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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar se as empresas brasileiras listadas na 
BM&FBovespa, no período de 2010 a 2015, que atingiram as metas de resultados 
estabelecidas nas previsões dos analistas financeiros gerenciaram seus resultados 
por meio de atividades reais e/ou através de accruals discricionários. Para tanto, foram 
estimados os níveis de gerenciamento de resultados através de decisões operacionais 
e de accruals discricionários; enquanto que a surpresa na previsão dos analistas foi 
identificada pelo erro de previsão. Buscando atingir o objetivo desta pesquisa, foi 
utilizado o método de mínimos quadrados ordinários (MQO) com dummies para o ano 
e setor. Os resultados mostraram, primeiramente, que mais de 50% das empresas 
listadas na BM&FBovespa, no período de 2010 a 2015, de forma geral, adotaram 
práticas de gerenciamento de resultados por meio de atividade reais para aumentar o 
resultado contábil do período corrente. No tocante ao gerenciamento de resultados 
através dos accruals discricionários, os resultados apontaram que os gestores 
possuem incentivos para gerenciar seus resultados para atingir o lucro previsto pelos 
analistas financeiros. No que se refere à utilização das estratégias de gerenciamento 
de resultados, para evitar divulgar surpresa nos lucros em relação a previsão dos 
lucros dos analistas financeiros, os resultados apontaram um relacionamento negativo 
entre os accruals discricionários e o erro de previsão, sugerindo que quanto maior o 
nível dos accruals das empresas da amostra, menor é o erro da previsão, ou seja, que 
possivelmente os gestores  gerenciam os resultados por escolhas contábeis de modo 
oportunista, com a finalidade de alcançar a previsão dos lucros dos analistas. 
Entretanto, o mesmo não se observou em relação ao gerenciamento de resultados 
por meio de atividades reais. Assim, não foram encontrados indícios de que os 
gestores adotam, conjuntamente, o gerenciamento de resultados por meio das 
atividades reais e através de accruals discricionários, para atingir as metas de lucros 
previstas pelos analistas. 
 
Palavras-chave: Informações contábeis, previsão de analistas, gerenciamento de 
resultados.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to identify whether Brazilian companies listed on the BM&FBovespa 
in the period from 2010 to 2015 that achieved the results targets established in the 
financial analysts’ forecasts managed their results through real activities and/or 
discretionary accruals. For that, the levels of results management were estimated 
through discretionary operational and accrual decisions; While the surprise in the 
analysts’ prediction was identified by the forecast error. In order to reach the objective 
of this research, we used the ordinary least squares (OLS) method with dummies for 
the year and sector. The results showed, first of all, that more than 50% of the 
companies listed on the BM&FBovespa, from 2010 to 2015, generally adopted 
practices of results management through real activity to increase the accounting result 
of the current period. Regarding the management of results through discretionary 
accruals, the results pointed out that managers have incentives to manage their results 
to achieve the profit predicted by financial analysts. With regard to the use of results 
management strategies, in order to avoid surprising profits in relation to the prediction 
of financial analysts’ profits, the results pointed to a negative relationship between 
discretionary accruals and forecast error, suggesting that the greater the Level of the 
accruals of the sample companies, the smaller the error of the forecast, that is, that the 
managers possibly manage the results by accounting choices opportunistically, in 
order to reach the forecast of the profits of the analysts. However, the same has not 
been observed in relation to the management of results through real activities. Thus, 
no evidence has been found that managers jointly manage results management 
through real activities and through discretionary accruals to achieve the profit targets 
predicted by analysts. 
 
Keywords: Accounting information, forecasting analysts, earnings management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

As práticas de gerenciamento de resultados e seus incentivos têm sido objeto 

de investigação, em nível nacional e internacional, principalmente identificando 

indícios de empresas que estão gerenciando resultados (MARTINEZ, 2013). 

Entretanto, esses estudos costumam considerar e investigar a utilização de uma única 

estratégia de manipulação da informação contábil para atingir um ou múltiplos 

incentivos. 

De modo divergente, esta pesquisa busca identificar se as empresas que 

atingem a previsão dos lucros proferida pelos analistas financeiros, utilizam 

estratégias de gerenciamento de resultados para que esse benchmark seja 

alcançado, partindo do pressuposto de que os gestores podem utilizar, 

conjuntamente, tanto o gerenciamento de resultados por meio de atividades reais 

como através de accruals discricionários. 

Pesquisas anteriores evidenciaram que o gerenciamento de resultados ocorre 

quando os gestores precisam apresentar resultados em um determinado nível. Dessa 

forma, um indicativo de que as empresas estão adotando práticas de gerenciamento 

de resultados é quando elas atingem ou superam as previsões dos analistas com uma 

distribuição de lucros relativamente próxima dos erros de previsão dos lucros dos 

analistas (BURGSTAHLER; DICHEV, 1997). 

Para De George, Patel e Zeckauser (1999) uma das principais metas de lucros 

que os gestores tentam alcançar é a previsão dos lucros dos analistas financeiros e, 

conforme Paulo (2007), um dos incentivos relevantes para a manipulação dos 

números contábeis está associado ao ajustamento dos resultados a essas previsões, 

visto que, os analistas, além de consolidarem as expectativas do mercado, segundo 

Yu (2008), influenciam significativamente o comportamento dos investidores. 

Barth, Elliott e Finn (1999); Kasznik e McNichols (2002) e Myers, Myers e 

Skinner (2007) encontraram evidências de que, as empresas que atingem ou superam 

as metas de lucros de períodos anteriores ou as expectativas de lucros previstas pelos 

analistas de forma regular, são recompensadas com maiores valorizações. De modo 

similar, Brown e Caylor (2005) verificaram que as empresas que conseguem atender 
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ou superar essa meta acabam obtendo maiores retornos, em comparação com firmas 

semelhantes, que não alcançam os resultados estimados pelos analistas. 

De modo convergente, Brown et al. (1987) e Kasznik e Mcnichols (2002) 

destacaram que o não atendimento a uma previsão dos lucros pelas empresas, pode 

provocar uma sinalização negativa para o mercado refletindo negativamente no valor 

das ações e, de forma geral, é uma publicidade negativa para a empresa. 

Portanto, evitar reportar lucros abaixo das previsões dos analistas é importante 

para os gestores e também para os participantes do mercado. Dessa forma, tal fato, 

pode motivar os gestores a utilizarem de modo oportunista sua discricionariedade, 

gerenciando seus resultados, no que se refere a escolhas contábeis, (MACEDO; 

KELLY, 2016) e/ou na manipulação das atividades reais (REIS; CUNHA; RIBEIRO, 

2014). Conforme Dechow, Ge e Schrand (2010), é útil investigar se os pequenos erros 

de previsão estão relacionados com práticas de gerenciamento de resultados. 

Em relação às estratégias de gerenciamento de resultados que podem ser 

adotas pelos gestores, Schipper e Vincent (2003) observam que normas de 

contabilidade mais rígidas podem resultar em uma substituição das estratégias de 

manipulação dos números contábeis, resultando na redução do gerenciamento de 

resultados através de accruals e em um aumento no gerenciamento de resultados por 

decisões operacionais. 

Paulo (2007), Zang (2012) e Cupertino, Martinez e Costa Jr. (2015), observam 

que é provável que sejam utilizadas, simultaneamente, mais de uma estratégia de 

manipulação dos dados contábeis para que seja alcançado o resultado do exercício 

pretendido.  

Assim, diante dos incentivos que as empresas possuem em atingir os 

resultados previstos pelos analistas financeiros, como forma de satisfazer as 

expectativas do mercado de capitais e, considerando ser provável que sejam 

utilizadas mais de uma estratégia de manipulação dos dados contábeis o presente 

estudo é norteado pelo seguinte questionamento: 

As empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa que atingiram 

as previsões dos lucros dos analistas financeiros gerenciaram seus 

resultados por accruals discricionários e/ou por meio de atividades reais 

para evitar surpresa nos lucros?  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar se as empresas brasileiras 

listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), que atingiram as metas 

de resultados estabelecidas nas previsões dos analistas, gerenciaram seus resultados 

por accruals discricionários e/ou por meio de atividades reais para evitar surpresa nos 

lucros, no período de 2010 a 2015. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atender o objetivo geral deste estudo, têm-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Identificar o nível de gerenciamento de resultados por meio de atividades reais; 

 Identificar o nível de gerenciamento de resultados por accruals; 

 Verificar qual estratégia de gerenciamento de resultados é mais utilizada pelas 

empresas listadas na BM&FBovespa para que as previsões dos lucros dos 

analistas financeiros sejam alcançadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gerenciamento de Resultados 

 

Gerenciamento de resultados, de acordo com Healy e Wahlen (1999), é a 

manipulação das informações contábeis com finalidade oportunista, proveniente de 

uma ação discricionária dos gestores que usam julgamento sobre a informação 

contábil e sobre as atividades reais da empresa para alterar as informações 

financeiras, de modo a iludir investidores sobre o desempenho econômico da firma. 

No que diz respeito às estratégias de gerenciamento de resultados, assim como 

Healy e Wahlen (1999), Gunny (2010) as classifica em duas categorias: 

gerenciamento de resultados por accruals e gerenciamento de resultados por meio de 

atividades reais. Para Paulo (2007) o resultado reportado por uma empresa em um 

dado período é igual ao resultado natural da empresa, mais a parcela do resultado 

gerenciado, conjuntamente, através dos accruals e também por meio das atividades 

reais. 

Martinez e Cardoso (2009) ao investigarem uma amostra de 315 empresas 

brasileiras, não financeiras, com ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo 

no período entre 1998 e 2004, encontraram indícios de que as empresas gerenciam 

os números contábeis mediante atividades reais e por escolhas contábeis (accruals), 

e que tais escolhas são, em alguns casos, negativamente correlacionadas. 

Em sua pesquisa, Zang (2012) evidenciou que os gestores utilizam a 

manipulação das atividades reais e por escolhas contábeis como estratégias 

substitutas, alternando entre os dois métodos de gerenciamento de resultados de 

acordo com os custos relativos a cada estratégia, em que o nível de gerenciamento 

de resultados através de accruals é ajustado de acordo com o nível de gerenciamento 

das atividades reais da empresa.  

