 

_cons 0,01380 0,02548 0,54 0,5890 -0,036778 0,064373 

sigma_u 0,040176 

   

  

 sigma_e 0,078255 

   

  

 Rho 0,208601         

  

Não obstante ao fato de serem apresentados os resultados da aplicação de MQO para os 

modelos de determinação dos accruals discricionários, faz-se importante salientar que este 

estudo objetiva determinar o valor dos resíduos destas equações, uma vez que será a partir 

deste que será possível determinar a variável EQ (Earning Quality) a qual que será utilizada 

nos modelos econométricos para analisar a relação do gerenciamento de resultados com o 

custo de capital. 

 

4.3 Análise do gerenciamento de resultado e o custo de capital 

 

Com o propósito de testar as hipóteses proposta para o presente estudo, após o 

tratamento para criação das variáveis de Gerenciamento de Resultado – Earning Quality (EQ) 

foram realizados os testes para analisar a relação entre EQ encontrados nos três modelos 

propostos e as variáveis de custo de capital próprio (β60m e β2a) e custo de capital de 

terceiros (Ki), cujos resultados são demonstrados e comentados nesta sessão. 
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A tabela 11 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas, na qual é possível 

observar os valores da média e do desvio padrão obtido para cada variável explicativa de 

custo de capital. 

 

Tabela 11 - Totais das Variáveis de Custo de Capital 

Variáveis Obs Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

β60m 96 0,6267 0,3114 -0,0530 1,6314 

β2a 96 0,6967 0,4008 -0,4518 1,9247 

Ki 94 0,2692 0,3846 0,0165 3,1104 

EQks 96 0,0647 0,0402 0,0146 0,1959 

EQmc 96 0,0658 0,0419 0,0055 0,1985 

EQjm 96 0,0720 0,0419 0,0079 0,2063 

OPLEV 96 1,1020 1,0492 -0,7274 6,6127 

FLEV 96 0,4385 0,2654 0,0000 0,9784 

SIZE 96 15,7633 1,5017 12,4024 20,5063 

BM 96 1,4328 1,9674 0,1006 16,2324 

TANG 96 0,4388 0,2055 0,0112 0,8610 

ROA 96 0,0559 0,0651 -0,1487 0,2075 

Nota: β60m = índice Beta calculado pela média mensal de 60 meses; β2a = índice Beta calculado 

pela média semanal de 2 anos; EQks = variável de Earning Quality representado pelo resíduo do 

modelo KS; EQmc = variável de Earning Quality representado pelo resíduo do modelo 

McNichols; EQjm = variável Earning Quality representado pelo resíduo do modelo JM; Variáveis 

de Controle: OPLEV = Alavancagem Operacional; FLEV = Alavancagem Financeira; SIZE = 

tamanho da empresa; BM = Índice Book to Market; TANG = Índice de Tangibilidade; e ROA = 

Rentabilidade. 

 

Pela análise da tabela 11 é possível observar que, tal qual encontrado na tabela 3, o 

desvio padrão de EQmc e EQjm são idênticos e ligeiramente maior que o de EQks. Esta 

diferença deve-se aos cálculos do CGL que difere no modelo KS. Observa-se também valores 

extremos estranhos para as variáveis β60m e β2a cujos valores mínimos são negativos 

enquanto a variável Ki apresentou um valor máximo de 3,1104 incoerente com o quociente 

esperado para a razão entre despesas financeiras e passivo onerosos. No caso das variáveis 

representativas do capital próprio, infere-se que tal situação reflita o caso de empresas cuja 

atividade preponderante é exportação, fazendo com que as oscilações cambiais variem em 

oposição às oscilações das ações. Na amostra, são representativas deste caso as empresas 

Embraer e Fíbria. Com relação ao custo do capital de terceiros, os extremos máximos 

decorrem da qualidade dos dados coletados para despesas financeiras, pois algumas empresas 

não segregaram as despesas de instrumentos financeiros da rubrica despesas financeiras de 

suas demonstrações divulgadas na Economática®. Na intenção de avaliar possíveis efeitos 
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nos resultados da estatística descritiva, foram testados outras composições da amostra 

buscando-se eliminar os efeitos extremos, mas os resultados não foram significativos. 

Outra observação importante refere-se ao número de observações para Ki que é de 94 

observações. A explicação para tal fato está na eliminação de duas empresas, Odontoprev e 

Grazziotin que não apresentarem dados de Passivo Oneroso (PO) necessário para o cálculo de 

Ki. Foram consideradas as análises descritivas, agrupando-as por setor, cujos detalhes 

encontram-se no apêndice. 

Na tabela 12 são demonstrados os valores dos coeficientes de correlação de Pearson 

obtidos dos testes entre as variáveis. Pode-se observar que, ao contrário do esperado, não há 

correlação entre as variáveis explicativas EQks, EQjm ou EQmc e as variáveis representativas 

do custo de capital próprio (β60m e β2a) e do custo de capital de terceiros (Ki). 

Ainda pela análise da tabela 12, observa-se que as variáveis de controle que mais 

apresentaram correlação estatisticamente significante com o custo de capital, foram FLEV e 

SIZE que estão correlacionadas com β60m, β2a e Ki;  BM que está correlacionado com o 

custo de capital de terceiros, Ki; e ROA que está correlacionado com β60m e com Ki. Todas as 

correlações citadas apresentaram um nível de significância de 10%. 

