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RESUMO 

O presente estudo possui como objetivo verificar a relação entre a venda de ativos fixos e as 

práticas de gerenciamento de resultados contábeis em empresas brasileiras, com 87 empresas 

listadas na BM&FBovespa nos anos de 2010 a 2012, totalizando uma amostra de 261 

observações. O estudo se caracteriza como descritivo, com dados coletados a partir da base de 

dados Economática® e com abordagem quantitativa, com a utilização de regressões lineares 

múltiplas. Os resultados demonstraram que de maneira geral a hipótese 1 pode ser 

comprovada, pois empresas que apresentaram prejuízo estão associadas positivamente com os 

ganhos na venda de ativos fixos, ou seja, quando há prejuízo existe o gerenciamento de 

resultados na venda de ativos fixos. A hipótese 2 não pode ser comprovada, ou seja, não pode-

se afirmar se empresas que aumentaram seus lucros utilizam o gerenciamento de resultados 

por meio da venda de ativos fixos para reduzi-lo.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Resultados; Venda Ativos Fixos; Lucros; Prejuízos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diversos estudos têm sido realizados sobre a qualidade dos lucros reportados pelas 

organizações mediante decisões operacionais, como os de Hermann et al. (2002), Gunny 

(2005), Cardoso e Martinez (2006), Martinez (2009) e Cheng, Wang e Ji (2012). A qualidade 

dos ganhos reportados pode estar relacionada às práticas de gerenciamento de resultados, que 

afetam a qualidade dos relatórios financeiros evidenciados pelas empresas aos diversos 

interessados, como acionistas, investidores, analistas de mercado e demais stakeholders.  

Há na literatura uma linha de pesquisa desenvolvida sobre as práticas de 

gerenciamento de resultados e seus efeitos sobre os usuários das demonstrações contábeis, 

como os trabalhos de Schipper (1989), Burgstahler e Dichev (1997), Healy e Wahlen (1999), 

Klein (2002), Leuz, Nanda e Wysocki (2003) e Peasnell, Pope e Young (2005). No Brasil, 

pode-se apontar como estudos relevantes sobre o tema os de Martinez (2001) e Paulo (2007). 

 O gerenciamento de resultados pode ocorrer por meio de decisões contábeis, com a 

utilização de accruals, a partir da flexibilidade proporcionada pelos princípios contábeis 

utilizados no processo de elaboração das demonstrações contábeis, visando aumentar, 
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diminuir ou suavizar os resultados apresentados. Por outro lado, ele pode ocorrer também a 

partir de decisões operacionais reais, como a antecipação ou postergação de vendas, despesas, 

de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ou com a venda de ativos fixos. 

Para Schipper (1989), o gerenciamento de resultados é uma forma de interferência no 

processo de elaboração da informação contábil e financeira com o objetivo de obter algum 

benefício próprio. O meio empresarial é formado por um conjunto de pessoas que agem 

impulsionadas por interesses próprios, com oportunismo, buscando defender seus interesses 

pessoais (IUDICIBUS; LOPES, 2004).  

O gerenciamento de resultados pode provocar consequências às demonstrações 

contábeis quanto a sua real situação, ou seja, sua transparência, influenciando os usuários da 

informação contábil em suas tomadas de decisão (MATSUMOTO; PEREIRA, 2007). 

Com relação ao gerenciamento por meio de decisões operacionais reais, 

Roychowdhury (2006) sustenta que gestores manipulam certas decisões reais para evitar a 

evidenciação de perdas, como descontos temporários para incremento das vendas, aumento da 

produção para reduzir o percentual de custos das mercadorias vendidas, redução de algumas 

despesas. 

Cheng, Wang e Ji (2012) apontam que quando os resultados das empresas são 

inferiores à média do setor, elas gerenciam seus resultados positivamente por meio da venda 

de ativos fixos, ocorrendo da mesma forma no caso de prejuízos, só que em sentido inverso. 

Os autores apontam ainda que tal prática é mais suscetível de ocorrer em empresas de países 

que não permitem a reavaliação de ativos, nos quais as empresas podem gerenciar os ganhos 

por meio da venda de ativos.  

Com esta perspectiva, surge a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre a 

venda de ativos fixos e a prática de gerenciamento de resultados? Com a intenção de 

responder esta questão, pretende-se verificar a relação entre a venda de ativos fixos e as 

práticas de gerenciamento de resultados contábeis em empresas brasileiras.   

O estudo justifica-se pelas crescentes pesquisas sobre o gerenciamento de resultados 

contábeis no Brasil, as quais apontam evidências de que no Brasil as empresas fazem 

gerenciamento de resultados (MARTINEZ, 2001; DECOURT; MARTINEWSKI; PIETRO 

NETO, 2007) e identificam as principais causas e as consequências desta prática nas empresas 

(MATSUMOTO; PARREIRA, 2007; FORMIGONI et al., 2012).  

Apesar disso, somente estudos internacionais exploram a relação entre gerenciamento 

de resultados e a venda de ativos fixos (HERRMANN et al., 2002; CHENG; WANG; JI, 

2012). Em virtude da Lei no. 11.638/07, as empresas brasileiras não estão autorizadas a fazer a 

reavaliação de seus ativos. Portanto, é necessário ampliar os estudos sobre o gerenciamento de 

resultados usando a venda de ativos fixos como proxy para o gerenciamento, pois há a 

possibilidade das empresas apresentarem lucros significativos com essas operações, como 

forma de gerenciamento de resultados.  

Portanto, a principal contribuição deste estudo está em investigar essa questão em 

empresas brasileiras, pois a prática de gerenciamento de resultados por meio de decisões 

operacionais, como no caso da venda de ativos fixos, também pode camuflar o real 

desempenho organizacional, assim como ocorre com o gerenciamento de resultados 

contábeis. Dessa forma, a capacidade dos stakeholders de tomar decisões em relação à 

empresa pode vir a ser prejudicada. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico deste estudo aborda os principais conceitos relacionados ao 

gerenciamento de resultados, à normatização relativa à apuração dos ganhos com a venda de 

ativos fixos e estudos anteriores sobre práticas de gerenciamento de resultados contábeis. 
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2.1 Gerenciamento de Resultados 

A qualidade da informação contábil possui extrema importância, pois influencia a 

alocação de recursos e é por meio das demonstrações contábeis que o mercado é provido de 

informações para o processo de tomada de decisão (PAULO; LEME, 2009). Martinez (2001) 

argumenta que uma contabilidade transparente e confiável é premissa básica para o 

desenvolvimento do mercado de capitais. 