No mercado de capitais brasileiro, de modo convergente ao encontrado por 

Zang (2012), Cupertino, Martinez e Costa Jr. (2015) evidenciaram que as estratégias 

de gerenciamento de resultados são utilizadas em conjunto e de forma interativa para 

manipular o resultado do exercício. De acordo com os resultados, as estratégias de 

gerenciamento são determinadas pelos seus respectivos custos e, que há uma 

relação de substituição entre as estratégias, na qual os administradores gerenciam o 

resultado por meio de atividades reais durante o exercício fiscal e, após o 
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encerramento do exercício, ajustam o nível de accruals discricionários a ser lançado 

com base no montante realizado de gerenciamento de resultado por meio de 

atividades reais. 

A utilização das duas estratégias como substitutas, pode estar relacionada ao 

fato levantado por Roychowdhury (2006), de que a manipulação por competência 

(accruals) possui flexibilidade limitada pelas operações do negócio e pela 

manipulação dos accruals de períodos anteriores para sua realização, assim como 

também, devido aos custos associados a cada estratégia. 

De acordo com Graham, Harvey e Rajgopal (2005), o gerenciamento por meio 

de atividades reais, no curto prazo, é menos oneroso do que o gerenciamento através 

de accruals, uma vez que está sujeito a menos controle, entretanto, o gerenciamento 

das atividades reais pode criar custos econômicos mais elevados em longo prazo. 

Portanto, de acordo com estudos anteriores, verifica-se que os números 

contábeis podem ser manipulados por meio de um trade-off entre as estratégias de 

gerenciamento (accruals discricionários e por meio de atividades reais) visando 

alcançar ou atender uma motivação particular. 

De acordo com a literatura, a intervenção nos números contábeis pode ter 

diversos incentivos. Segundo Healy e Wahlen (1999), Martinez (2001) e Paulo (2007), 

os incentivos que levam os administradores a gerenciar resultados podem ser 

classificados como: motivações vinculadas ao mercado de capitais; motivações 

contratuais e motivações regulamentares e custos políticos.  

O incentivo para os gestores gerenciarem os resultados vinculados ao mercado 

de capital decorre do uso generalizado da informação contábil pelos diversos 

stakeholders, associado à valoração do preço das ações vinculada a essas 

informações, em que os gestores podem aumentar ou diminuir os lucros com o 

objetivo de atingir um determinado ponto de referência (target earnings), que inclui o 

lucro previsto pelos analistas financeiros, com o objetivo de maximizar a performance 

dos preços dos ativos (HEALY; WAHLEN, 1999). 

 

2.1.1 Gerenciamento de Resultados por Meio de Atividades Reais 

 

Segundo Roychowdhury (2006), a manipulação de resultados por meio de 

atividades reais é um desvio das práticas operacionais normais, motivada pelo desejo 

dos gestores de induzir ao erro, e fazer com que alguma parte interessada acredite 
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que as metas dos relatórios financeiros foram atingidas no curso normal das 

operações. O autor ressalta que, a manipulação das atividades reais pode afetar 

negativamente o fluxo de caixa e também os accruals discricionários. 

Destaca-se que, os métodos adotados para a manipulação das atividades 

operacionais, são ações ideais em certa conjuntura econômicas como, por exemplo, 

descontos nos preços, redução de despesas discricionárias e alteração no nível de 

produção. Contudo, essas ações são consideradas oportunistas, quando os gestores 

realizam essas atividades em níveis anormais, intencionalmente, para alterar os 

resultados divulgados em uma determinada direção, com o objetivo de atingir ou 

superar metas de lucros predefinidas (GUNNY, 2010; ZANG, 2012). 

De acordo com Paulo (2007), o gerenciamento de resultados por meio de 

atividades reais é mais difícil de ser inibido do que o gerenciamento de resultados 

através de escolhas contábeis (accruals); e segundo Zang (2012), a detecção de tal 

prática é mais difícil de ser realizada do que a manipulação através de accruals 

discricionários, visto que, de acordo com Graham, Harvey e Rajgopal (2005), é difícil 

avaliar as decisões dos gestores como ótimas ou não. 

No Brasil, alguns estudos têm apresentado evidências de que as empresas 

gerenciam seus resultados por meio de atividades reais. Dentre essas pesquisas, 

cabe mencionar as constantes no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Pesquisas sobre gerenciamento de resultados por atividades reais no Brasil 

Referência Principais Resultados Método 

Martinez e 
Cardozo 
(2009) 

O estudo encontrou evidências de que as empresas 
brasileiras, não financeiras nem seguradoras, gerenciam os 
números contábeis mediante decisões operacionais (através 
de despesas de vendas, gerais e administrativas e pelo nível 
de produção) e por escolhas contábeis e, que tais escolhas 
são, em alguns casos, negativamente correlacionadas. 

Adaptado de 
Anderson, Banker e 

Janakiraman 
(2003), 

Roychowdhury 
(2006) e KS (1995). 

Santos, 
Verhageme 

Bezerra 
(2011) 

A pesquisa apontou evidências da ocorrência de 
gerenciamento de resultados por meio de atividades reais, 
tanto aquelas relativas a despesas com vendas, gerais e 
administrativas como para os níveis de produção, nas 
indústrias brasileiras de capital aberto do setor de Siderurgia 
e Metalurgia. 

Anderson, Banker e 
Janakiraman 

(2003) e 
Roychowdhury 

(2006). 

Reis, Cunha 
e Ribeiro 
(2014) 

As evidências apontaram que, dentre as principais práticas de 
gerenciamento por atividades reais, as empresas do IBrX não 
utilizaram o volume de vendas e os níveis de produção para 
aumentar ou reduzir os resultados contábeis. 

Dechow, Kothari e 
Watts (1998) e 
Roychowdhury 

(2006). 

Reis, 
Lamounier e 

Bressan 
(2015) 

De acordo com os resultados, no mercado de capitais 
brasileiro as empresas evitam divulgar perdas através do 
gerenciamento das atividades reais. Contudo, os gestores 
somente conseguem gerenciar as atividades reais por meio 
da redução das despesas discricionárias (gerais, 
administrativas e de vendas). 

Roychowdhury 
(2006), Gunny 

(2010) e 
Histograma. 
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Cupertino; 
Martinez; 
Costa Jr. 
(2015) 

Os resultados apontaram indícios da ocorrência da 
manipulação de resultados por atividades reais no mercado 
brasileiro de capitais. Também foram encontrados indícios de 
que a aplicação das estratégias de gerenciamento depende 
de seus custos relativos e que há uma relação de 
sequencialidade das estratégias para a manipulação do 
resultado do exercício, onde o nível dos accruals 
discricionários depende do montante não esperado do 
gerenciamento por atividades reais, assim como foi verificado 
que o após a implantação das IFRS, o nível de manipulação 
por accruals diminuiu e por atividades reais aumentou. 

Roychowdhury 
(2006), Gunny 
(2010), Zang 

(2012). 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Verifica-se que todas as pesquisas anteriores descritas no Quadro 1, utilizaram 

o modelo proposto por Roychowdhury (2006) como meio para estimar os níveis 

anormais das atividades reais da empresa, e o modelo Gunny (2010) como medida 

agregada das três proxies de gerenciamento de resultados por meio de atividades 

reais, proposta por Roychowdhury (2006). 

De modo convergente, está pesquisa também utiliza tais modelos para 

estimação do gerenciamento de resultados por meio de atividade reais, apesar de não 

haver estudos que comprovem seu poder preditivo e explicativo sobre o 

comportamento anormal das atividades reais das empresas.  

 

2.1.2 Gerenciamento de Resultados Através dos Accruals 

 

O lucro contábil é decomposto em fluxo de caixa mais as acumulações 

(accruals), não discricionárias e discricionárias. Os accruals não discricionários 

representam ajustes comuns do negócio e, os discricionários são ajustes nos fluxos 

de caixa realizados de maneira oportunista pelo gestor dentre um conjunto de 

oportunidades constantes nas normas de contabilidade, selecionadas com o objetivo 

de maximizar sua função de utilidade (HEALY, 1985).  

Conforme Zang (2012), o gerenciamento de resultados por escolhas contábeis 

(accruals) é realizado através da alteração do método ou das estimativas utilizadas 

para apresentar uma determinada transação nas demonstrações financeiras como, 

por exemplo, alterar a metodologia de depreciação dos ativos e da estimativa das 

provisões para crédito de liquidação duvidosa, que alteram o lucro reportado, sem 

alterar as operações e o fluxo de caixa da empresa. 

Estudos realizados no Brasil evidenciaram a ocorrência do gerenciamento de 

resultados através de accruals discricionários, tais como, Martinez (2008 e 2011), 
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Paulo e Leme (2009), Grecco (2013), Dutra e Costa (2014), Joia e Nakao (2014) entre 

outros. Os principais resultados destas pesquisas estão descritos no Quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Pesquisas sobre gerenciamento de resultados através de accruals discricionários no Brasil 

Referência Principais Resultados Método 

Martinez 
(2008) 

Encontrou evidencias de gerenciamento de resultados por accruals 
para evitar reportar perdas, sustentar desempenho e para piorar 
resultados presente em prol de resultados futuros nas empresas 
brasileiras no período entre 1998 e 2004. 

KS (1995). 

Paulo e 
Leme (2009) 

De acordo com os resultados, não existem diferenças significativas 
no comportamento dos accruals discricionários ao longo do 
período de anúncio dos resultados contábeis. Os resultados 
obtidos não permitiram, aceitar a hipótese de que as companhias 
abertas brasileiras gerenciem seus resultados contábeis com o 
objetivo de antecipar a divulgação das demonstrações contábeis. 

KS (1995) e 
Jones 

Modificado 
(1995). 

Martinez 
(2011) 

Os resultados indicaram existir uma correlação negativa entre o 
número de analistas e a magnitude dos accruals discricionários em 
termos absolutos, indicando que a cobertura de analista inibe o 
gerenciamento de resultados. Verificou-se também uma 
correlação negativa entre a cobertura de analistas e os erros de 
previsão, indicando que quando uma empresa é acompanhada 
com um número grande de analistas, a previsão dos lucros é mais 
precisa e acurada. 

KS (1995). 