 

Tabela 12- Correlação entre as variáveis de Custo de Capital  

 

β60m β2a Ki EQks EQmc EQjm 

β60m 1,000           

β2a 0,865* 1,000         

Ki -0,144 -0,120 1,000       

EQks 0,078 -0,065 -0,067 1,000     

EQmc 0,008 -0,098 -0,013 0,842* 1,000   

EQjm 0,068 -0,045 -0,003 0,899* 0,879* 1,000 

OPLEV -0,131 -0,153 -0,019 0,100 0,092 0,082 

FLEV 0,397* 0,341*  -0,318* 0,141 0,034 0,153 

SIZE 0,355* 0,291* -0,006  -0,351*  -0,324*  -0,425* 

BM 0,381* 0,254* -0,168 0,293* 0,161 0,250* 

TANG -0,016 0,080 -0,096  -0,550*  -0,433*  -0,523* 

ROA  -0,243* -0,151 0,180*  -0,421*  -0,255*  -0,315* 

Nota: β60m = índice Beta calculado pela média mensal de 60 meses; β2a = índice 

Beta calculado pela média semanal de 2 anos; EQks = variável de Earning Quality 

representado pelo resíduo do modelo KS; EQmc = variável de Earning Quality 

representado pelo resíduo do modelo McNichols; EQjm = variável de Earning Quality 

representado pelo resíduo do modelo JM; OPLEV = Alavancagem Operacional; 

FLEV = Alavancagem Financeira;  BM = Índice Book-to-Market; TANG = Índice de 

Tangibilidade; SIZE = tamanho da empresa; e ROA = Rentabilidade. 

Nível de Significância = 10% 
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Quanto à variável SIZE representativa do tamanho da empresa, o resultado esperado era 

de uma relação negativa entre o tamanho da empresa e o custo de capital, associado ao fato de 

que as empresas maiores têm menor variabilidade operacional, portanto, menor variabilidade 

de accruals, o que permite dizer que há maior qualidade da informação, oferecendo assim, 

menor risco ao mercado, consequentemente, menor custo de capital (NARDI; NAKAO, 

2009). Entretanto, autores como Richardson (2000), Gu, Lee e Rosett (2005) e Sincerre et al., 

(2016) argumentam que a relação pode ser positiva, explicada pelo fato de que empresas 

maiores tendem a ter maior tangibilidade, são mais diversificadas, o que dilui os riscos e as 

tornam menos propensas à falência (NARDI; NAKAO, 2009). Ainda, a complexidade das 

demonstrações financeiras das empresas maiores pode facilitar a prática do GR, não obstante 

estas companhias estarem sujeitas à maiores monitoramentos pelos analistas de mercado, o 

que reduziria as oportunidades de GR (SINCERRE et al., 2016). A relação encontrada no 

presente trabalho aponta para uma relação positiva entre tamanho e custo de capital próprio, e 

nenhuma relação entre esta variável e o custo de capital de terceiros. Este resultado contraria 

o que foi encontrado por Richardson (2000) e Gu, Lee e Rosett, 2005, mas está consoante 

com Persakis e Iatridis (2015) que encontrou relações positivas entre o tamanho e o custo de 

capital próprio e de terceiros. 

A variável TANG não apresenta correlação com nenhuma das variáveis de custo de 

capital. Segundo a literatura prévia, seria esperado que TANG apresentasse uma relação 

negativa com o custo de capital de terceiros, Ki, pois a tangibilidade dos ativos é usada como 

colateral, ou seja, garantia nos contratos de dívida. Assim, quanto maior a tangibilidade da 

empresa, menos risco ela oferece aos credores e, portanto, menores seriam os custos da dívida 

associado (NARDI, NAKAO, 2009). 

A análise do coeficiente da variável BM mostra que, conforme a tabela 12, o mesmo 

está positivamente associado ao custo de capital próprio, ou seja, quanto maior o índice BM 

maior o custo de capital, relação esperada, não obstante seja um resultado em oposição ao 

encontrado por Persakis e Iatridis (2015). Segundo Almeida, Lopes e Corrar (2011), empresas 

com altos índices BM estariam sinalizando uma persistência em lucros baixos (FAMA; 

FRENCH, 1995), o que permite dizer que aumenta o prêmio de risco requerido pelos 

investidores, ou seja, maior custo de capital. 

Os resultados encontrados para a correlação entre ROA e o custo de capital de terceiros 

(Ki) são semelhantes aos apresentados no trabalho de Persakis e Iatridis (2015), embora seja 

possível observar uma relação negativa também para ROA e o custo de capital próprio 

representado por β60m, o que denota sentido, na medida em que quanto maior a rentabilidade 
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da empresa – ou lucratividade, conforme Persakis e Iatridis (2015), menor o risco percebido, 

logo, menor o custo de capital. 

Na sequência foram testadas as equações 3 e 4 referentes a H1 e H2. Para H1 a equação 

3 foi testada por meio de seis regressões para custo de capital próprio testando a relação de 

GR com β60m e β2a por meio das três medidas de EQ obtidas dos três modelos de 

determinação de accruals discricionários propostos. Outras três regressões foram estimadas 

para custo de capital de terceiros a partir da equação 4 proposta para testar H2, testando, 

assim, a relação de GR com Ki também contra as três medidas de EQ derivadas dos três 

modelos. 

Os pressupostos de MQO também foram testados em cada um das equações. Desta 

forma, estão sendo reportados os resultados do teste Breush-Pagan para heterocedasticidade, 

do teste VIF para multicolinearidade, os quais justificam a aplicação do tratamento por erros 

padrão robustos e que podem ser observados na tabela 13 e 14. 