O gerenciamento de resultados pode ser classificado em duas categorias: gestão de 

acréscimos (accruals management) e gerenciamento mediante decisões operacionais 

(earnings management through real activities manipilation). O primeiro utiliza da escola de 

políticas e estimativas contábeis para gerenciar os ganhos e o segundo parte de decisões 

operacionais por meio de atividades reais (CHENG; WANG; JI, 2012).  

Em relação à primeira categoria, Healy e Wahlen (1999) mencionam que o 

gerenciamento de resultados ocorre quando os gestores utilizam o julgamento no processo de 

elaboração das demonstrações contábeis, para alterar as informações divulgadas, seja para 

iludir alguns stakeholders sobre o desempenho econômico da entidade, ou para influenciar 

nos resultados contratuais que dependem dos valores divulgados. 

Martinez (2001) alerta que é importante entender que o gerenciamento de resultados 

não caracteriza fraude contábil, pois as práticas estão dentro dos limites prescritos pela 

legislação contábil. Entretanto, para Santos e Grateron (2003), o gerenciamento de resultado 

deriva de uma atitude consciente, que tem por objetivo manipular as demonstrações com 

vistas a enganar os usuários sobre a situação real da empresa. As práticas de gerenciamento 

envolvem aspectos éticos, em que as principais causas estão centradas no impacto que podem 

ter as informações divulgadas sobre as decisões dos investidores na Bolsa de Valores 

(ERFURTH; BEZERRA, 2012). 

Existe uma série de prováveis incentivos que levam os gestores a gerenciarem 

resultados, vinculados ao mercado de capitais, por motivações contratuais, ou incentivos 

vinculados à regulamentação. O incentivo relacionado ao mercado de capitais influencia o 

desempenho de curto prazo das ações, para reduzir ou aumentar o preço da ação em períodos 

antecedentes à oferta pública de ações (HEALY; WAHLEN, 1999). 

Quanto ao incentivo contratual, a informação contábil é utilizada para monitorar e 

regular os contratos entre a organização e seus stakeholders, a fim de minimizar os conflitos 

de interesses entre os agentes. As empresas de setores regulados possuem incentivos para 

praticar o gerenciamento se puderem se beneficiar com esta prática, como consequência da 

legislação que as afetam (HEALY; WAHLEN, 1999). 

Os gestores podem manipular os resultados pelo desejo de preservar o cargo, mesmo 

que isso comprometa a qualidade das informações contábeis apresentadas; pela pressão dos 

acionistas por resultados melhores, para atrair novos investidores; para reduzir a variabilidade 

dos resultados contábeis; pela ambição de conseguir bônus significativos; ou para aumentar 

ou diminuir os lucros contábeis (MARTINEZ; 2001). 

Quanto ao gerenciamento por meio de decisões operacionais, Gunny (2005) afirma 

que os gestores, por meio do gerenciamento das atividades operacionais reais, procuram 

desenvolver ações para a melhor decisão, com o intuito de manipular os resultados conforme 

as necessidades organizacionais.  

Bartov (1993) fornece evidências de que as empresas gerenciam os resultados no 

reconhecimento dos ganhos na venda de ativos e investimentos de longa duração. Para 

aumentar os lucros, as empresas vendem ativos com ganhos não realizados ou retardam a 

venda de ativos com perdas não realizadas e vice-versa, quando os ganhos relatados são 

demasiadamente elevados. 
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2.2 Apuração de Ganho de Capital na Venda de Ativos Fixos 

O ativo imobilizado corresponde aos saldos dos bens tangíveis da entidade utilizados 

em suas atividades normais e que têm capacidade de gerar benefícios econômicos durante 

vários períodos. Os itens que compõe o ativo imobilizado também são conhecidos como 

ativos fixos (SZUSTER et al., 2009). 

O Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pela Deliberação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) nº 583/09 e pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

no. 1.177/09, define que um item do ativo deve ser mensurado pelo seu custo, que é entendido 

como o preço pago na data do reconhecimento. O custo compreende o seu preço de aquisição, 

acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de 

deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Compreende também qualquer custo 

diretamente atribuído para colocar o ativo em condições e no local pretendido pela 

administração. Os custos de desmontagem e remoção do item no local onde está localizado 

também compreendem o valor do imobilizado em sua estimativa inicial. 

No item 29 deste pronunciamento é tratado sobre a mensuração após o 

reconhecimento, podendo ser utilizado dois métodos: o de custo e o de reavaliação. Optando 

por um destes critérios, a entidade deve aplicar essa política a uma classe inteira de ativo 

imobilizado (CPC 27, 2009). 

O método de custo pressupõe que o item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao 

custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulado. No 

método de reavaliação, se permitido por lei, o item do ativo imobilizado pode ser apresentado 

pelo seu valor reavaliado menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor 

recuperável acumulada subsequente (CPC 27, 2009). No entanto, a Lei no. 11.638/07 veda a 

realização de reavaliações, então os itens 31 a 42 do CPC 27 não são aplicáveis por força de 

Lei. 

Black et al. (1998) não detectaram ganho no momento da venda de ativos em países 

que permitem a reavaliação de ativos. Por outro lado, em países que não permitem a 

reavaliação, pode haver o gerenciamento de resultados por meio da venda desses ativos. 

Herrmann et al. (2002) examinaram se as empresas japonesas utilizavam as receitas 

provenientes da venda de ativos fixos e valores mobiliários para gerenciar seus ganhos. Seus 

resultados apontam que quando as empresas registraram lucro operacional abaixo (acima) do 

que a previsão, elas aumentaram (diminuíram) os ganhos com a venda de ativos fixos e 

valores mobiliários. 