Ardison, 
Martinez e 

Galdi (2012) 

Os resultados indicaram que não há relação entre o índice de 
alavancagem e o gerenciamento de resultados. Além disso, as 
principais conclusões sugerem que o aumento da dívida pode 
reduzir despesas discricionárias e, por sua vez, reduz o 
gerenciamento de resultados através de accruals. 

Jones (1991), 
Jones 

Modificado 
(1995) e KS 

(1995). 

Ferreira, 
Martinez, 
Costa e 

Passamani 
(2012) 

Foram encontradas evidências de que quanto maior o valor da 
book-tax difference em termos absolutos, maior o valor dos 
accruals discricionários e também que o tamanho da firma e a 
adoção do regime tributário de transição estão relacionados de 
forma inversamente proporcional ao nível dos accruals 
discricionários. 

Jones 
Modificado 

(1995). 

Grecco 
(2013) 

Verificou que a adoção das IFRS não restringiu o gerenciamento 
de resultados, através da utilização de accruals discricionários. Os 
resultados evidenciaram também, que empresas maiores e mais 
alavancadas tendem a gerir menos seus resultados. 

Jones 
Modificado 

(1995). 

Dutra e 
Costa (2014) 

Observou indícios de que o gerenciamento de resultados através 
de accruals discricionários, esteja sendo utilizado para diminuir a 
antecipação de resultado e possivelmente esteja sendo utilizado 
para melhorar a relação lucro x retorno, pelas empresas brasileiras 
listadas na bolsa de valores de São Paulo, no período entre 1997 
e 2007. 

Jones 
Modificado 

(1995). 

Barros, 
Menezes, 
Colauto e 
Teodoro 
(2014) 

De acordo com os resultados, o coeficiente angular da 
alavancagem financeira é inversamente proporcional a variável 
gerenciamento de resultados, indicando que à medida que 
aumenta a participação de capital de terceiros por decorrência de 
financiamentos, diminui-se a inclinação dos gestores a adotar 
práticas de gerenciamento de resultados. 

KS (1995). 

Joia e Makao 
(2014) 

Os resultados não confirmaram a hipótese de que a adoção de 
IFRS afetou o nível de gerenciamento de resultados no período de 
2006 a 2011, mas mostraram que o tamanho e o endividamento 
explicam significativamente os accruals discricionários, 
independentemente da adoção de IFRS. 

Jones 
Modificado 

(1995). 
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Cardozo, 
Souza e 
Dantas 
(2015) 

Ao analisar se a adoção das IFRS teve impacto no cômputo das 
acumulações discricionárias, comparando as demonstrações de 
235 companhias nos anos de 2009 e 2010, foi constatado que os 
accruals discricionárias apuradas nos dois conjuntos de 
demonstrações contábeis são significativamente diferentes entre 
si. Por conseguinte, verificou não ser metodologicamente 
adequado medir o nível de accruals discricionárias para uma 
amostra que congregue dados contábeis de períodos pré-IFRS e 
pós-IFRS. 

Jones 
Modificado 

(1995) 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Observa-se que essas pesquisas utilizaram para estimação e detecção dos 

accruals discricionários os modelos Jones, Jones Modificado e Kang e 

Sivaramakrishnan (KS). Contudo, Paulo (2007) apresentou evidências do baixo poder 

explicativo desses modelos e propôs um modelo, aqui denominado, modelo Paulo, 

que tem poder preditivo superior a esses modelos para estimar os accruals 

discricionários, e melhor poder explicativo do comportamento dos accruals totais. 

Dessa forma, para esta pesquisa optou-se por tal metodologia, visto que, além 

de, no ambiente brasileiro este modelo apresentar melhor poder explicativo do 

comportamento dos accruals totais, também controla os efeitos do gerenciamento de 

resultados por meio de atividades reais sobre o comportamento dos accruals, visto 

que segundo Roychowdhury (2006) a manipulação por meio das atividades reais, 

além de afetar o fluxo de caixa da empresa, pode também afetar os accruals 

discricionários. 

 

2.2 Estudos Anteriores 

 

Alguns estudos fornecem evidências de que os gestores gerenciam seus 

resultados com a finalidade de evitar reportar surpresa para o mercado sobre os lucros 

e, de acordo com Bartov, Givoly e Hayne (2002) dentre as motivações para que esse 

benchmark seja alcançado incluem: maximizar o preço das ações, aumentar a 

credibilidade da administração, e evitar custos com litígios que poderiam ser 

desencadeados por surpresas desfavoráveis nos lucros. 

No Quadro 3 é apresentado alguns dos principais estudos realizados sobre o 

assunto.   
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Quadro 3 – Pesquisas sobre previsão de analistas e gerenciamento de resultados 

Referência Principais Resultados 

Burgstahler e 
Eames (2006) 

Encontraram na distribuição de erros de previsão dos analistas, uma proporção 
maior do que esperado, de erro zero e pequenos erros positivos e concluíram 
que os gestores manipulam os resultados através de accruals para evitar 
divulgar surpresas negativas nos lucros. 

Bartov, Givoly e 
Hayn (2002) 

Evidenciaram que o mercado recompensa com retornos diferenciados as 
empresas que conseguem atender ou superar as expectativas dos analistas 
habitualmente, visto que, constataram que as empresas que superam as 
previsões de lucros dos analistas financeiros obtiveram retornos anormais no 
anúncio dos resultados e que estes retornos anormais não se reverteram no 
período seguinte ao do anúncio. Os resultados também sugerem que o mercado 
não identifica bater este benchmark como evidencia de que os números 
contábeis foram manipulados, e sim como resultado da realização de um 
contrato eficiente. 

Kasznik e 
McNichols (2002) 

Verificaram que o mercado premia empresas que atendem ou superam as 
expectativas dos analistas, pelo menos, dois anos, com preços das ações mais 
elevados. Também encontraram evidências de que empresas que atendem ou 
superam as expectativas em mais de três anos têm um prêmio mais elevado do 
que as empresas que batem apenas duas vezes seguidas. 

Matsumoto 
(2002) 

Identificou um desproporcional número de casos, onde o lucro por ação 
reportado é ligeiramente (por alguns centavos) acima das previsões dos 
analistas. Também evidenciou um aumento no número de empresas em que o 
lucro por ação real é exatamente o previsto pelos analistas, sinalizando que os 
gestores podem estar adotando práticas oportunistas no que se refere aos 
números contábeis para bater este benchmark. 

Roychowdhury 
(2006) 

Encontrou evidências consistentes de que as empresas manipulam as 
atividades reais para evitar a divulgação de perdas e também surpresas 
negativas em relação as previsões anuais dos analistas, oferecendo descontos 
nos preços de venda para aumentar, temporariamente, o volume de vendas, 
reduzindo o custo do produto vendido (CPV) e das despesas discricionárias de 
modo agressivo para melhorar os resultados. 

Martinez (2006) 

De acordo com os resultados, o mercado brasileiro reage de modo significativo 
a surpresa nos resultados, em que no caso de surpresas negativas, o mercado 
parece antecipar o resultado, visto que, foi verificado retornos anormais 
negativos nos períodos que antecedem o anúncio. Já para as surpresas 
positivas inicia-se um ciclo de retornos anormais positivos após o anúncio do 
resultado. Foi constatado que as empresas nas quais os resultados contábeis 
atingem, mas não excedem as expectativas dos analistas, têm um desempenho 
superior no período de 30 e 90 dias após o anúncio. 

Martinez (2007) 

De modo convergente a pesquisas internacionais, no contexto brasileiro foi 
encontra evidencias de que os analistas financeiros que realizam previsões de 
empresa brasileiras têm comportamentos enviesados e suas projeções, em 
média, são otimistas. 

Ayers, Jiang e 
Yeung (2006) 

Identificaram uma significativa associação entre os accruals discricionários e o 
atendimento a benchmark proveniente de previsões de analistas, baseadas em 
lucros inesperados. Em Contraste, não encontraram associação entre as 
alterações no fluxo de caixa e o alcance das metas dos analistas, reforçando 
suas conclusões sobre a ocorrência de gerenciamento de resultados para o 
alcance das metas previstas pelos analistas financeiros. 

Yu (2008) 

Demonstrou o papel dos analistas financeiros como inibidores de 
gerenciamento de resultados, ao verificar que as empresas com alta cobertura 
de analistas apresentam um menor nível de accruals discricionários em 
comparação com as empresas com baixa cobertura, assim como as empresas 
que não são cobertas por analistas.  

Martinez (2011) 
Os resultados indicaram existir uma correlação negativa entre o número de 
analistas e a magnitude dos accruals discricionários em termos absolutos, 
indicando que a cobertura de analista inibe o gerenciamento de resultados. 
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Verificou-se também que quando uma empresa é acompanhada por um número 
grande de analistas, a previsão dos lucros é mais precisa e acurada. 

Martins, Paulo e 
Monte (2016) 

De acordo com os resultados, o volume médio dos accruals discricionários 
relaciona-se positivamente com o erro médio da previsão. Contudo, quando os 
resultados da empresa estão distantes da previsão o volume de accruals é 
menos elevado, indicando menor nível de gerenciamento de resultados 
contábeis, sugerindo que os gestores são mais incentivados a gerenciar 
resultados quando estão próximos de atingir a previsão dos analistas. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

De acordo com os resultados dos estudos descritos no Quadro 3, as empresas 

possuem incentivos para manipular seus resultados de modo oportunista (meet-or-

beat) para atender o benchmark previsto pelos analistas financeiros, assim como 

também já foi constatado indícios de que os gestores gerenciam os resultados com 

esse objetivo. Contudo, foi verificado que devido aos analistas de mercado exercer 

um papel de monitores externos dos gestores, tal atividade inibe as práticas de 

gerenciamento de resultados. 

Como pode ser observado, para o contexto brasileiro, há evidências de que a 

cobertura de analistas inibe a prática de gerenciamento de resultados por escolhas 

contábeis (MARTINEZ, 2011), e indícios de que as empresas gerenciam seus lucros 

quando estão próximas de alcançar a previsão dos lucros dos analistas (MARTINS; 

PAULO; MONTE, 2016). Não tendo sido ainda investigado se as empresas que 

atingem as previsões de lucros dos analistas financeiros gerenciam, conjuntamente, 

seus resultados por meio de atividades reais e por accruals discricionários, portanto, 

levantada por esta pesquisa. 