 

Tabela 13 - Testes de Heterocedasticidade e Multicolinearidade para H1 

MQO 

H1 

Variável 

Explicativa 

BP (Heterocedasticidade) Média VIF 

 χ² Prob > χ² 

β60m 

EQks 0,57 0,4490 1,63 

EQjm 0,64 0,4222 1,63 

EQmc 0,58 0,4473 1,61 

β2a 

EQks 4,20 0,0405 1,63 

EQjm 4,75 0,0293 1,63 

EQmc 3,78 0,0519 1,61 

 

Tabela 14 - Testes de Heterocedasticidade e Multicolinearidade para H2 

MQO 

H2 

 

Variável 

Explicativa 

BP (Heterocedasticidade) 
Média VIF 

 χ² Prob > χ² 

Ki 

EQks 104,98 0,0000 1,71 

EQjm 92,42 0,0000 1,70 

EQmc 103,48 0,0000 1,67 

 

Os valores VIF apresentados nas tabelas 13 e 14 são valores médios. Não foi encontrado 

nenhum VIF maior que 10, o que denota que não há problemas de multicolinearidade entre as 

variáveis estudadas. 
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Na tabela 15 são apresentadas e comentadas as sínteses dos resultados obtidos das 

regressões MQO após tratamento pelo erro padrão robusto para a relação do GR com custo de 

capital próprio. 

Conforme se observa na tabela 15, contrariamente ao esperado, não foi encontrado 

nenhuma associação estatisticamente significativa entre qualquer uma das medidas de EQ e o 

custo de capital próprio, β60m e β2a. Desta forma, não é possível confirmar H1, pois não há 

evidências de que exista uma relação entre GR e o Custo de Capital Próprio, muito menos 

indicação de relação negativa.  

Desta forma, no presente estudo, não foi possível identificar evidências de relação 

negativa entre o GR e o custo de capital próprio. Embora não haja significância estatística nos 

resultados, os coeficientes de EQ em relação à β60mks, e β60mjm apresentaram-se altos, 

0,7339, 0,9307 respectivamente, sendo indício de uma associação positiva, destacando que 

Francis et al. (2002) encontraram uma relação positiva. Moura et al., (2016) também 

encontraram resultado semelhante, ou seja, uma relação negativa entre EQ e custo de capital 

próprio para uma amostra de 217 empresas no período de 2010 a 2013 utilizando o modelo 

JM e argumentam que apesar da baixa significância estatística dos resultados, há indícios de 

que empresas que praticam mais gerenciamento de resultado possuem maior custo de capital 

próprio. 

Somente a associação entre EQ e β2amc que é de -0,6299 denota indícios de uma 

associação negativa como se esperava. 

Pelos resultados encontrados observa-se que o poder de explicação do modelo não é 

alto, apresentando um R² ajustado máximo de 0,2877. Estudos anteriores também apresentam 

valores baixos para o R² ajustado, como Francis, Nanda e Olson (2008) e Persakis e Iatridis 

(2015) cujos valores encontrados são, respectivamente, 0,1955 e 0,262, ambos utilizando o 

modelo McNichols.  
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Tabela 15 - Relação do GR com Custo de Capital Próprio 

VARIÁVEL 
 

Β60MKS Β60MJM Β60MMC Β2AKS Β2AJM Β2AMC 

EQks 

Coeficiente 0,7339 
 

 

-0,3554 

  erro padrão 1,0353 
 

 

1,3914 

  p-valor 0,4804 
 

 

0,7990 

  

EQjm 

Coeficiente 

 

0,9307 
 

 

0,0907 

 erro padrão 

 

0,9612 
 

 

1,3605 

 p-valor 

 

0,3358 

 
 

0,9470 

 

EQmc 

Coeficiente 
 

 

0,2825 

  

-0,6299 

erro padrão 

 
 

0,8071 

  

1,1008 

p-valor 

 
 

0,7272 

  

0,5687 

OPLEV 

Coeficiente -0,0191 -0,0188 -0,0179 -0,0435 -0,0445 -0,0432 

erro padrão 0,0313 0,0311 0,0313 0,0402 0,0403 0,0396 

p-valor 0,5439 0,5481 0,5694 0,2826 0,2726 0,2784 

FLEV 

Coeficiente 0,2485 0,2413 0,2569 0,2556 0,2499 0,2518 

erro padrão 0,1154 0,1167 0,1170 0,1479 0,1498 0,1458 

p-valor 0,0343 0,0418 0,0309 0,0876 0,0991 0,0879 

BM 

Coeficiente 0,0354 0,0353 0,0375 0,0300 0,0285 0,0299 

erro padrão 0,0117 0,0107 0,0118 0,0139 0,0140 0,0130 

p-valor 0,0032 0,0014 0,0021 0,0340 0,0455 0,0240 

SIZE 

Coeficiente 0,0722 0,0762 0,0695 0,0728 0,0755 0,0718 

erro padrão 0,0341 0,0349 0,0346 0,0466 0,0473 0,0470 

p-valor 0,0371 0,0316 0,0476 0,1227 0,1141 0,1300 

_cons 

Coeficiente -0,7418 -0,8221 -0,6813 -0,4854 -0,5500 -0,4501 

erro padrão 0,4948 0,5128 0,5064 0,6743 0,6886 0,6831 

p-valor 0,1377 0,1127 0,1822 0,4736 0,4267 0,5118 

N   96 96 96 96 96 96 

R
2
   0,3806 0,3852 0,3757 0,2711 0,2703 0,2734 

R
2 
ajustado   0,2824 0,2877 0,2767 0,1555 0,1546 0,1582 

Inclusão de dummy setorial: Sim 

Nota: β60m = índice Beta calculado pela média mensal de 60 meses; β2a = índice Beta 

calculado pela média semanal de 2 anos; EQks = variável de Earning Quality representado 

pelo resíduo do modelo KS; EQmc = variável de Earning Quality representado pelo resíduo do 

modelo McNichols; EQjm = variável de Earning Quality representado pelo resíduo do modelo 