Cheng, Wang e Ji (2012) investigaram se os gestores de empresas chinesas 

manipularam os ganhos das companhias por meio da venda de ativos não correntes e quais os 

fatores que afetaram esse comportamento. Os resultados mostraram que quando o rendimento 

real é inferior aos ganhos do setor, as empresas tendem a aumentar os ganhos com a venda de 

ativos. Por outro lado, quando a renda real está acima desses ganhos considerados como 

benchmarks, as empresas tendem a diminuir os ganhos por meio de vendas de ativos fixos. 

O imobilizado é registrado pelo custo histórico menos a depreciação acumulada. A 

diferença entre o custo histórico e o valor de mercado permanece até que os ativos fixos são 

vendidos, o que oferece ampla oportunidade para o gerenciamento de resultados 

(HERRMANN et al., 2002). Os gerentes usam a venda de ativos fixos para ajustar os 

resultados atuais com os resultados do ano anterior. Especialmente, quando o lucro 

operacional (lucro líquido antes da venda de ativos) é inferior (ou superior) aos ganhos do ano 

anterior ou resultado nulo (ganhos benchmarks), as empresas tendem em aumentar (ou 

diminuir) os ganhos por meio da venda de ativos fixos (CHENG; WANG; JI, 2012). 
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Quando o desempenho atual está abaixo das expectativas, os gestores têm um 

incentivo para reconhecer os ganhos na venda de ativos fixos no período atual, segurando 

perdas para reconhecimento em períodos futuros (HERRMANN et al., 2002; CHENG, 

WANG, JI, 2012).  Com base nesta expectativa, elaborou-se a primeira hipótese a ser testada: 

H1: empresas com prejuízos ou com lucros decrescentes tendem a aumentar os ganhos 

com a alienação de ativos fixos. 

Da mesma forma, quando o desempenho atual é significativamente acima das 

expectativas, os gestores podem reconhecer as perdas no período atual e segurar os ganhos 

para reconhecimento em períodos futuros (HERRMANN et al., 2002, CHENG, WANG, JI, 

2012). Assim, uma segunda hipótese de pesquisa foi elaborada: 

H2: empresas com lucros crescentes tendem a diminuir seus resultados por meio de 

perdas na venda de ativos fixos. 

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Nesta seção apresenta-se a seleção da população e amostra do estudo e a definição do 

modelo e das variáveis de teste. O estudo pode ser caracterizado como descritivo, com dados 

coletados a partir da base de dados Economática® e com abordagem quantitativa. 

 3.1 População e amostra 

A amostra da pesquisa inclui empresas listadas na BM&FBovespa no período de 2010 

a 2012. Os dados foram extraídos junto ao banco de dados da Economática®. A acessibilidade 

das informações contábeis foi um fator limitador. A Tabela 1 apresenta um resumo da 

amostra. 

Tabela 1 – Composição Amostra 

População Total: 674 empresas 

(-) Financeiras, Seguradoras e Holdings: 108 empresas 

(-) Não possuíam dados completos: 298 empresas 

(-) Não apresentaram venda de ativos no período: 208 empresas 

(=) Amostra Final: 87 empresas 

Fonte: dados da pesquisa. 

As empresas do ramo financeiro e de seguros foram excluídas do estudo devido a sua 

especialidade. Entidades que não possuíam os dados completos das variáveis utilizadas no 

modelo e empresas cuja renda na venda de ativos foi zero também foram excluídas da 

amostra. A amostra final é composta por 87 empresas por ano, no período de três anos, 2010 a 

2012, totalizando 261 observações. 

3.2 Definição do modelo e variáveis de teste 

Para a análise dos resultados foi utilizado uma abordagem quantitativa. Utilizou-se 

como suporte ferramental o software Microsoft Excel® e o pacote estatístico SPSS 21.0®, para 

implementação da análise de regressão linear múltipla.  

Este estudo teve como base o artigo “Earnings Management Using Disposal of Assets: 

Empirical Evidence from Chinese Listed Companies”, de Cheng,Wang e Ji (2012).  

A fim de testar as hipóteses, Cheng,Wang e Ji (2012) desenvolveram o seguinte 

modelo base: 

LAVA1 = a0 + a1LOi+a2LEV+a3SIZE+a4GROWTH+a5LAVA0+Et 

Para se chegar a variável dependente LAVA, deve-se mensurar o Resultado na Venda 

de Ativos (RVA), que é o ganho de capital na venda de ativos imobilizados dividido pelo total 

de ativos no início do período.  
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A variável dependente LAVA representa o excesso de receitas na venda de ativos, ou 

seja, os lucros anormais na venda de ativos e é medida com o resultado da RVA da empresa 

menos a média do RVA de todas as empresas da amostra do ano correspondente. 

A variável independente LO (Lucro Operacional) é uma variável indicadora, nas 

empresas com prejuízos (LO1), LO é igual a 1 se o lucro real (lucro antes do resultado com a 

venda de ativos) está abaixo do lucro líquido do ano anterior, e igual a zero caso contrário. 

Nas empresas com lucros (LO2), LO é igual a 1 se o lucro real está acima do lucro líquido do 

ano anterior e zero caso contrário. 

As variáveis de controle do modelo incluem LEV, SIZE, GROWTH e LAVA do ano 

anterior. A variável LEV (endividamento) é mensurada como o total do passivo não circulante 

dividido pelo total de ativos, com expectativa de coeficiente positivo. Herrmann et al. (2002) 

encontraram uma relação positiva entre o ganho com a venda de ativos e a taxa de 

endividamento. 

A variável SIZE (tamanho) é encontrada pelo logaritmo do total do ativo, com 

expectativa de um coeficiente negativo. Moses (1987), Liu, Jia e Liu (2005), Baptista (2008) e 

Castro (2008), segundo Cheng, Wang e Ji (2012), encontraram evidências de relacionamento 

positivo entre o tamanho da empresa e a prática de suavização de resultados.  