Assim, por meio desta pesquisa, será possível identificar se o atendimento das 

previsões dos analistas pelas empresas é fruto da competência dos analistas em 

prever o desempenho da gestão empresarial, ou, se é provocada, em parte, pela 

adoção de estratégias de gerenciamento de resultados pelos gestores, para reduzir a 

surpresa nos lucros no tocante à previsão dos analistas financeiros. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Plano amostral e coleta dos dados 

 

A amostra desse estudo é composta pelas empresas listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo (BM&FBovespa). A escolha do mercado de ações brasileiro se 

justifica pelo fato deste mercado possuir cobertura de analistas financeiros, o que 

viabiliza a execução do estudo e, pelo motivo de que os estudos nacionais ainda não 

investigaram de modo satisfatório a importância desses intermediários de informações 

para este mercado de capitais, principalmente, ao ponto de motivar os gestores a 

gerenciarem seus resultados para atender as previsões de lucros por eles proferidas.    

A população da pesquisa parte inicialmente de todas as empresas que tiveram 

cotação na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) no período compreendido 

entre os anos de 2010 e 2015, cujas informações necessárias estejam disponíveis 

nos bancos de dados da Bloomberg® e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Para atender o objetivo desta pesquisa, as observações foram coletadas em bases 

anuais. 

O período de tempo utilizado para análise foi de 2010 a 2015, totalizando 6 

anos, contudo foram coletadas as informações financeiras do período compreendido 

entre 2008 e 2015. Os dados referentes aos anos de 2008 e 2009 foram coletados, 

pois para calcular algumas variáveis dos modelos econométricos empregados são 

necessários os dados de períodos anteriores (t-1 e t-2). 

A definição deste período de estudo foi devido à adoção obrigatória e integral 

das IFRS (International Financial Reporting Standards) pelas empresas brasileiras de 

capital aberto ter iniciado em 2010, favorecendo, assim, a comparabilidade dos dados. 

Foram excluídas da amostra as companhias classificadas na BM&FBovespa 

no setor financeiro e outros, visto que essas empresas possuem regulação contábil 

específica que afeta os seus números contábeis e pode distorcer a análise dos dados, 

como também foram excluídas as companhias que não são cobertas por analistas 

financeiros e as com dados e informações faltantes necessários para o cálculo das 

variáveis dos modelos utilizados. Dessa forma, a amostra foi composta conforme a 

Tabela 1: 
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Tabela 1 – Composição da Amostra da pesquisa 

Critérios para definição da amostra  

Empresas registradas na BM&FBovespa, em dezembro 2015 333 

(-) Companhias do setor Financeiro e outros 66 

(-) Companhias que não possuam dados de previsão de analistas em todos os anos 192 

(-) Companhias com dados e informações faltantes necessários para o cálculo das 
variáveis 

10 

(=) Amostra da pesquisa 65 

(*) Quantidade de anos 6 

Total de observações 390 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

3.2 Modelos proposto e variáveis operacionais 

 

Esta pesquisa buscou investigar o relacionamento entre o atendimento as 

previsões dos lucros dos analistas financeiros no mercado de capitais brasileiro e o 

gerenciamento de resultados contábeis, partindo do pressuposto de que para atingir 

essa meta, o resultado contábil reportado pelas empresas pode ser, conjuntamente, 

gerenciado através dos accruals discricionários e por meio das atividades reais. 

Desse modo, o modelo a ser utilizado neste estudo pode ser expresso pela 

seguinte equação 1: 

 

|Surpresait|= β0 + β1GRARit + β2GRADit + β3Tamit + β4MTBit +      (1) 

+ β5SurpPosit + ΣYnAnoit + ΣTnSetorit + ɛit 

 

em que: 

|Surpresait| = erro de previsão de lucro, em módulo, da empresa i no período t; 

GRARit = total do gerenciamento de resultados por meio de atividades reais; 

GRADit  = total do gerenciamento de resultados através de accruals 

discricionários, da empresa i no período t; 

TAMit = tamanho da empresa i no período t, mensurado pelo logaritmo natural 

do ativo total; 

MTBit  = Índice market-to-book, da empresa i no período t; calculado como 

valor contábil do patrimônio líquido (PLi, t– 1) dividido pelo valor de 

mercado (VMi, t -1); 

SurpPosit = dummy para indicar surpresa positiva; 

Ano  = dummy para ano 

Setor  = dummy para ano; 
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ɛt  = é o termo de erro da regressão. 

 

3.2.1 Modelo de mensuração da surpresa das previsões dos analistas 

 

Para estimar a surpresa das previsões dos analistas utilizou-se o último 

consenso dos lucros disponível antes da data de anúncio do resultado. Optou-se pelo 

consenso dos lucros, pois de acordo com Conroy e Harris (1987) o uso do consenso 

reduz os erros de estimação das previsões individuais e segundo Gilov e Lakonishok 

(1984) essa métrica é um retrato das expectativas gerais do mercado. 

Segundo Martinez (2011) o consenso compila previsões editadas em diferentes 

momentos e calcula um valor aproximado de qual seria a média ou mediana das 

previsões dos analistas individuais que avaliam determinada empresa. Contudo, 

segundo o autor, é melhor optar pela média do consenso, visto que reflete com maior 

precisão a magnitude das estimativas.  

A surpresa foi calculada, em termos do lucro por ação, como um erro de 

previsão, conforme utilizado por Martinez (2011): 

 

Surpresa = LPA Real – LPA Previsto            (2) 

       | LPA Real | 

 

em que: 

Surpresa = erro de previsão; 

LPAReal = lucro por ação efetivo do período; 

LPAPrevisto = lucro por ação previsto, média do consenso dos analistas. 

 

Segundo Martinez (2011) este modelo procura se aproximar de qual seria a 

surpresa provocada no investidor pela divulgação de um resultado diferente do 

esperado, sendo o denominador utilizado com o valor absoluto para capturar a 

magnitude e sinal da surpresa de uma previsão em referência ao resultado anunciado. 

Quando o erro de previsão é negativo, significa que o resultado projetado foi 

superior ao realizado (surpresa negativa), ou seja, resultados abaixo do que se havia 

previsto. Alternativamente, quando o resultado realizado é maior que o resultado 

previsto, verifica-se que a previsão foi menor que o resultado efetivamente apurado 
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(surpresa positiva), ou seja, os resultados realizados foram acima das expectativas 

(Martinez, 2011). 

 

3.2.2 Modelos detecção de gerenciamento de resultados 

 

Para atingir o objetivo desta pesquisa foi necessário identificar se as empresas 

que divulgaram informações contábeis ao mercado de capitais brasileiro, incorreram 

em gerenciamento de resultados por meio de atividades reais e/ou através de accruals 

discricionários. 

 

3.2.2.1 Modelo para detecção de gerenciamento de resultados por meio de atividades 

reais 

 

De acordo com Paulo (2007), os modelos que buscam identificar a manipulação 

de atividades reais mensuram os níveis normais das atividades operacionais, e o erro 

da estimativa é a proxy do gerenciamento de atividades reais, que representa o nível 

anormal das atividades reais da empresa. Assim, o nível anormal das atividades reais 

é obtido pela diferença entre o valor real observado e a estimativa obtida pela 

aplicação dos modelos (ROYCHOWDHURY, 2006; GUNNY, 2010). 

Para detectar a manipulação de resultados através de atividades reais, nesta 

pesquisa, foi utilizado o modelo de Roychowdhury (2006), pelo método de estimação 

dos mínimos quadrados ordinários, que investiga os padrões dos Fluxos de Caixa 

Operacionais – FCO, das Despesas Discricionárias – DD e dos custos de produção – 

PROD. 

O modelo de Roychowdhury (2006) para captar a manipulação das vendas, 

define o fluxo de caixa operacional como função linear dos níveis de vendas e também 

da mudança nas vendas, é dado pela seguinte equação 3: 

 

FCOit / Ait-1 = 𝛼0 + 𝛼1 (1 / Ait-1) + β1 (Vit / Ait-1) + β2 (∆Vit / Ait-1) + ɛit            (3) 
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em que:  

FCOit = fluxo de caixa operacional da empresa i no período t (lucro operacional 

– accruals); 

Ait = total do ativo da empresa i no período t; 

Vit = receita operacional líquida da empresa i no período t; 

∆Vit = variação das vendas da empresa i no período t (calculada como Vt - Vt-

1); 

ɛit = é o termo de erro da regressão. 

 

A segunda proxy utilizada por Roychowdhury (2006) para estimar a 

manipulação por atividades reais é o nível anormal de produção, de acordo com a 

equação 4: 

 

PRODit / Ait-1 = 𝛼0 + 𝛼1 (1 / Ait-1) + β1 (Vit / Ait-1) + β2 (∆Vit / Ait-1) +      (4) 

β3 (∆Vit - 1 / Ait-1) + ɛit 

 

em que: 

PRODit = custo de produção da empresa i no período t (custo do produto vendido 

+ ∆estoque); 

Ait = total do ativo da empresa i no período t; 

Vit = receita operacional líquida da empresa i no período t; 

∆Vit = variação das vendas da empresa i no período t (calculada como Vt - Vt 

– 1); 

ɛit = é o termo de erro da regressão. 

 

Para estimar o nível anormal das despesas discricionárias, Roychowdhury 

(2006) relaciona as despesas discricionárias (administrativas, gerais e com vendas) 

do período em função do nível atual de vendas, em que o resíduo da regressão (ɛt) 

refere-se à medida de manipulação por corte nestas despesas, conforme a equação 

5: 

 

DDit / Ait-1 = 𝛼0 + 𝛼1 (1 / Ait-1) + β (Vit-1 / Ait-1) + ɛit        (5) 
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em que: 

DDit = despesas discricionárias (despesas administrativas, gerais e de 

vendas) da empresa i no período t; 

Ait = total do ativo da empresa i no período t; 

Vit = receita operacional líquida da empresa i no período t; 

∆Vit = variação das vendas da empresa i no período t (calculada como Vt - Vt 

– 1); 

ɛit = é o termo de erro da regressão. 