JM; OPLEV = Alavancagem Operacional; FLEV = Alavancagem Financeira;  BM = Índice 

Book-to-Market; TANG = Índice de Tangibilidade; SIZE = tamanho da empresa; e ROA = 

Rentabilidade. Nível de Significância = 10% 
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Na sequência serão apresentadas e comentadas as sínteses dos resultados obtidos das 

regressões MQO após tratamento pelo erro padrão robusto para a relação do GR com custo de 

capital de terceiros. 

Pelos dados da tabela 16 é possível observar que não são encontradas associações 

estatisticamente significativas entre Gr e o custo de capital próprio em nenhum dos modelos 

especificados. 

Tabela 16 - Relação do GR com o Custo de Capital de Terceiros 

VARIÁVEL  Ki ks Ki jm Ki mc 

EQks 

 

 

Coeficiente -1,5192     

erro padrão 1,4877     

p-valor 0,3103     

EQjm 

 

 

Coeficiente   -0,1644   

erro padrão   1,1268   

p-valor   0,8843   

EQmc 

 

 

Coeficiente     -0,6628 

erro padrão     1,6312 

p-valor     0,6856 

FLEV 

 

 

Coeficiente -0,4471 -0,4313 -0,4381 

erro padrão 0,2995 0,2912 0,3031 

p-valor 0,1395 0,1425 0,1523 

BM 

 

 

Coeficiente 0,0012 -0,0016 -0,0015 

erro padrão 0,0181 0,0156 0,0163 

p-valor 0,9479 0,9178 0,9266 

ROA 

 

 

Coeficiente 0,3726 0,6161 0,5683 

erro padrão 0,6362 0,5550 0,5814 

p-valor 0,5597 0,2703 0,3313 

TANG 

 

 

Coeficiente -0,3330 -0,2450 -0,2672 

erro padrão 0,2315 0,2142 0,2260 

p-valor 0,1542 0,2560 0,2406 

SIZE 

 

 

Coeficiente 0,0010 0,0047 0,0043 

erro padrão 0,0315 0,0297 0,0312 

p-valor 0,9750 0,8759 0,8917 

_cons 

 

 

Coeficiente 0,6367 0,4371 0,4919 

erro padrão 0,5001 0,4591 0,4782 

p-valor 0,2066 0,3440 0,3067 

N  94 94 94 

R
2
  0,1640 0,1504 0,1538 

R
2 
ajustado  0,0158 -0,0001 0,0039 

Nota: β60m = índice Beta calculado pela média mensal de 60 meses; β2a = índice 

Beta calculado pela média semanal de 2 anos; EQks = variável de Earning Quality 

representado pelo resíduo do modelo KS; EQmc = variável de Earning Quality 

representado pelo resíduo do modelo McNichols; EQjm = variável de Earning 

Quality representado pelo resíduo do modelo JM; OPLEV = Alavancagem 
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Operacional; FLEV = Alavancagem Financeira;  BM = Índice Book-to-Market; 

TANG = Índice de Tangibilidade; SIZE = tamanho da empresa; e ROA = 

Rentabilidade. Nível de Significância = 10% 

 

Não obstante a falta de significância estatística, os resultados apontam indícios de uma 

associação negativa entre EQ e Ki nos modelos KS e McNichols, corroborando os resultados 

de Persakis e Iatridis (2015) que argumentam que há evidências de que há uma associação 

negativa entre GR e o custo da dívida, especialmente em períodos de crise financeira. Tal 

afirmação pode levar a futuras investigações sobre o contexto econômico brasileiro para o 

período estudado, buscando relacionar a crise política e econômica corrente neste período 

com os resultados encontrados. 

Cabe ressaltar que semelhante à Persakis e Iatridis (2015), aos modelos propostos foram 

incorporadas variáveis binárias para controle de setores econômicos. A amostra está 

classificada em nove setores econômicos. Segundo Martinez (2008) a utilização da variável 

binária para o setor tem como propósito verificar a existência de alguma particularidade por 

setor que se manifeste nos erros. 

Por outro lado, vale analisar os resultados obtidos para a relação GR x Custo do Capital 

de forma geral à luz da teoria dos mercados eficientes. 

Conforme já comentado anteriormente, a HME em sua forma forte leva em 

consideração que todas as informações disponíveis e não disponíveis são captadas pelo 

mercado e refletidas no preço dos ativos. Assim, o GR também estaria sendo captado pelos 

agentes de mercado responsáveis por fornecer recursos às empresas como fontes de capital 

próprio (investidores) ou capital de terceiros (credores). Sendo esta uma situação real para o 

contexto da amostra estudada, então beneficiar-se com menores custos de capital não é mais 

uma motivação justificável para a prática de GR dentro das empresas, pois o mercado já 

considera esta prática e se utiliza de outras informações (não disponíveis) para avaliar o 

desempenho das empresas e acaba, então, penalizando-as com custos de capital se não 

maiores, pelo menos, mais justos. Tal entendimento pode encaminhar para futuras pesquisas 

sobre as motivações para o gerenciamento de resultado, a eficiência do mercado de capitais 

brasileiros, e a relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital nas empresas 

brasileiras. Além do fato de que o período estudado sugere que contextos de crise influenciam 

nesta relação entre GR e custo de capital, tal como propõem Persakis e Iatridis (2015). 
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Quadro 8 - Resultados de trabalhos sobre a relação GR X Custo de Capital Próprio 