A variável GROWTH (crescimento) é encontrada dividindo-se a receita líquida 

operacional do ano atual pela receita líquida operacional do ano anterior, com expectativa de 

um coeficiente positivo. De acordo com Cheng, Wang e Ji (2012), empresas em crescimento 

apresentam menor disposição para venda de ativos, pois estão em corrente expansão. No 

entanto, em situações específicas, como nos casos de grande demanda por capital, esse tipo de 

empresa pode vender ativos para obter ganhos líquidos.  

A variável LAVA0 (LAVA do ano anterior) também foi incluída para controlar outros 

fatores específicos da empresa, com expectativa de coeficiente positivo, conforme pesquisa de 

Cheng, Wang e Ji (2012). 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise da amostra foi realizada ano a ano, em cada período foram separadas das 87 

empresas aquelas que apresentaram lucro e aquelas que apresentaram prejuízo.  A Tabela 2 

apresenta a quantidade de empresas por ano com essas características. 

Tabela 2 – Composição da amostra a partir dos resultados 

Ano 

Empresas com lucro  

(observações) 

Empresas com prejuízos  

(observações) Total 

2010 73 14 87 

2011 68 19 87 

2012 60 27 87 

Total 201 60 261 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Verifica-se na Tabela 2 que 77% das empresas da amostra apresentaram resultados 

positivos no período de análise. Diante do exposto, denota-se uma possível limitação dos 

resultados em relação às empresas que apresentaram prejuízos no período, em função do 

pequeno número de observações.  

4.1. Análise Univariada 

A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas, mínimo, máximo, média e desvio 

padrão das variáveis em análise. A média de RVA é negativa em -0,0006, indicando que as 

médias de perdas líquidas na venda de ativos fixos excedem as médias de ganhos líquidos, 

sobre seus ativos totais. A variável SIZE apresenta significante diferença entre o mínimo 
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(4,48) e o máximo (8,43), demonstrando que existem diversos tamanhos de empresa que 

foram encontrados pelo log do ativo total, com um desvio padrão mais elevado em relação às 

demais variáveis (0,76309). 

Tabela 3 – Estatística Descritiva 

 Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

LAVA 261 -,15 ,04 ,0000 ,01185 

LAVA0 261 -,11 ,05 -,0001 ,01219 

LEV 261 ,01 6,33 ,3309 ,42989 

SIZE 261 4,48 8,43 6,3748 ,76309 

GROWTH 261 ,26 3,61 1,1760 ,31378 

LO 1 261 ,00 1,00 ,2605 ,43977 

LO 2 261 ,00 1,00 ,7395 ,43977 

RVA 261 -,11 ,04 -,0006 ,01185 
Legenda: LAVA (RVA menos a média de RVA da amostra e ano); LAVA0 (LAVA do período anterior) LEV (PNC/AT) SIZE (log AT) 

GROWTH (receita líquida ano atual/ receita líquida ano anterior) LO 1 (= 1 se o lucro real está abaixo do lucro líquido do ano anterior e = 0 

caso contrário) LO 2 ( = 1 se o lucro real está acima do lucro líquido do ano anterior e = 0 caso contrário) RVA (ganho de capital na venda 

de ativos imobilizados dividido pelo total de ativos no início do período) 

Fonte: dados da pesquisa. 

Com o intuito de examinar as hipóteses do estudo foi testado o comportamento na 

venda de ativos em empresas com prejuízo e com lucro em cada ano. A Tabela 4 apresenta a 

variável dependente (LAVA) de empresas com prejuízo no ano de 2010. 

Tabela 4 – Venda de ativos fixos para empresas com prejuízo no ano de 2010 

Comparativo de Itens 
Empresas com Prejuízo 

Empresas com aumento 

de perdas 

Empresas com 

diminuição de perdas  

Tamanho da amostra 14 9 5 

LAVA positivo 12 (85,71%) 8 (88,89%) 4 (80%) 

Média LAVA 0,001414** 0,001905** 0,000530 

Mediana LAVA 0,001048 0,001108 0,000836 

Nota: ** Sig. Nível 0,05 usando Teste t, que a média é igual a zero.  

Fonte: dados da pesquisa. 

A segunda coluna mostra que para todas as empresas com prejuízo no ano de 2010, 

85,71%, ou seja, 12 empresas apresentaram LAVA positivo, com média positiva e 

significativa e mediana também positiva, demonstrando que esses resultados são consistentes 

com a hipótese 1, de que empresas com prejuízo tendem a aumentar os ganhos com a venda 

de ativos fixos para gerenciar resultados.  

As empresas com prejuízo podem ainda ser divididas em dois subgrupos: aquelas que 

tiveram aumento da perda (empresas cujo resultado é menor que o resultado do ano anterior); 

e empresas que apresentaram diminuição da perda (cujo resultado atual é maior que o do 

anterior).  

A terceira e a quarta colunas da Tabela 4 mostram que 89%, ou seja, 8 empresas 

sofreram aumento do prejuízo (perda) no ano de 2010 e reportaram LAVA positivo. A média 

foi positiva e significativa ao nível de 5% e a mediana também foi positiva. Além disso, 80% 

das empresas que apresentaram diminuição do prejuízo no ano atual em relação ao ano 

anterior apresentaram LAVA, média e mediana positiva. Isso quer dizer que tanto no aumento 

como na diminuição da perda, as empresas fizeram uso da venda de ativos para gerenciar os 

resultados. Ademais, quanto mais prejuízo, mais o LAVA se apresenta positivo e a média 

significativa, consistente com a hipótese 1. 
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Tabela 5 – Venda de ativos fixos para empresas com prejuízo no ano de 2011 

Comparativo de Itens 
Empresas com Prejuízo 

Empresas com aumento 

de perdas 

Empresas com 

diminuição de perdas  

Tamanho da amostra 19 19 0 

LAVA positivo 12 (63,16%) 12 (63,16%)  0 (0%) 

Média LAVA -0,002984 -0,002984 0,000000 

Mediana LAVA 0,000726 0,000726 0,000000 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 5 apresenta a variável dependente (LAVA) de empresas com prejuízo no ano 

de 2011, sendo que todas aumentaram seus prejuízos com relação ao ano anterior (2010). Das 

19 companhias com prejuízo, 12 delas (63,16%) apresentaram LAVA positivo, com média 

negativa e mediana positiva, o que está alinhado com o estabelecido na H1, embora a média 

de LAVA não tenha apresentado significância no teste t para o ano de 2011. 