 

De acordo com Gunny (2010) as firmas podem incorrer, simultaneamente, em 

mais de um tipo de manipulação de resultados por meio de atividades reais, assim, 

com base neste entendimento, ela construiu uma medida agregada das três proxies 

de gerenciamento de resultados por meio de atividades reais (AFCO, APROD e ADD), 

com base na seguinte equação 6: 

 

GRARif = (AFCOif + ADDif) + ((APRODif x (-1))       (6) 

 

Portanto, o total do gerenciamento de resultados por meio de atividades reais 

é a soma dos resíduos (ɛt) dos modelos de estimação dos fluxos de caixa operacional 

anormal (AFCO), dos custos de produção anormais (APROD) e das despesas 

discricionárias anormais (ADD), já que o erro é a proxy que representa o nível anormal 

das atividades reais da empresa. 

Segundo Gunny (2010), o nível anormal de produção – APROD será 

multiplicado por -1 para manter o mesmo efeito dos níveis anormais de fluxo de caixa 

– AFCO e das despesas com vendas, gerais e administrativas – ADD. 

 

3.2.2.2 Modelo para detecção de gerenciamento de resultados através dos accruals 

 

Os accruals discricionários, nesta pesquisa, são utilizados como proxy para o 

gerenciamento de resultados contábeis. Para tanto, inicialmente foi estimado os 

parâmetros da regressão referente aos accruals totais e, para a mensuração dos 

accruals discricionários foi utilizado o modelo de proposto por Paulo (2007), 

apresentado na equação 7: 
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TAi,t= 𝛼 + β1Rit + β2AIit+ λ1FCOit + λ2Eit + λ3 E2
it +λ4 ∆Eit-1 +λ5 D∆Eit – 1 + 

λ6∆Eit-1  * D∆Eit –1 +λ7TAit – 1 +  у1ab_Prodit + у2 ab_DDit + + ɛit               (7) 

 

em que: 

TAit  = accruals totais da empresa i no período t; 

Rit = receita das vendas líquidas da empresa i no período t, ponderadas 

pelos ativos totais no final do período t-1; 

AIit = ativo imobilizado da empresa i no final do período t, ponderado pelos 

ativos totais no final do período t-1; 

FCOit = fluxo de caixa operacional da empresa i no período t, ponderado pelos 

ativos totais no final do período t-1; 

Eit = resultado contábil da empresa i no período t, ponderadas pelos ativos 

totais no final do período t-1; 

∆Eit-1 = variação no lucro líquido contábil da empresa i no ano t-2 para o ano t-

1, ponderadas pelos ativos totais no início do ano t-2; 

D∆Eit-1 = variável dummy para indicar se existe variação negativa no lucro 

líquido contábil da empresa i no ano t-2 para o ano t-1assumindo valor 1 

se ∆NIit < 0, e 0 nos demais casos; 

TAt-1 = accruals totais da empresa i no período t-1, ponderados pelos ativos 

totais no final do período t-2; 

ab_Prodit = comportamento anormal dos custos de produção da empresa i no 

período t; 

ab_DDit = comportamento anormal das despesas discricionárias da empresa i no 

período t; 

ɛt  = é o termo de erro da regressão. 

 

Foram criadas dummies para cada um dos nove setores econômicos, seguindo 

a classificação do BM&FBovespa, pois uma das suposições assumidas pelo modelo 

Paulo (2007) é que a estimação seja efetuada separadamente por setor econômico. 

Tecnicamente, quanto mais próximo de 0 (zero) for o erro, menor será os 

accruals discricionário (proxy de gerenciamento de resultados). De forma equivalente, 

quanto mais distante de 0 (zero) for o erro, independente da direção, maior é o nível 

de gerenciamento de resultados por accruals. 
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Assim como outras metodologias de estimação dos accruals discricionários 

presentes na literatura, o modelo proposto por Paulo (2007) possui limitações como, 

por exemplo: (i) não controla a variação dos preços ao longo do tempo, (ii) não 

considera os accruals que têm efeitos de longo prazo e em (iii), as variáveis utilizadas 

para controlar os fatores econômicos relevantes são imunes a contaminação do 

próprio gerenciamento de resultados (PAULO, 2007). 

O processo de detecção do gerenciamento de resultados inicia-se com a 

estimação dos accruals totais que, foram apurados sob a abordagem do Balanço 

Patrimonial, calculados da seguinte forma: 

 

TAt = (∆ACt - ∆Dispt) – (∆PC - ∆Divt) – Deprt   (8) 

ATt-1 

 

em que: 

TAt  = accruals totais da empresa no período t; 

∆ACt = variação do ativo circulante da empresa no final do período t-1 para o 

final do período t; 

∆Dispt = variação das disponibilidades da empresa no final do período t-1 para 

o final do período t; 

∆PC = variação do passivo circulante da empresa no final do período t-1 para 

o final do período t; 

∆Divt = variação dos financiamentos e empréstimos de curto prazo da 

empresa no final do período t-1 para o final do período t; 

Deprt = montante das despesas com depreciação e amortização da empresa 

durante o período t; 

ATt-1  = ativos totais da empresa no final do período t-1. 

 

Após a estimação dos parâmetros da regressão e dos accruals totais, os 

accruals são decompostos em discricionários (gerenciados) e não discricionários (não 

gerenciados), calculados pela diferença entre os accruals totais e os accruals não-

discricionários, de acordo com a equação proposta por McNichols e Wilson (1988): 

 

ADt = TAt - NDAt     (9) 
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em que:  

ADt  = accruals discricionários da empresa no período t; 

TAt  =accruals totais da empresa no período t; 

NDAt  =accruals não-discricionários da empresa no período t; 

 

Para detecção do gerenciamento de resultados através dos accruals, 

verificando se o comportamento dos accruals discricionários está relacionado ao erro 

de previsão dos lucros, a análise foi realizada com base no modelo proposto por 

McNichols e Wilson (1988), conforme descrito abaixo:  

 

ADit= 𝛼+ β(PART)it + εit       (10) 

 

em que: 

ADit = accruals discricionários reais da empresa i no período t; 

PARTit = conjunto de variáveis particionadas que capturam os fatores que 

presumidamente motiva o gerenciamento dos accruals na empresa i no 

período t; 

εit  = fatores aleatórios não relacionados à hipótese específica de 

gerenciamento de resultados da empresa i no período t. 

 

3.2.3 Variáveis de Controle 

 

As variáveis de controle utilizadas são descritas no Quadro 4. Estas variáveis 

foram utilizadas em pesquisas anteriores sobre gerenciamento de resultados de 

alguns autores, dentre eles Roychowdhury (2006), Paulo (2007), Gunny (2010), Zang 

(2012), Cupertino; Martinez; Costa Jr. (2015) e Reis, Lamounier e Bressan (2015). 

 

Quadro 4 – Variáveis de controle 

Nome Sigla Operacionalização Utilizados pelos Autores 

Tamanho TAM Logaritmo natural do ativo total. 

Roychowdhury (2006), Gunny 
(2010), Reis, Lamounier e 

Bressan (2015) e Cupertino; 
Martinez; Costa Jr. (2015) 

Market to book MTB 
Valor de mercado das ações 
dividido pelo PL. 

Roychowdhury (2006), Gunny 
(2010), Zang (2012), Cupertino; 

Martinez; Costa Jr. (2015) e Reis, 
Lamounier e Bressan (2015). 



30 
 

 

Setor SETOR 

Dummy indicando o setor 
econômico de determinada 
empresa de acordo com a 
classificação da BM&FBovespa. 

Martinez e Cardoso (2009), Paulo 
(2007), Cupertino; Martinez; 

Costa Jr. (2015) 

Ano ANO Dummy indicando o ano.  

Surpresa 
Positiva 

SurpPos 

Dummy que indica se a 
empresa superou as previsões 
dos lucros dos analistas 
financeiros. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise do Gerenciamento de Resultados das Atividades Reais 

 

Inicialmente, é oportuno evidenciar que os coeficientes dos comportamentos 

anormais das despesas discricionárias (DD), dos fluxos de caixa (FCO) e dos custos 

de produção (PROD) foram obtidos através da regressão mínimos quadrados 

ordinários com variáveis dummies para ano e setor, por meio dos erros padrões 

robustos para controlar os efeitos da heteroscedasticidade dos resíduos. 

 

4.1.1 Níveis Anormais do Fluxo de Caixa Operacional - FCO 

 

Observa-se na Tabela 2, que o modelo de estimação do comportamento 

anormal dos fluxos de caixa (FCO), consegue explicar 11,33% (R2) das variações da 

variável dependente, contudo apenas a variável “1/Ait-1” apresentou significância 

estatística a 5%.  

Pelos testes realizados e apresentados na Tabela 2, pode ser verificado no 

teste VIF (1,48), que os dados não possuem problemas de multicolinearidade. No 

entanto, os valores encontrados nos testes Shapiro Wilk e Jarque-Bera comprovam a 

não existência da normalidade dos resíduos, pois foram menores que 0,05. 

 

Tabela 2 – Estimação do gerenciamento de resultados por meio do fluxo de caixa operacional 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante 0,03312 0,01781 1,86 0,064*** 

1 / Ait-1 40,9987 12,5988 3,25 0,001** 

Vit / Ait-1 0,0075 0,0100 0,74 0,458 

Vit-1 / Ait-1 0,0061 0,05182 0,12 0,906 

Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 3,53 F (p-valor) 0,0000 

Shapiro Wilk 0,0000 R2 0,1133 

Jarque-Bera (p-valor) 0,0010 White teste (p-valor) 0,0000 

VIF 1,48 N° de Observações 390 
1* Erros-padrão robusto. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Analisando os coeficientes estimados, observa-se que a variável receita líquida 

apresentou coeficiente positivo e não significativo diferentemente do encontrado por 

Roychowdhury (2006), Cupertino; Martinez; Costa Jr. (2015) e Reis, Lamounier e 

Bressan (2015). Com relação à variável variação da receita líquida, também foram 



32 
 

 

estimados coeficientes não significativos, o que corrobora o verificado por Cupertino; 

Martinez; Costa Jr. (2015) e por Reis, Lamounier e Bressan (2015). Contudo, contrário 

ao resultado de Roychowdhury (2006), que encontrou resultado positivo e significativo 

a 10%. Dessa forma, uma variação nessas variáveis, não implica em variação positiva 

no Fluxo de Caixa Operacional do período corrente, resultado contrário ao esperado, 

na presença de gerenciamento de resultados. 