 
Francis et al., 

(2005) 

Persakis e Iatridis 

(2015) 

Nardi e Nakao 

(2009) 

Relação 

encontrada 
( + ) ( - ) ( + ) NS 

Proxy Ke* Índice Preço-Lucro 
Modelo Gordon 

(Palea, 2007) 
Beta 

Proxy GR 
Qualidade dos 

Accruals 
EQ AD 

Modelo GR 

Dechow, Sloan e 

Sweeney, 1995; 

Dechow e Dichev 

2002 

Dechow, Sloan e 

Sweeney, 1995; 

McNichols, 2002; 

Kothari et al., (2005) 

JM, Teoh e KS 

Período 1970 – 2001 2005 – 2012 2004 – 2006 

N. de observações 91.280 137.091 426 

Nota: * Custo de Capital Próprio; NS = Não significativo; AQ = Accruals Quality; EQ = 

Earning Quality; AD = Accruals Discricionários 

 

Os resultados do presente trabalho, conforme dispostos na tabela 15, não indicam 

relação estatisticamente significativa, rejeitando a hipótese H1 de relação negativa entre EQ e 

custo de capital próprio. Não obstante as limitações do presente trabalho, este resultado 

encontrado aproxima-se do resultado encontrado por Francis et al., (2005) e é semelhante ao 

encontrado por Nardi e Nakao (2009) que também estudaram empresas brasileiras e 

apontaram evidências de uma relação positiva, embora sem significância. 

Quanto à relação entre EQ e custo de capital de terceiros, a análise da tabela 16 mostra 

que apenas para os modelos KS e McNichols são encontradas evidências de relação negativa, 

não obstante a falta de significância. Este resultado alinha-se com as conclusões de Persakis e 

Iatridis (2015) que encontraram uma relação negativa entre EQ e custo da dívida 

especialmente em períodos de crise. Por outro lado, Moura et al., (2016) estudando empresas 

brasileiras para o período de 2004 a 2006 também encontraram evidências de relação negativa 

entre EQ e custo de capital de terceiros aplicando os modelos KS e JM, tal qual no presente 

trabalho. Ressalta-se que os resultados de Moura et al., (2016) não apresentaram significância 

estatística, semelhante ao presente estudo. 

Estes resultados apontam para a necessidade de continuidade nas pesquisas futuras 

sobre a relação entre Gerenciamento de Resultados e Custos de Capital nas empresas 

brasileiras, aplicando-se diferentes modelos para determinação de accruals, bem como 

investigando as possíveis influências do cenário de crise econômica sobre esta relação. 
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Quadro 9 - Resultados de trabalhos sobre a relação GR X Custo de Capital de Terceiros 

 

 

Presente  

Estudo 

Francis et 

al., (2005) 

Persakis e 

Iatridis 

(2015) 

Ghouma 

(2016) 

Nardi e 

Nakao 

(2009) 

Nardi et 

al., 

(2009) 

Moura et 

al., (2016) 

Relação 

encontrada 
NS ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) NS 

Proxy Ki* Ki Ki Ki 

Diferença 

entre os 

juros da 

dívida e 

juros de 

TTUS 

Ki Ki Ki e Kd 

Proxy GR AQ AQ EQ AD AD AD AD 

Modelo GR 

JM 

KS 

McNichols, 

2002 

JM 

Dechow e 

Dichev 2002 

JM 

McNichols, 

2002; 

Kothari et al., 

2005 

JM 

JM, 

Teoh e 

KS 

KS 
JM, Teoh 

e KS 

Período 2016 1970 – 2001 2005 – 2012 
1995 – 

2006 

2004 – 

2006 

1997 – 

2007 

2004 – 

2006 

N. de 

observações 
96 91.280 137.091 1.018 426 1.853 426 

Nota: Ki = Custo de Capital de Terceiros conforme demonstrado na equação 16. 

 

Cabe salientar que os resultados obtidos no presente estudo, isto é, a falta de 

significância estatística pode estar relacionada com alguns fatores limitantes da pesquisa, 

dentre os quais destacam-se o tamanho da amostra e a dificuldade de levantamento de dados 

mais precisos como é o caso das despesas financeiras. Estas requerem maior exploração de 

detalhamento de sua composição por meio de análises das notas explicativas integrantes do 

conjunto de demonstrações financeiras divulgadas pelas empresas nos respectivos períodos 

estudados. O fator limitante para tal levantamento no presente estudo foi o tempo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa empírica foi analisar o impacto do Gerenciamento de 

Resultados sobre o custo de capital próprio e de terceiros em empresas brasileiras de capital 

aberto listadas na BMF&BOVESPA. Para lograr tal objetivo foi inicialmente realizado um 

levantamento bibliográfico revisando os conceitos de Gerenciamento de Resultados, Teoria de 

Agência e Hipóteses de Mercado Eficiente. Em seguida foram realizados testes econométricos 

sobre dados coletados da Economática ®. A amostra utilizada foi composta de 96 empresas 

que atendiam aos requisitos necessários para as análises, e o período abrangido foi de 2009 a 

2016. 