Tabela 6 – Venda de ativos fixos para empresas com prejuízo no ano de 2012 

Comparativo de Itens 
Empresas com Prejuízo 

Empresas com aumento 

de perdas 

Empresas com 

diminuição de perdas  

Tamanho da amostra 27 16 11 

LAVA positivo 15 (55,55%) 9 (56,25%)  6 (54,54%) 

Média LAVA -0,002400 0,001063 -0,007437 

Mediana LAVA 0,000082 0,000102 0,000082 

Fonte: dados da pesquisa 

A venda de ativos fixos para empresas com prejuízo no ano de 2012 está representada 

na Tabela 6, sendo composta por 27 companhias, 16 apresentaram aumento na perda 

comparado com o ano anterior (2011) e 11 diminuição deste prejuízo. Das 27 empresas, 15 

(55,55%) apresentaram LAVA positivo. Daquelas que aumentaram seu prejuízo, 9 (56,25%) 

tiveram LAVA, média e mediana positivos, corroborando a hipótese 1, mesmo não 

apresentando significância no teste t. Daquelas que diminuíram sua perda, 6 (54,54%) tiveram 

também LAVA positivo. 

Para finalizar as análises que demonstram o comportamento na venda de ativos em 

empresas com prejuízo, a Tabela 7 apresenta os resultados dos três anos da amostra, de 2010 à 

2012. 

Tabela 7 – Venda de ativos fixos para empresas com prejuízo no ano de 2010 a 2012 

Comparativo de Itens 
Empresas com Prejuízo 

Empresas com aumento 

de perdas 

Empresas com 

diminuição de perdas  

Tamanho da amostra 60 44 16 

LAVA positivo 39 (65%) 29 (65,91%) 10 (62,50%) 

Média LAVA -0,001695 -0,000512 -0,004947 

Mediana LAVA 0,000659 0,000694 0,000343 

Fonte: dados da pesquisa. 

Analisando os três anos, percebe-se que das 60 empresas que tiveram prejuízo, 44 

aumentaram e 16 diminuíram a sua perda. Das 60 companhias, 39 (65%) apresentaram LAVA 

positivo, 29 são empresas que aumentaram a sua perda e 10 são as que diminuíram. A média 

de LAVA é negativa e a mediana é positiva.  

Testa-se agora o comportamento na venda de ativos em empresas com lucros, 

separando ano a ano como efetuado anteriormente. A Tabela 8 apresenta a venda de ativos 

fixos para empresas com lucros no ano de 2010. 
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Tabela 8 – Venda de ativos fixos para empresas com lucro no ano de 2010 

Comparativo de Itens Empresas com Lucro Aumento do Lucro Diminuição do Lucro 

Tamanho da amostra 73 51 22 

LAVA negativo 14 (19,18%) 9 (17,65%) 5 (22,73%) 

Média LAVA -0,000271 0,001587 -0,004578 

Mediana LAVA 0,000852 0,000898 0,000579 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 8 apresenta a variável dependente LAVA de empresas com lucros. A 

segunda coluna da Tabela 8 mostra que das 73 empresas que apresentaram lucro, apenas 

19,18%, ou seja, 14 empresas possuem LAVA negativo. Analisando a média das 73 

companhias, encontra-se um valor negativo.  

As empresas com lucro podem ser divididas em empresas que aumentaram e que 

diminuíram o lucro em relação ao ano anterior. A terceira coluna demonstra as empresas que 

obtiveram aumento do lucro em relação ao ano anterior. Observa-se que ao contrário do 

esperado, apenas 9 (17,65%) das 51 empresas utilizaram venda de ativos fixos para reduzir os 

resultados (LAVA negativo). Neste caso, há indícios para possível rejeição da hipótese 2 do 

estudo, pois as empresas com lucratividade em alta não apresentaram média negativa para o 

LAVA. Em contrapartida, das 22 empresas que apresentaram uma diminuição do Lucro 

comparado com o ano anterior (2009), apenas 5 delas (22,73%) possuem LAVA negativo, 

mas a média geral do LAVA desse grupo de companhias é negativa.  

Tabela 9 – Venda de ativos fixos para empresas com lucro no ano de 2011 

Comparativo de Itens Empresas com Lucro Aumento do Lucro Diminuição do Lucro 

Tamanho da amostra 68 41 27 

LAVA negativo 13 (19,12%) 8 (19,51%) 5 (18,52%) 

Média LAVA 0,000834 0,000710 0,001023** 

Mediana LAVA 0,001379 0,001742 0,001265 

Nota: ** Sig. Nível 0,05 usando Teste t, que a média é igual a zero. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 9 demonstra as empresas com lucro no ano de 2011, sendo composta por 68 

empresas, destas, 41 aumentaram e 27 diminuíram seus resultados com relação ao ano 

anterior. Apenas 13 (19,12%) companhias tiveram LAVA negativo, mas a média e a mediana 

das 68 empresas apresentam-se positivas, assim como nas 41 empresas com aumento e nas 27 

com diminuição do lucro. Isso demonstra que no ano de 2011 há indícios para rejeição da 

hipótese 2, pois as empresas não apresentaram diminuição no ganho com a venda de ativos 

fixos. 