A variável de controle “ano” não foi significante em nenhum período 

investigado, mas os setores tecnologia da informação, telecomunicações, material 

básico e utilidade pública foram significantes a 10%. 

 

4.1.2 Níveis Anormais da Produção - PROD 

 

De acordo com Tabela 3, referente à estimação do comportamento anormal 

dos custos de produção (PROD), verifica-se que o modelo consegue explicar 93,28% 

(R2) das variações da variável dependente. Conforme pode ser observado pelos testes 

Shapiro Wilk e Jarque-Bera os resíduos não atendem ao pressuposto da normalidade. 

O VIF encontrado de 2,25 evidencia que as variáveis não possuem problemas de 

multicolinearidade. 

Analisando o p-valor de cada uma das variáveis, constata-se que todas as 

variáveis apresentaram significância ao nível de 1%. A variável de controle “setor” 

apresentou significância estatística ao nível de 1% para o setor telecomunicações, 5% 

para o setor de tecnologia da informação e 10% para o setor de material básico. A 

variável “ano” não apresentou significância estatística a 1%, 5% nem a 10% em 

nenhum dos anos investigados. 

 

Tabela 3 – Estimação do gerenciamento de resultados por meio dos níveis de produção 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante - 0,3323 0,0431 - 7,70 0,000* 

1 / Ait-1 - 145,45 20,3683 - 7,14 0,000* 

Vit / Ait-1 1,1045 0,0286 38,60 0,000* 

∆Vit / Ait-1 - 0,3954 0,0843 - 4,69 0,000* 

∆Vit - 1 / Ait-1
2* - 0,4570 0,0596 - 7,67 0,000* 

Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 439,66 F (p-valor) 0,0000 

Shapiro Wilk 0,0000 R2 0,9328 

Jarque-Bera (p-valor) 0,0000 White teste (p-valor) 0,0000 

VIF 2,25 N° de Observações 390 
1* Erros-padrão robusto. 2* Dados em logaritmo natural. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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O coeficiente evidenciado para a variável Receita Líquida (Vit / Ait-1) mostrou-se 

positivo em 1,1045 e significativo a 1%, o que significa que um aumento na receita 

líquida em uma unidade, provocará um aumento de 1,1045 no nível de produção. 

Esses resultados são similares ao encontrado por Roychowdhury (2006), Martinez e 

Cardoso (2009), Gunny (2010), Santos, Verhagem e Bezerra (2011), Zang (2012), 

Cupertino; Martinez; Costa Jr. (2015) e Reis, Lamounier e Bressan (2015). 

Observa-se que o valor do coeficiente obtido para a variação da Receita Líquida 

(∆Vit / Ait-1) e variação da receita líquida do período anterior (∆Vit - 1 / Ait-1), foram 0,3954 

e 0,4570 negativos, respectivamente, e também significativos ao nível de 1%. Desse 

modo, quando o volume das vendas aumenta, os níveis de produção diminuem, o que 

tecnicamente não deveria ocorrer, visto que com o aumento das vendas os níveis de 

produção também deveriam aumentar, indicando que as empresas utilizam os níveis 

de produção para aumentar os resultados contábeis. Esse resultado vai de encontro 

ao verificado por Santos, Verhagem e Bezerra (2011) e Reis, Lamounier e Bressan 

(2015). Todavia, tais resultados são divergentes aos observados nos trabalhos de 

Roychowdhury (2006), Martinez e Cardoso (2009), Gunny (2010), Zang (2012) e 

Cupertino; Martinez; Costa Jr. (2015) em que foi encontrado um sinal positivo para os 

coeficientes destas variáveis. 

 

4.1.3 Níveis Anormais das Despesas Discricionárias - DD 

 

Verifica-se na Tabela 4, que o modelo consegue explicar 41,35% (R2) das 

variações da variável dependente e que, com exceção da constante, todas as 

variáveis explicativas apresentaram significância estatística. De acordo com a 

descrição dos valores obtidos nos testes, observa-se que os resíduos não possuem 

distribuição normal, entretanto não apresentou problemas de multicolinearidade, visto 

que o VIF (1,40) foi próximo a um. 

 

Tabela 4 – Estimação do gerenciamento de resultados por meio das despesas discricionárias 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante - 0,0089 0,02163 - 0,41 0,679 

1 / Ait-1 122,0119 19,1465 6,37 0,000* 

Vit / Ait-1 0,09808 0,01643 5,97 0,000* 

Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 17,83 F (p-valor) 0,0000 

Shapiro Wilk 0,0000 R2 0,4135 
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Jarque-Bera (p-valor) 0,0000 White teste (p-valor) 0,0000 

VIF 1,40 N° de Observações 390 
1* Erros-padrão robusto. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Verifica-se que, o coeficiente da variável Receita Líquida mostrou-se positivo 

em 0,09808 e significativo ao nível de 1%, resultados esses similares ao encontrado 

por Roychowdhury (2006), Zang (2012), Cupertino; Martinez; Costa Jr. (2015) e Reis, 

Lamounier e Bressan (2015). Conforme esses resultados, um aumento na receita 

líquida em uma unidade, resultará em um aumento em 0,09808 nas despesas 

discricionárias. 

Esses resultados fornecem evidências contrárias ao gerenciamento de 

resultados das Despesas Discricionárias para aumentar os resultados contábeis, uma 

vez que as despesas discricionárias estão acompanhando o volume de vendas das 

empresas. 

Também foram incluídas no modelo variáveis de controle quanto ao tempo 

(ano) e quanto ao setor. No que se refere à variável setor, os setores petróleo e gás, 

telecomunicações, tecnologia da informação, matérias básicos e utilidade pública 

foram significantes ao nível de confiança de 95%. Contudo, em relação a variável 

“ano”, assim como nos modelos de estimação do comportamento anormal do fluxo de 

caixa (FCO) e do custo de produção (PROD), nenhum ano apresentou significância 

estatística a 1%, 5% e 10%. 

Dessa forma, foram encontrados fortes indícios de que os níveis de produção 

(PROD) são utilizados com a finalidade de gerenciar os resultados. Porém, no que 

concerne ao Fluxo de Caixa Operacional (FCO) e as Despesas Discricionárias (DD) 

os resultados fornecem evidências contrárias ao gerenciamento de resultados. 

 

4.1.4 Medida Agregada do Gerenciamento de Resultados por meio de Atividades 

Reais 

 

Para calcular o total do gerenciamento de resultados por meio de atividades 

reais foi utilizado o modelo proposto por Gunny (2010), em que o “GRAR” é obtido 

pelo somatório dos resíduos (ɛt) dos modelos de estimação do fluxo de caixa 

operacional anormal (AFCO), das despesas discricionárias anormais (ADD) e dos 

níveis de produção anormais (APROD), conforme especificado na metodologia, já que 
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estes representam o nível anormal dessas variáveis. Ressalta-se que, caso o GRAR 

seja menor que zero (GRAR<0) indica que as empresas estão gerenciando seus 

resultados, por meio das atividades reais, com o intuito de aumentar o resultado 

contábil. As estatísticas descritivas das proxies são apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva das proxies do gerenciamento de resultados por meio de atividades 
reais 

Variáveis N° Obs. 1° Quartil Mediana 3° Quartil Mínimos Máximos 

AFCO 390 - 0,0443 -0,0018 0,0450 -0,3150 0,3337 

ADD 390 - 0,0611 -0,0181 0,0434 -0,3480 0,6112 

APROD 390 - 0,0595 0,0210 0,0813 -0,8462 0,4127 

GRAR 390 - 0,1708 -0,04234 0,1125 -0,7539 1,7044 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Conforme pode ser evidenciado na Tabela 5, as medianas dos níveis anormais 

das proxies AFCO e ADD de gerenciamento de resultados por meio de atividades 

reais e, a mediana da medida agregada (GRAR) apresentaram sinais negativos, ou 

seja, foram menores que zero. Contudo, a mediana da proxy dos níveis anormais de 

produção foi positiva. 

Assim, observa-se que há indícios de que mais de 50% das empresas listadas 

na Bovespa, no período de 2010 a 2015, parecem estar gerenciando os seus 

resultados através do fluxo de caixa operacional anormal (AFCO), utilizando 

descontos nos preços de venda ou condições de crédito mais facilidade, buscando 

aumentar o resultado contábil do período e, por meio das despesas discricionárias 

anormais (ADD), divulgando menos despesas discricionárias com o mesmo objetivo. 

Em relação aos níveis de produção anormais (APROD), infere-se que 

aproximadamente 25% das empresas listadas na BM&FBovespa, no período de 2010 

a 2015, parecem estar interessadas em diminuir o resultado contábil, utilizando os 

níveis de produção. 

No que se refere à variável “GRAR”, referente à medida agregada dos níveis 

anormais de atividades reais, os resultados fornecem evidencias de que mais da 

metade das empresas investigadas, no período de 2010 a 2015, estão interessadas 

em aumentar o resultado contábil, resultado este divergente ao encontrado por Reis, 

Lamounier e Bressan (2015). 
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4.2 Análise do Gerenciamento de Resultados Através dos Accruals 

 

Para detecção do gerenciamento de resultados através dos accruals, 

primeiramente, foram estimados os accruals operacionais totais (TA) por meio das 

contas do Balanço Patrimonial, conforme equação 8. Em seguida foi utilizado o 

modelo Paulo (2007) para decompor os accruals em discricionários, proxy para 

gerenciamento de resultados e, não discricionários (não gerenciados). 

O modelo Paulo (2007), descrito na equação 7, considera que o nível dos 

accruals discricionários são afetados pela manipulação das atividades reais. Desse 

modo, são utilizados nesse modelo variáveis relacionadas aos comportamentos 

anormais das atividades reais, já calculadas anteriormente pelo modelo 

Roychowdhury (2006).  

Assim, para a estimação do comportamento anormal das atividades reais, os 

accruals discricionários foram estimados através da regressão mínimos quadrados 

ordinários com variáveis dummies para ano e setor, por meio dos erros padrões 

robustos para controlar os efeitos da heteroscedasticidade dos resíduos. Na Tabela 6 

são apresentados os coeficientes encontrados. 