No estudo foram levados em consideração os diversos conceitos de Gerenciamento de 

Resultados (SHIPPER, 1989; HEALEY; WAHLEN, 1999; PAULO, 2007; MARTINEZ, 

2013) bem como abordagens sobre os modelos de apuração dos accruals discricionários, 

proxy de Earning Quality representativa do Gerenciamento de Resultados e que culminaram 

na opção pelo uso dos modelos propostos por Kang e Shivaramakrishnan (1995), o Modelo 

Jones Modificado (DECHOW; SLOAN; SWEENEY, 1995) e o modelo proposto por 

McNichols (2002).  

O presente estudo buscou investigar se existe um impacto negativo do Gerenciamento 

de Resultados sobre o custo de capital nas empresas brasileiras de capital aberto. Para tanto 

foram propostas duas hipóteses de pesquisas, a primeira relacionada com a possível existência 

de relação negativa entre o GR e o custo de capital próprio, e a segunda relacionada com a 

possível existência de relação negativa entre o GR e o custo de capital de terceiros. Partiu-se 

do pressuposto de que empresas que praticam o gerenciamento de resultados obtêm menores 

custos na captação de recursos.  

A metodologia empírica analisou a relação entre o GR e o custo de capital por meio de 

dois modelos econométricos testados com a aplicação de Mínimos Quadrados Ordinários, 

para verificar a influência do gerenciamento de resultados sobre as variáveis de custo de 

capital próprio e de terceiros.  Earning Quality (EQ) foi a proxy de gerenciamento de 

resultados obtida a partir dos resíduos das regressões estimados a partir dos três modelos de 

mensuração de accruals discricionários. A utilização de três modelos de mensuração de 

gerenciamento de resultados teve o propósito de garantir a robustez dos resultados obtidos.  

Para tanto foram utilizados dados em painel de efeitos fixos. As proxies de custo de 

capital próprio são extraídas do índice beta, representativo do risco, sendo utilizadas duas 

formas para seu cálculo: β60m e β2a. Para custo de capital de terceiros utilizou-se a variável 
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Ki obtida da razão entre despesas financeiras e passivo oneroso das empresas da amostra. Nos 

modelos econométricos forma agregadas variáveis de controle representativas de 

alavancagem operacional (OPLEV),alavancagem financeiras (FLEV), o índice book-to-

market (BM) e o tamanho da empresa (SIZE) para custo de capital próprio e de terceiros, mais 

as variáveis representativas de lucratividade (ROA), e tangibilidade (TANG) para custo de 

capital de terceiros. Além disso, foram agregadas variáveis dummies representativas do setor 

econômico das empresas. 

Os resultados obtidos destes testes não apresentaram significância estatística suficiente 

para fornecer evidências que sustentem as hipóteses de pesquisa de que há uma relação 

negativa entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital.  

H1: Existe uma relação negativa entre o Gerenciamento de Resultados e o Custo de 

Capital Próprio. 

Embora não haja significância estatística nos resultados, os coeficientes de EQ em 

relação à β60mks, e β60mjm  denotam um indício de uma associação positiva, destacando que 

Francis et al., (2005) encontraram uma relação positiva em seus estudos. Somente a 

associação entre EQ e β2amc denota indícios de uma associação negativa como se esperava, 

embora também não apresente significância. Neste sentido, as evidências se alinham com os 

resultados encontrados por Persakis e Iatridis (2015) que apontaram a existência de uma 

relação negativa entre EQ e custo de capital próprio. 

H2: Existe uma relação negativa entre o Gerenciamento de Resultados e o Custo de 

Capital de Terceiros. 

Não obstante a falta de significância estatística, os resultados apontam indícios de uma 

associação negativa entre EQ e Ki nos modelos KS e McNichols, corroborando os resultados 

de Persakis e Iatridis (2015) que argumentam que há evidências de que há uma associação 

negativa entre GR e o custo da dívida, especialmente em períodos de crise financeira. 

Pelos resultados encontrados observa-se que o poder de explicação do modelo para 

custo de capital próprio não é alto, apresentando um R² ajustado máximo de 0,2877, enquanto 

o modelo para custo de capital de terceiros apresentou um R² ajustado máximo de 0,1640, 

contudo pesquisas anteriores também apresentaram valores baixos para este índice como 

Persakis e Iatridis, 2015. 

Os resultados obtidos apontam algumas limitações do estudo. Dentre elas, destaca-se o 

que sugere o estudo de Persakis e Iatridis (2015) sobre o fato de que períodos estudados sob 

ambientes de crise têm impacto sobre a relação entre GR e custo de capital. Destaca-se assim, 

que o período em foco no presente trabalho, 2009 a 2010 é fortemente impactado por um 
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ambiente de crise política e econômica no contexto brasileiro, de ondem provêm todas as 

empresas da amostra. Outra limitação que relaciona-se especificamente com o custo de capital 

de terceiros diz respeito ao fato de que a rubrica “despesas financeiras” extraída da 

Economática®, dentro das regras contábeis vigentes (IFRS) englobam, em algumas empresas, 

além de despesas do serviço da dívida, também as despesas financeiras provenientes de 

instrumentos financeiros. Seria necessário maior tempo disponível para uma investigação 

mais acurada das notas explicativas a fim de identificar possível segregação destes itens. 

Contudo, os resultados encontram respaldo na teoria conforme proposto no item III do 

quadro 4, em que se propõe que o gerenciamento de resultado não é associado ao custo de 

capital conforme Francis et al. (2004), Vasconcelos et al. (2008) e Mclinnis (2010). Em suma, 

não há relação entre o gerenciamento de resultado e o custo de capital de tal forma que se 

pode inferir que o custo de capital não é motivação para a prática de gerenciamento de 

resultados tanto quanto o gerenciamento de resultados não influencia no custo de captação de 

recursos.  