Tabela 10 – Venda de ativos fixos para empresas com lucro no ano de 2012 

Comparativo de Itens Empresas com Lucro Aumento do Lucro Diminuição do Lucro 

Tamanho da amostra 60 38 22 

LAVA negativo 10 (16,67%) 7 (11,67%) 3 (13,64%) 

Média LAVA 0,001080 0,000596 0,001916** 

Mediana LAVA 0,000808 0,000750 0,001274 

Nota: ** Sig. Nível 0,05 usando Teste t, que a média é igual a zero. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A venda de ativos fixos para empresas com lucro no ano de 2012 está representada na 

Tabela 10, composta por 60 empresas. A Tabela 10 foi dividida em 38 empresas que tiveram 

aumento do lucro comparado com o ano anterior (2011) e 22 com diminuição no lucro. Assim 

como aconteceu na Tabela 9, as empresas apresentaram média de LAVA positiva, indicando 

possível rejeição da hipótese 2, não demonstrando uma diminuição no ganho com a venda de 

ativos fixos. 
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Tabela 11 – Venda de ativos fixos para empresas com lucro no ano de 2010 a 2012 

Comparativo de Itens Empresas com Lucro Aumento do Lucro Diminuição do Lucro 

Tamanho da amostra 201 130 71 

LAVA negativo 37 (18,41%) 24 (21,54%) 14 (19,72%) 

Média LAVA 0,000506 0,001021 -0,000436 

Mediana LAVA 0,001063 0,001176 0,000909 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 11 demonstra a venda de ativos fixos para empresas com lucro no ano de 

2010 a 2012. Das 201 empresas que apresentaram lucro neste período, 130 tiveram aumento e 

71 diminuição no lucro. Assim como nas Tabelas 9 e 10, há indícios para rejeição da hipótese 

2, pois a média de LAVA se encontra positiva. Dentre os três anos analisados, em nenhum 

houve indícios para confirmar a hipótese 2 em relação ao modelo proposto. 

4.2 Análise Multivariada 

Na seção anterior foi utilizada a estatística univariada para analisar os resultados do 

estudo. A fim de testar de maneira mais aprofundada os resultados e testar as hipóteses, 

controlando possíveis efeitos de outras variáveis, apresenta-se nesta seção a estatística 

multivariada do estudo. 

Primeiramente em relação à hipótese 1, definiu-se uma variável indicadora LO1, que é 

igual a 1 se o lucro real (lucro antes do resultado com a venda de ativos) está abaixo do lucro 

líquido do ano anterior, e igual a 0 caso contrário, com expectativa de um coeficiente positivo. 

A análise foi realizada ano a ano, utilizando-se do total da amostra de cada ano para efetuar a 

regressão de LAVA em LO1, com e sem controle de variáveis do modelo. Os resultados da 

regressão do ano de 2010 até 2012 são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Regressão de LAVA em LO1 com e sem variáveis de controle  

 2010 2011 2012 

Variáveis 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

LO1 0,195* 0,192* 0,055 0,106 0,172 0,226** 

GROWTH  0,013  0,046  0,071 

LEV  -0,002  -0,236**  0,167 

SIZE  -0,004  -0,037  -0,110 

LAVA0  0,098  0,288***  0,251** 

R2  0,038 0,048 0,003 0,147 0,030 0,122 

Sig (F) 0,071* 0,545 0,613 0,022** 0,111 0,056* 

Durbin-

Watson 
1,946 1,976 2,289 2,172 1,906 1,803 

N 87 87 87 87 87 87 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

Foi aplicado o teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

normalidade dos dados em todas as regressões, o qual evidenciou uma distribuição normal das 

variáveis. O teste de Durbin-Watson atesta que os modelos não apresentam problemas de 

autocorrelação dos resíduos, pois conforme Maroco (2007), o valor deve estar próximo de 2. 

Kennedy (2003) e Gujarati (2006) mencionam que se a pesquisa apresentar um VIF acima de 

5 podem vir a apresentar problemas de multicolinearidade, sendo que isto não aconteceu em 

nenhuma regressão do estudo.  

Do ponto de vista da variável independente LO1, seu coeficiente é positivo e 

significativo com e sem variáveis de controle no ano de 2010. Esse resultado indica que 
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empresas que apresentaram prejuízo estão associadas positivamente com os ganhos na venda 

de ativos fixos, o que é consistente com a hipótese H1. As demais variáveis não apresentaram 

significância. O coeficiente de crescimento (GROWTH) é positivo, mas não significativo, 

indicando uma fraca relação entre o crescimento da receita da empresa e a alienação de bens 

fixos. A variável tamanho (SIZE) é negativa, mas não significativa, demonstrando que não há 

relação entre o tamanho da organização com a venda de ativos fixos. 

Analisando o ano de 2011, percebe-se que sem as variáveis de controle, o coeficiente 

em LO1 é positivo, mas não significativo. Na perspectiva das variáveis de controle, o índice 

de endividamento a longo prazo pelo ativo total (LEV) se mostrou negativamente significante 

ao nível de 5%, indicando que empresas com menos endividamento apresentam maior LAVA, 

diferentemente dos resultados de Bartov (1993) e Hermann et al. (2003), que encontraram 

uma relação positiva e significativa. Outra variável que se mostrou significativa, ao nível de 

1%, foi a LAVA0, ou seja, a LAVA do ano anterior.  

No ano de 2012, no modelo com as variáveis de controle a variável LO1 mostrou-se 

positiva e significativa ao nível de 5%. Esse resultado indica que empresas que apresentaram 

prejuízo ou queda nos lucros estão associadas positivamente com os ganhos da venda de 

ativos fixos, o que é consistente com a hipótese H1. Outra variável que se mostrou 

significativa foi a LAVA0. 

A Tabela 13 apresenta a regressão de LAVA em LO1 com e sem variáveis de controle 

dos três anos da amostra, de 2010 até 2012. Analisando a variável independente LO1, assim 

como no ano de 2010, seu coeficiente é positivo e significativo com e sem variáveis de 

controle, ao nível de 5% (p-value < 0.05). Esse resultado indica que empresas que 

apresentaram prejuízo ou queda nos lucros estão associadas positivamente com os ganhos da 

venda de ativos fixos, o que é consistente com a hipótese H1. Além desta variável, a LAVA0, 

ou seja, do ano anterior, também é positiva e significativa, ao nível de 1%. 