 

Tabela 6 – Estimação dos accruals totais 

Variáveis 
Sinal 

Esperado 
Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante ? - 0,0084 0,0176 - 0,48 0,633 

Rit + 0,0169 0,0063 2,67 0,008** 

Imobit - - 0,0181 0,0213 - 0,85 0,396 

FCOit - - 0,6139 0,0705 - 8,70 0,000* 

Eit + 0,5209 0,1302 4,00 0,000* 

E2
it ? 0,7525 0,5355 1,41 0,161 

∆Eit-1 ? 0,1200 0,1995 0,60 0,548 

D∆Eit ? 0,0096 0,0113 0,85 0,394 

∆Eit-1 *D∆Eit –1 - - 0,2016 0,2712 - 0,74 0,458 

TAit – 1 - - 123,45 81,2533 - 1,52 0,130 

ab_DDit + - 0,0219 0,0799 - 0,27 0,784 

ab_Prodit + - 0,0360 0,0769 - 0,47 0,640 

Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 7,77 F (p-valor) 0,0000 

Shapiro Wilk 0,0000 R2 0,3640 

Jarque-Bera (p-valor) 0,0000 White teste 0,0478 

VIF 2,68 N° de Obs. 390 
1* Erros-padrão robusto. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 
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Como pode ser verificado na Tabela 6, o modelo Paulo apresentou um R2 de 

36,40% e não mostrou problemas de multicolinearidade, uma vez que o VIF (2,68) 

ficou abaixo de 5. 

Verifica-se que as variáveis “Rit”, “FCOit” e “Eit” apresentaram significância 

estatística, respectivamente, a 5% e 1% e, os sinais encontrados para os coeficientes 

dessas variáveis foram os esperados. Dessa forma, evidencia-se que quando maior 

as receitas das vendas, maior é o volume dos accruals positivos, e que há uma relação 

inversa entre o Fluxo de caixa Operacional corrente e os accruals totais, assim como 

existe uma relação direta entre os accruals totais e o resultado contábil corrente. 

Diferente do encontrado por Paulo (2007), no contexto brasileiro, o sinal da 

variável correspondente aos accruals totais defasados também foram os esperados, 

indicando que os accruals do período anterior são revertidos no período corrente, 

contudo essa variável não foi significante. Em relação ao comportamento anormal das 

despesas discricionárias (ad_DD) e aos níveis de produção (ab_Prod), os sinais 

encontrados foram contrários aos esperados, indicando que um aumento nessas 

variáveis não leva a um aumento nos accruals totais e, como essas variáveis não 

apresentaram significância estatística, parte dos accruals discricionários totais 

encontrados não são decorrentes do gerenciamento das atividades reais dos níveis 

de produção e das despesas discricionárias. 

De maneira divergente ao encontrado por Paulo (2007) em que nenhum setor 

econômico apresentou significância estatística, os coeficientes das dummies dos 

setores consumo cíclico, telecomunicações e bens industriais estimados foram 

significantes ao nível de 10%, contudo as dummies para os anos não foram 

significativas. 

Com os coeficientes encontrados pela regressão anterior, os accruals totais 

foram decompostos em discricionários e não discricionários, de acordo com a 

equação 9, proposta por McNichols e Wilson (1988). Através dos accruals 

discricionários (gerenciados) e na segregação da amostra entre aquelas empresas 

que apresentaram erros muito próximos ao lucro previsto pelos analistas financeiros 

(entre o intervalo de -0,05 a 0,05), buscou-se verificar se as empresas que 

apresentaram pequenos erros de previsão têm incentivos para gerenciar os resultados 

contábeis. O resultado da regressão, de acordo com a equação 10, encontra-se na 

Tabela 7. 
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Tabela 7 – Análise do gerenciamento de resultados 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante - 0,0194 0,0035 - 5,59 0,000* 

ErroPrev 0,0161 0,0062 2,55 0,011** 

Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 6,80 F (p-valor) 0,0108 

R2 0,0172 Root MSE 0,0573 

  N° de Observações 390 
1* Erros-padrão robusto. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

O coeficiente β é utilizado para extrair evidências sobre o gerenciamento de 

resultados através dos accruals diante da hipótese testada e, conforme McNichols e 

Wilson (1988) se o β estimado é significativamente maior que zero, pode-se dizer que 

existem evidências de que as empresas gerenciam os resultados contábeis através 

dos accruals discricionários relacionadas a hipótese investigada. 

Dessa forma, como o teste F encontrado apresentou resultado menor que 0,05, 

significa que os coeficientes estimados são estatisticamente diferentes de zero. 

Observando o p-valor estimado para a variável “ErroPrev”, verifica-se que este se 

mostrou significante ao nível de 5%. Assim, pode-se considerar que as empresas que 

apresentam erros de previsão muito próximos ao lucro previsto pelos analistas, 

gerenciam seus resultados através dos accruals discricionários. 

 

4.3 Análise da Utilização das Estratégias de Gerenciamento de Resultados para Evitar 

Surpresa nos Lucros 

 

Evidencia-se, inicialmente, que o método utilizado para estimar os coeficientes 

do modelo proposto foi o método dos mínimos quadrados ordinários com variáveis 

dummies para ano e setor, por meio dos erros padrões robustos para controlar os 

efeitos da heteroscedasticidade dos resíduos. 

Na Tabela 8, são apresentadas algumas estatísticas descritivas referentes às 

variáveis operacionais utilizadas para responder ao problema de pesquisa, a fim de 

permitir uma compreensão geral da natureza da amostra selecionada. 

Entre os pontos de destaque, observa-se que a variável dependente “Surpresa” 

possui a maior amplitude e, como pode ser verificado pela mediana, mais de 50% da 

amostra apresenta erros de previsão negativos, o que sinaliza o viés otimista dos 
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analistas financeiros que atuam no mercado brasileiro, evidência essa, também 

documentada Martinez (2007). 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva das variáveis operacionais do modelo proposto 

Variáveis N° Obs. 1° Quartil Mediana 3° Quartil Mínimos Máximos 

Surpresa 390 - 0,125 -0.0043 0.0931 -29.0841 4.6444 

GRARit 390 - 0,1708 -0.0423 0.1125 -0.7539 1.704 

GRADit 390 - 0,0498 -0.0169 0.0147 -0.3001 0.2659 

TAM 390 3,4882 3,7971 4,2774 2,4394 5,5385 

MTB 390 0,9564 1,6638 3,3672 0,0437 24,7053 

Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Verifica-se na Tabela 9, que o R2 foi de 5,24%, sugerindo, de modo geral, o 

baixo poder explicativo do modelo. De acordo com a descrição dos valores obtidos 

nos testes, observa-se que os resíduos não possuem distribuição normal, entretanto 

não apresentou problemas de multicolinearidade, visto que o VIF (1,46) foi próximo a 

um. 

De acordo com a Tabela 9, o p-valor estimado para a variável referente ao 

gerenciamento de resultados por accruals (GRAD) possui significância estatística ao 

nível de 5% e com sinal negativo, sugerindo que o erro de previsão de lucro dos 

analistas financeiros é inversamente relacionado com os accruals discricionários, o 

que significa que quanto maior o nível dos accruals das empresas, menor é o erro 

médio da previsão. Esses resultados estão alinhados ao encontrado por Martins, 

Paulo e Monte (2016) no mercado brasileiro e, com o estudo de Ayers, Jiang e Yeung 

(2006), no que tange a associação entre os accruals discricionários e as previsões 

dos analistas. 

Verifica-se que a variável correspondente ao gerenciamento de resultados por 

meio de atividades reais não apresentou significância estatística. Assim, os resultados 

encontrados são divergentes aos encontrados por Roychowdhury (2006) e, dessa 

forma, não se pode dizer que as empresas manipulam suas atividades reais para 

evitar reportar surpresa em relação às previsões dos analistas. 

 

Tabela 9 – Estimação do modelo proposto 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante 1,0969 0,3867 2,84 0,005** 

GRADit - 3,4092 1,7404 - 1,96 0,051** 

GRARit 0,2492 0,3595 0,69 0,489 

TAM - 0,1455 0,0769 - 1,89 0,059*** 

MTB - 0,0523 0,0299 - 1,74 0,082*** 

SurpPos - 0,1307 0,1189 - 1,10 0,272 
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Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 1,83 F (p-valor) 0,0208 

Shapiro Wilk 0,000 R2 0,0524 

Jarque-Bera (p-valor) 0,000 White teste (p-valor) 0,9088 

VIF 1,46 N° de Observações 390 
1* Erros-padrão robusto. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Conforme a Tabela 9, ambas as variáveis de controle tamanho (TAM) e market-

to-book (MTB) foram significantes a 10%. No modelo, também foram inseridas 

variáveis de controle para “ano” e “setor”. Dos nove setores da BM&FBovespa, apenas 

o setor telecomunicações foi significante a 5% e nenhuma das dummies 

correspondentes aos anos foram significativas. 

Portanto, há indícios de que as empresas utilizaram o gerenciamento de 

resultados através dos accruals discricionários para evitar surpresa nos lucros em 

relação ao lucro previsto pelos analistas financeiros. Entretanto, não há evidências de 

que os gestores utilizaram a estratégia de gerenciamento de resultados por meio de 

atividades reais com a finalidade de atender a meta de lucro prevista pelos analistas 

no período de 2010 a 2015. 

 

4.3.1 Análise de Sensibilidade 

 

Para a análise de robustez, foi analisado, individualmente, o relacionamento 

entre cada uma das duas estratégias de gerenciamento de resultados e os erros de 

previsão dos analistas financeiros. 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 10, o poder 

explicativo do modelo é de 29,2%, de acordo com o R2, e que a variável “Surpresa” 

possui significância estatística ao nível de 5% e com sinal positivo, ao contrário do que 

se esperava. Ressalta-se que as variáveis de controle tamanho (TAM) e market-to-

book (MTB) foram significativas ao nível de 10% e 1%, respectivamente.  