Algumas reflexões podem ser levantadas a partir dos resultados obtidos para o contexto 

brasileiro, tais como considerar que as informações divulgadas pelas demonstrações 

financeiras não são o único canal de informação para os investidores e credores. Além disso a 

proporção de analistas de mercado em relação ao número de empresas listadas e, neste caso, 

estudadas, também pode influenciar o desempenho das empresas no custo de captação de 

recursos. Isso pode ser devido ao fato de que tenha sido dado maior importância para outras 

fontes de informações em detrimento daquelas contidas nas demonstrações financeiras 

divulgadas. É o caso de estudos retrospectivos, isto é, levantamento de resultados passados 

para projeções futuras de geração de fluxo de caixa.  

Essas reflexões convergem para o que propõe Fama e Macbeth, 1970 quanto à 

eficiência de mercado de capitais, isto é, quando o mercado é eficiente os preços dos títulos 

refletem integralmente a informação disponível. Neste sentido, denota-se a eficiência do 

mercado brasileiro no qual a contabilidade não tem força de influenciar negativamente, não 

obstante a existência da prática de gerenciamento de resultados. 

Ainda assim, apesar dos resultados contraditórios cabe salientar que eles apontam para 

uma nova realidade brasileira no contexto do gerenciamento de resultados para o mercado de 

capitais. Isto é, pode-se inferir que o mercado brasileiro, no contexto vigente para o período 

estudado, apresenta evidências de sua eficiência em sua forma semiforte na medida em que o 

gerenciamento de resultado não tem sido capaz de alterar a percepção dos fornecedores de 

recursos, agentes do mercado, não atingindo assim seus objetivos de baixar o custo de capital. 
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Por isso não foi possível observar uma relação negativa e significante entre GR e custo de 

capital. Outro ponto para reflexão é a questão das motivações para o gerenciamento de 

resultado: pressupondo que o GR tenha sido praticado, esta prática tinha como motivação 

principal a intenção de baixar o custo de capital das empresas? Esta é uma das questões que 

apontamos para futuras investigações. 

Cabe ainda ressaltar que estudo não é generalizável para toda a população, pois seus 

resultados são obtidos de uma amostra limitada pelos requisitos e parâmetros convenientes e 

necessários para a realização desta pesquisa.  

Ainda assim, este estudo apresenta importante contribuição ao abranger empresas 

brasileiras num período cujos dados são integralmente apresentados dentro das regras 

contábeis internacionais e por aplicar simultaneamente três modelos econométricos para 

mensuração de accruals, além de abrir campo para novas investigações no cenário brasileiro, 

possivelmente incluindo variáveis ou metodologias que captem o contexto econômico e 

político em que se encontram as empresas brasileiras. 
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APÊNDICE 

Tabela Descritiva – Totais das Variáveis GR x Custo Capital por setor – dummy 

SETOR B60M B2A Ki EQ_ks EQ_mc EQ_jm OPLEV FLEV SIZE BM TANG ROA 

Bens 

industriais 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

0,5259 0,6849 0,1747 0,0659 0,0688 0,0780 1,2555 0,5281 14,7751 1,2782 0,4778 0,0463 

0,6390 0,7032 0,1543 0,0520 0,0551 0,0625 1,2497 0,5104 14,5453 0,9899 0,4122 0,0562 

0,2760 0,4499 0,1094 0,0457 0,0489 0,0481 0,9258 0,2385 1,3262 1,0778 0,1681 0,0687 

0,9126 1,3020 0,5647 0,1959 0,1985 0,2063 3,4843 0,9680 17,4535 4,3170 0,7448 0,1752 

-0,0271 -0,1602 0,0443 0,0151 0,0253 0,0245 -0,1748 0,1496 12,4024 0,1249 0,2619 -0,0782 

Consumo 

cíclico 

31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

0,6674 0,6831 0,3417 0,0893 0,0908 0,0944 1,1180 0,4157 15,2220 1,9526 0,3001 0,0391 

0,7180 0,7840 0,1466 0,0860 0,0852 0,0950 1,1442 0,4031 15,2365 1,1015 0,2789 0,0369 

0,3194 0,3025 0,6197 0,0408 0,0410 0,0401 0,7414 0,2824 0,9017 2,9247 0,2181 0,0710 

1,5394 1,1813 3,1104 0,1807 0,1932 0,1911 2,5395 0,9784 17,2737 16,2324 0,7516 0,1668 

0,1630 0,0854 0,0165 0,0199 0,0197 0,0307 -0,5485 0,0000 13,3752 0,1167 0,0112 -0,1487 

Consumo 

não cíclico 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

0,5487 0,4949 0,3689 0,0541 0,0475 0,0610 1,1824 0,3425 16,6909 0,5466 0,5065 0,0879 

0,6061 0,5056 0,2950 0,0533 0,0441 0,0542 0,9049 0,3297 16,2566 0,3335 0,5318 0,0656 

0,2091 0,2133 0,3083 0,0205 0,0199 0,0275 0,6750 0,2742 1,1416 0,5370 0,1279 0,0594 

0,7666 0,8935 1,1468 0,0903 0,0812 0,1062 2,7889 0,7645 18,4485 1,8700 0,6585 0,2040 

0,0861 0,0961 0,1028 0,0279 0,0233 0,0245 0,6058 0,0205 15,5118 0,1006 0,2991 0,0202 