Tabela 13 – Regressão de LAVA em LO1 e variáveis de controle no ano de 2010 a 2012 

Variáveis Sem variáveis de controle Com as variáveis de controle 

LO1 0,137** 0,155** 

GROWTH  0,057 

LEV  -0,031 

SIZE  -0,041 

LAVA0  0,179*** 

R2  0,019 0,059 

Sig (F) 0,027** 0,008*** 

Durbin-Watson 2,049 2,064 

N 261 261 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

Comparando os resultados encontrados com o estudo de Cheng, Wang e Ji (2012), a 

variável LO1 apresentou-se significativa e positiva nos dois estudos, demonstrando que as 

empresas que apresentaram prejuízo ou queda nos lucros estão associadas positivamente com 

os ganhos da venda de ativos fixos, corroborando a hipótese H1. A variável crescimento 

(GROWTH) também apresentou o mesmo resultado, é positiva, mas não significativa, 

indicando uma fraca relação entre o crescimento da receita da empresa e a alienação de bens 

fixos. 

A variável de endividamento (LEV), diferentemente do estudo de Cheng, Wang e Ji 

(2012), que demonstrou ser significativa e positiva, neste estudo não demonstrou 

significância, assim como a variável tamanho (SIZE). A variável LAVA0, que é o excesso de 

receita na venda de ativos fixos do ano anterior comparado com a média do ano 
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correspondente, apresentou-se de forma significativa e positiva, como no estudo de Cheng, 

Wang e Ji (2012).  

Para testar a hipótese H2 a partir da estatística multivariada, foi definida outra variável 

indicadora LO2, sendo igual a 1 se o lucro real (lucro antes do resultado com a venda de 

ativos) está acima do lucro líquido do ano anterior e 0 caso contrário, com expectativa de 

coeficiente negativo. Os resultados da regressão são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 – Regressão de LAVA em LO2 com e sem variáveis de controle  

 2010 2011 2012 

Variáveis 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com as 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

LO2 -0,195* -0,192* 0,022 0,049 0,070 0,109 

GROWTH  0,013  0,095  -0,006 

LEV  -0,002  -0,084  0,203* 

SIZE  -0,004  -0,068  -0,117 

LAVA0  0,098  0,292***  0,229** 

R2  0,038 0,048 0,001 0,106 0,005 0,086 

Sig (F) 0,071* 0,545 0,837 0,100 0,519 0,189 

Durbin-

Watson 
2,230 2,311 1,434 1,439 2,623 2,516 

N 87 87 87 87 87 87 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 14, percebe-se que apenas no ano de 2010 a variável LO2 foi 

negativa e significativa, mas diferentemente do estudo de Cheng, Wang e Ji (2012), foi apenas 

ao nível de 10%, e não de 5% como naquele estudo. Nos anos de 2011 e 2012 o coeficiente da 

variável LO2 foi positivo, ao contrário do esperado, não sendo possível aceitar a hipótese H2. 

Apenas as variáveis LAVA0, em 2011 e 2012, além da variável LEV em 2012, se mostraram 

positivas e significativas. 

Foi realizada também a regressão de LAVA em LO2 com todos os anos da amostra, 

conforme apresentado na Tabela 15. 

Tabela 15 – Regressão de LAVA em LO2 e variáveis de controle no ano de 2010 a 2012 

Variáveis Sem variáveis de controle Com as variáveis de controle 

LO2 -0,063 -0,067 

GROWTH  0,033 

LEV  -0,017 

SIZE  -0,018 

LAVA0  0,185*** 

R2  0,004 0,041 

Sig (F) 0,314 0,056* 

Durbin-Watson 2,105 2,158 

N 261 261 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 15 demonstra que a variável LO2 é negativa, conforme o esperado, no 

entanto, não é significativa, com ou sem as variáveis de controle. Assim, não é possível 

confirmar a H2. A única variável que apresentou significância ao nível de 99% foi a variável 

de controle LAVA no ano anterior. Com o objetivo de aprofundar ainda mais a análise dos 

dados, foram realizados testes de robustez, conforme apresentado no tópico seguinte. 
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4.3 Testes de robustez 

Para examinar a robustez dos resultados apresentados anteriormente, utilizou-se o total 

da amostra de 87 empresas em cada ano, substituindo a variável LAVA na regressão pela 

variável RVA, que é o ganho de capital na venda de ativos imobilizados dividido pelo total de 

ativos no início do período, com e sem variáveis de controle. Os resultados da regressão são 

apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 – Regressão de RVA em LO1 com e sem variáveis de controle  

 2010 2011 2012 

Variáveis 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com as 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

LO1 0,195* 0,199* -0,022 -0,057 -0,070 -0,145 

GROWTH  0,003  0,042  0,056 

       

LEV  -0,016  -0,079  0,158 

SIZE  -0,007  -0,095  -0,134 

RVA0  -0,033  0,298***  -0,024 

R2  0,038 0,039 0,001 0,105 0,005 0,043 

Sig (F) 0,071* 0,653 0,837 0,105 0,519 0,608 

Durbin-

Watson 
2,222 2,244 1,434 1,478 2,623 2,609 

N 87 87 87 87 87 87 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 16, apenas o ano de 2010 apresentou um coeficiente significativo 

ao nível de 10% na variável LO1, sendo que apenas neste ano é possível confirmar a hipótese 

1 utilizando como variável dependente a RVA. Comparando estes resultados com a Tabela 

12, que utilizada como dependente a variável LAVA, os resultados são muito parecidos. No 

ano de 2010 os dois modelos apresentaram significância na variável LO1. No ano de 2011 não 

houve significância e no ano 2012, o modelo da Tabela 12 mostrou significância em LO1 e da 

Tabela 16 não. 

O teste Kolmogorov-Smirnov atestou a distribuição normal nas variáveis em todas as 

regressões do teste de robustez, o Durbin-Watson evidenciou que não há problemas de 

autocorrelação dos resíduos e o VIF demonstrou não haver problemas de multicolinearidade. 

Tabela 17 – Regressão de RVA em LO1 e variáveis de controle no ano de 2010 a 2012 

Variáveis Sem variáveis de controle Com as variáveis de controle 

LO2 0,065 0,067 

GROWTH  0,041 

LEV  -0,025 

SIZE  -0,031 

RVA0  0,113* 

R2  0,004 0,020 

Sig (F) 0,296 0,394 

Durbin-Watson 2,104 2,109 

N 261 261 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 17 utilizou na regressão de RVA em LO1 todos os anos da amostra. Mesmo 

assim, os resultados não foram satisfatórios, pois não apresentaram significância, 

diferentemente de quando realizada a análise com a variável dependente LAVA. Portanto, os 
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resultados deste modelo alternativo não são consistentes com o modelo original (Tabela 13), 

apontando para possíveis problemas de robustez em relação à análise de empresas com 

prejuízo. Essa falta de robustez pode ser explicada, pelo menos parcialmente, pelo número 

reduzido da amostra (60 observações).  