Esse resultado indica que o gerenciamento de resultados por meio das 

atividades reais (GRAR) é influenciado positivamente pelos erros de previsão dos 

analistas financeiros, ou seja, há indícios de que quanto maior for o nível de 

gerenciamento de resultados por meio de atividades reais maior será o erro de 

previsão, o que confirma os resultados anteriores de que o GRAR não contribui para 

que as previsões sejam atingidas. 
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Tal relacionamento positivo, pode ser explicado com base nos resultados 

encontrados na medida agregada dos níveis anormais de atividades reais, onde foi 

evidenciado que mais da metade das empresas investigadas, no período de 2010 a 

2015, gerenciam seus resultados por meio de atividades reais interessadas em 

aumentar o resultado contábil, o que provavelmente contribuir para o aumento do erro 

de previsão. Desse modo, rejeita-se a hipótese de que as empresas utilizam o 

gerenciamento de resultados das atividades reais para evitar divulgar surpresa nos 

lucros. 

 

Tabela 10 – Resultados do modelo para o gerenciamento de resultados por meio de atividades reais 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante - 0,3572 0,1083 - 3,30 0,001** 

|Surpresa| 0,0098 0,0044 2,19 0,029** 

TAM 0,0486 0,0259 1,88 0,061*** 

MTB 0,05509 0,0111 4,96 0,000* 

SurpPos - 0,0098 0,0277 - 0,36 0,716 

Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 2,38 F (p-valor) 0,0017 

Shapiro Wilk 0,000 R2 0,2920 

Jarque-Bera (p-valor) 0,000 White teste (p-valor) 0,000 

VIF 1,39 N° de Observações 390 
1* Erros-padrão robusto. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

A Tabela 11 demonstra os resultados obtidos pela regressão estimada com as 

observações do gerenciamento de resultados através dos accruals discricionários. 

Evidencia-se que o R2 encontrado é de 22,93% e que a variável “Surpresa” possui 

significância estatística a 5% e com sinal negativo. Isso confirma que, os accruals 

discricionários e os erros de previsão não inversamente proporcionais e que, 

possivelmente, o nível de accruals discricionários contribuem para a acurácia da 

previsão dos analistas financeiros. Assim, há evidências de que os gestores 

gerenciam seus resultados por meio de escolhas contábeis para atingir a previsão dos 

lucros dos analistas. 

Em relação às variáveis de controle, observa-se que os anos de 2012 e de 2015 

foram significativos a 5% e que o setor telecomunicações foi significante a 1% e os 

setores petróleo e gás, tecnologia da informação, bens industriais e material básico 

apresentaram significância estatística a 5%, e o setor utilidade pública a 10%.  
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Tabela 11 – Resultados do modelo para o gerenciamento de resultados através dos accruals 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão1* t p-valor 

Constante 0,9009 0,0258 3,53 0,000* 

|Surpresa| - 0,0038 0,0012 - 3,03 0,003** 

TAM - 0,0174 0,0058 - 2,98 0,003** 

MTB 0,0005 0,0008 0,63 0,528 

SurpPos - 0,0026 0,0054 - 0,47 0,636 

Descrição Valor Descrição Valor 

F (estatístico) 9,40 F (p-valor) 0,0000 

Shapiro Wilk 0,000 R2 0,2293 

Jarque-Bera (p-valor) 0,000 White teste (p-valor) 0,2872 

VIF 1,39 N° de Observações 390 
1* Erros-padrão robusto. 
*, ** e *** denotam, respectivamente, significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

A partir das evidências obtidas, não se rejeita a hipótese de que o 

gerenciamento de resultados através dos accruals discricionários é utilizado pelos 

gestores para atingir as previsões de lucros dos analistas financeiros, visto que quanto 

maior o nível de accruals menor é a surpresa nos lucros e, consequentemente, maior 

a acurácia da previsão dos analistas.  

Esses resultados podem ser explicados no sentido de que, no mercado 

brasileiro, quando as empresas apresentam uma surpresa positiva em relação às 

expectativas dos analistas, inicia-se um ciclo de retornos anormais positivos após o 

anúncio do resultado (MARTINEZ, 2006). Dessa forma, há incentivos para que os 

gestores gerenciem seus resultados contábeis para reportar surpresas positivas, ou 

seja, superar o lucro previsto pelos analistas financeiros, já que conforme Kasznik e 

McNichols (2002), o mercado premia as empresas que atendem ou superam as 

expectativas dos analistas, por pelo menos, dois anos, com os preços das ações mais 

elevados e que de acordo com Bartov, Givoly e Hayn (2002), os retornos anormais 

obtidos pelas empresas que superam as previsões não se reverteram no período 

seguinte ao do anúncio. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve por objetivo investigar se as empresas listadas na 

BM&FBovespa, no período de 2010 a 2015, que atingiram as metas de resultados 

estabelecidas nas previsões dos analistas financeiros, utilizaram o gerenciamento de 

resultados por meio de decisões operacionais e/ou através de accruals discricionários, 

a fim de evitar divulgar surpresa nos lucros. 

Para que esse objetivo fosse atingido, foi necessário estabelecer objetivos 

específicos e percorrer algumas etapas: a primeira foi estimar o nível de 

gerenciamento de resultados, por meio das atividades reais da empresa de acordo 

com o modelo Roychowdhury (2006), que estimam os níveis anormais do fluxo de 

caixa operacional, dos níveis de produção e das despesas discricionárias. O passo 

seguinte foi verificar se as empresas listadas na BM&FBovespa gerenciam seus 

resultados por meio das atividades reais, sendo utilizado o modelo Gunny (2010) para 

tanto. 

A segunda etapa foi estimar o gerenciamento de resultados por meio dos 

accruals discricionários com base no modelo Paulo (2007), que analisa o 

comportamento dos accruals e estima o nível dos accruals discricionários 

(gerenciados) para detecção do gerenciamento de resultados por meio de escolhas 

contábeis; e, por fim, foi verificada qual das estratégias de gerenciamento de 

resultados é a mais utilizada pelas empresas listadas na BM&FBovespa para evitar 

reportar surpresa nos lucros em relação a previsão dos analistas. 

Os resultados indicaram que as empresas listadas na BM&FBovespa, no 

período de 2010 a 2015, não gerenciam seus resultados contábeis por meio do fluxo 

de caixa operacional, assim como também não foram encontrados indícios de que são 

utilizadas estratégias de manipulação das despesas discricionárias, apesar desse tipo 

de gerenciamento ser considerado mais acessível aos gestores em comparação as 

outras estratégias de gerenciamento de resultados por meio das atividades reais da 

empresa. 

Por outro lado, foi observado evidências de que as empresas gerenciaram seus 

resultados através dos níveis de produção para aumentar o resultado contábil, visto 

que, de acordo com os resultados encontrados, uma variação positiva na variação da 

receita líquida do período corrente repercute de forma negativa nos níveis de 

produção das empresas, o que deveria ser o contrário. 
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Em relação a medida agregada do comportamento anormal das atividades 

reais, foi observado, de modo geral, que mais de 50% das empresas manipulam os 

números contábeis através dessa estratégia de gerenciamento, com o objetivo de 

aumentar o resultado contábil do período corrente, indicando que as empresas podem 

estar preocupadas em atingir um lucro alvo no período e, consequentemente, evitar 

apresentar perdas associadas ao não atendimento de uma meta de lucros predefinida. 

De acordo com os resultados obtidos, identificou-se que as empresas que 

apresentam erros de previsão muito próximos ao lucro previsto pelos analistas 

financeiros possuem incentivos para gerenciar seus resultados através dos accruals 

discricionários. Assim, há indícios de que as empresas podem gerenciar seus 

resultados para atingir o lucro previsto pelos analistas e evitar divulgar surpresa nos 

lucros. 

Em se tratando da utilização das estratégias de gerenciamento de resultados 

para evitar divulgar surpresa em relação a meta de lucros prevista pelos analistas 

financeiros, foi verificado que os accruals das empresas da amostra relacionam-se 

negativamente com o erro da previsão, sugerindo que as empresas listadas na 

BM&FBovespa, no período de 2010 a 2015, utilizaram essa estratégia de 

gerenciamento de resultados para atingir as previsões dos lucros dos analistas 

financeiros. 

Contudo, não foi evidenciado que as empresas gerenciam seus resultados por 

meio de atividades reais com o objetivo de atender as previsões dos analistas. Dessa 

forma, apesar de ter sido observado que mais de 50% das empresas analisadas 

gerenciam seus resultados, por meio das atividades reais com a finalidade de 

aumentar seus resultados contábeis, tal fato não contribui para o atendimento as 

previsões de lucros realizadas pelos analistas financeiros. 

Portanto, não se pode afirmar que as empresas investigadas listadas da Bolsa 

de Valores de São Paulo, no período de 2010 a 2015, utilizaram as duas estratégias 

de gerenciamento de resultados contábeis, conjuntamente, para atingir as previsões 

dos lucros dos analistas e, consequentemente, para evitar divulgar surpresa nos 

lucros em relação a esse benchmarking. 

Os resultados observados, a partir da análise de sensibilidade, permitiram 

confirmar os resultados descritos, anteriormente. Portanto, os gestores das empresas 

investigadas são mais propensos a gerenciarem seus resultados através dos accruals 

discricionários para atingir as previsões de lucros dos analistas financeiros. Esses 
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resultados corroboram os estudos anteriores que evidenciaram um relacionamento 

negativo entre os accruals e o erro de previsão, e uma associação entre o atendimento 

as previsões dos analistas e os accruals discricionários. 

Verifica-se também que, apesar das empresas analisadas serem cobertas por 

analistas financeiros, há fortes indícios de que elas adotam práticas de gerenciamento 

de resultados contábeis, tanto por meio de atividades reais como por accruals 

discricionários, sugerindo que esses intermediários de informação não evitam que os 

gestores adotem práticas oportunistas de manipulação das informações contábeis. 

Porém, vale enfatizar que os resultados aqui apresentados possuem suas 

limitações e nenhuma evidência obtida neste estudo pode ser generalizada para o 

mercado brasileiro, visto que, foi utilizada uma amostra não probabilística, composta 

por 65 empresas listadas na BM&FBovespa no período compreendido entre 2010 e 

2015. Outra limitação é que se fez uso de proxies para detectar o gerenciamento de 

resultados e, apesar delas serem amplamente utilizadas em pesquisas que investigam 

a adoção das estratégias de gerenciamento de resultados, tal fato é bastante criticado, 

pois podem não representar a realidade. 
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