Materiais 

básicos 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

0,7765 0,9186 0,2577 0,0535 0,0551 0,0639 1,8013 0,6158 16,8102 1,7966 0,4990 0,0245 

0,8913 0,8821 0,1640 0,0436 0,0368 0,0439 1,1076 0,5506 17,0834 1,4451 0,5650 0,0339 

0,3883 0,6739 0,2874 0,0326 0,0425 0,0462 2,2042 0,1872 1,5363 1,4440 0,1439 0,0447 

1,1895 1,7421 0,9982 0,1100 0,1303 0,1465 6,6127 0,9051 19,5922 5,2552 0,6664 0,0777 

-0,0530 -0,4518 0,0614 0,0171 0,0164 0,0198 0,0407 0,4245 14,8648 0,5298 0,1947 -0,0300 

Petróleo, 

gás e 

Biocomb. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1,0148 1,1360 0,1989 0,0242 0,0394 0,0329 0,2020 0,4178 18,2096 0,7106 0,5991 0,0839 

0,8592 0,8918 0,1370 0,0249 0,0439 0,0329 -0,1387 0,3703 17,1224 0,6946 0,6763 0,1023 

0,5553 0,6993 0,1557 0,0046 0,0225 0,0034 1,1386 0,2107 1,9899 0,4887 0,1878 0,0565 

1,6314 1,9247 0,3761 0,0284 0,0592 0,0362 1,4721 0,6482 20,5063 1,2071 0,7361 0,1289 

0,5540 0,5915 0,0837 0,0192 0,0149 0,0295 -0,7274 0,2349 17,0002 0,2301 0,3850 0,0205 

Saúde 

6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

0,3614 0,3997 0,2996 0,0533 0,0598 0,0650 0,6698 0,1522 14,7446 0,4370 0,4558 0,1072 

0,3712 0,3965 0,2302 0,0510 0,0589 0,0620 0,6790 0,0798 14,8647 0,2099 0,4006 0,1121 

0,0969 0,1572 0,1953 0,0131 0,0217 0,0194 0,4085 0,2028 0,7530 0,5161 0,1710 0,0617 

0,4895 0,6039 0,6322 0,0773 0,0875 0,0960 1,1794 0,5363 15,5488 1,4421 0,6663 0,2075 

0,2094 0,1983 0,1634 0,0420 0,0276 0,0433 0,0244 0,0000 13,6183 0,1043 0,2631 0,0281 
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Tecnologia 

da 

informação 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

0,5469 0,5502 0,2581 0,0717 0,0478 0,0704 0,4780 0,4409 14,5625 1,3246 0,2949 0,0767 

0,5469 0,5502 0,2581 0,0717 0,0478 0,0704 0,4780 0,4409 14,5625 1,3246 0,2949 0,0767 

0,0035 0,1578 0,1135 0,0466 0,0170 0,0588 0,0169 0,4220 0,2073 1,4336 0,2806 0,0144 

0,5494 0,6618 0,3384 0,1047 0,0598 0,1119 0,4899 0,7393 14,7091 2,3383 0,4934 0,0868 

0,5445 0,4386 0,1779 0,0388 0,0358 0,0288 0,4660 0,1425 14,4159 0,3109 0,0965 0,0665 

Telecomu-

nicações 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0,7088 0,7250 0,3359 0,0574 0,0481 0,0380 1,5410 0,4482 18,0088 3,0516 0,6111 0,0347 

0,6027 0,7420 0,4246 0,0474 0,0497 0,0364 0,6506 0,2618 18,2243 0,9969 0,6267 0,0411 

0,2052 0,0727 0,1960 0,0281 0,0144 0,0049 1,6303 0,4538 0,5714 3,6371 0,1467 0,0313 

0,9453 0,7877 0,4718 0,0891 0,0617 0,0434 3,4227 0,9655 18,4411 7,2511 0,7495 0,0624 

0,5784 0,6452 0,1112 0,0358 0,0329 0,0340 0,5498 0,1172 17,3610 0,9070 0,4573 0,0007 

Utilidade 

pública 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

0,6730 0,7933 0,1769 0,0317 0,0344 0,0398 0,6427 0,4253 16,9463 1,0440 0,5651 0,0849 

0,7025 0,7425 0,1635 0,0245 0,0251 0,0355 0,4575 0,4303 16,6284 1,0268 0,5690 0,0735 

0,2817 0,3370 0,0952 0,0217 0,0259 0,0212 0,8143 0,1788 0,8389 0,6185 0,1600 0,0481 

1,2216 1,2604 0,3871 0,0937 0,0957 0,0874 2,4685 0,6623 18,9542 2,4108 0,8610 0,1818 

0,1819 0,1411 0,0293 0,0146 0,0055 0,0079 -0,4945 0,1155 15,9752 0,2895 0,3173 0,0247 

Total 

96 96 94 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

0,6267 0,6967 0,2692 0,0647 0,0658 0,0720 1,1020 0,4385 15,7633 1,4328 0,4388 0,0559 

0,6433 0,6899 0,1750 0,0548 0,0569 0,0612 0,8987 0,4272 15,5507 0,9520 0,4259 0,0599 

0,3114 0,4008 0,3846 0,0402 0,0419 0,0419 1,0492 0,2654 1,5017 1,9674 0,2055 0,0651 

1,6314 1,9247 3,1104 0,1959 0,1985 0,2063 6,6127 0,9784 20,5063 16,2324 0,8610 0,2075 

-0,0530 -0,4518 0,0165 0,0146 0,0055 0,0079 -0,7274 0,0000 12,4024 0,1006 0,0112 -0,1487 

 

  

 