Tabela 18 – Regressão de RVA em LO2 com e sem variáveis de controle  

 2010 2011 2012 

Variáveis 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com as 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

Sem 

variáveis de 

controle 

Com 

variáveis de 

controle 

LO2 -0,195* -0,199* 0,022 0,057 0,070 0,145 

GROWTH  0,003  0,042  0,056 

LEV  -0,016  -0,079  0,158 

SIZE  -0,007  -0,095  -0134 

RVA0  -0,033  0,298***  -0,024 

R2  0,038 0,039 0,001 0,105 0,005 0,043 

Sig (F) 0,071* 0,653 0,837 0,105 0,519 0,608 

Durbin-

Watson 
2,222 2,244 1,434 1,478 2,623 2,609 

N 87 87 87 87 87 87 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 18 demonstrou que apenas o ano de 2010 apresentou um coeficiente 

significativo ao nível de 10% na variável LO2, não sendo possível aceitar a hipótese H2, 

utilizando como variável dependente a RVA. Percebe-se que os resultados apresentados na 

Tabela 18 são muito semelhantes aos da Tabela 14. Portanto, mesmo trocando a variável 

dependente, nenhuma das duas regressões apresentou significância. 

Tabela 19 – Regressão de RVA em LO2 e variáveis de controle no ano de 2010 a 2012 

Variáveis Sem variáveis de controle Com as variáveis de controle 

LO2 -0,065 -0,067 

GROWTH  0,041 

LEV  -0,025 

SIZE  -0,031 

RVA0  0,113* 

R2  0,004 0,020 

Sig (F) 0,296 0,394 

Durbin-Watson 2,104 2,109 

N 261 261 

*significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 19 utilizou na regressão de RVA em LO2 todos os anos da amostra. Ainda 

assim, os resultados não foram satisfatórios, pois não apresentaram significância, assim como 

os encontrados no modelo original, apresentados na Tabela 15. Dessa forma, os resultados da 

Tabela 19 se mostram consistentes com os da Tabela 15 (modelo original), indicando que o 

modelo utilizado é robusto quanto aos resultados apresentados para empresas com lucro. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo verificar a relação entre a venda de ativos fixos e as 

práticas de gerenciamento de resultados contábeis em empresas brasileiras. Para tal, pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa foi conduzida em 87 empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa, no período de 2010 a 2012, totalizando 261 observações. 
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Das 261 observações da pesquisa, 201 são empresas que apresentaram lucros e 60 são 

companhias que tiveram prejuízo no período. Devido à diferença representativa entre esses 

dois extratos da amostra (empresas de lucro e prejuízo) e ao pequeno número de observações 

com prejuízo nos anos pesquisados, denota-se uma possível limitação dos resultados em 

relação às empresas que apresentaram prejuízos no período. 

Pela análise descritiva de todas as observações, a média de RVA apresentou-se 

negativa, indicando que as médias de perdas líquidas na venda de ativos fixos excedem as 

médias de ganhos líquidos, sobre seus ativos totais. A variável SIZE, que representa o 

tamanho das empresas, demonstrou que foram analisadas organizações de diversos portes na 

pesquisa. 

Com o intuito de examinar as hipóteses do estudo, foi testado o comportamento na 

venda de ativos em empresas com prejuízo e com lucro em cada ano. As empresas com 

prejuízo no ano de 2010 apresentaram LAVA positivo, com média positiva e significativa, 

demonstrando que esses resultados são consistentes com a hipótese 1, de que empresas com 

prejuízo tendem a aumentar os ganhos com a venda de ativos fixos para gerenciar resultados. 

Os demais anos e também a análise dos três anos em conjunto não apresentaram significância. 

Os resultados da regressão linear múltipla de LAVA em LO1 demonstraram que, na 

análise conjunta dos três anos da amostra, com ou sem variáveis de controle, a variável 

independente LO1 apresentou coeficiente positivo e significativo, indicando que empresas que 

apresentaram prejuízo estão associadas positivamente com os ganhos na venda de ativos 

fixos, sendo consistente com a hipótese H1 e com o estudo de Cheng, Wang e Ji (2012). No 

entanto, cabe destacar a limitação da amostra nesse caso, de apenas 60 observações com 

prejuízos nos três anos de análise. 

Na regressão de LAVA em LO2, apenas no ano de 2010 a variável LO2 se mostrou 

negativa e significativa, ao nível de 10%, enquanto o estudo de Cheng, Wang e Ji (2012) 

apresenta significância de 5% para essa variável. As demais regressões não apresentaram 

relevância. Dessa forma, não é possível confirmar a hipótese H2, de que empresas com lucros 

crescentes tendem a diminuir seus resultados por meio de perdas na venda de ativos fixos. 

Na utilização do teste de robustez não foi possível comprovar as hipóteses do estudo, 

trocando a variável dependente LAVA pela RVA. Mas, para empresas com lucros, o teste de 

robustez se mostrou consistente com o modelo original, indicando que o modelo utilizado é 

robusto quanto aos resultados apresentados para empresas com lucro, ou seja, não se pode 

confirmar a H2 a partir da substituição da variável dependente. 

Conclui-se, de maneira geral, que a hipótese H1 pode ser comprovada, pois empresas 

que apresentaram prejuízo estão associadas positivamente com os ganhos na venda de ativos 

fixos, ou seja, quando há prejuízo, existe o gerenciamento de resultados na venda de ativos 

fixos. A hipótese H2 não pode ser comprovada, não sendo possível afirmar se empresas que 

apresentam aumento em seus lucros utilizam o gerenciamento de resultados por meio da 

venda de ativos fixos para reduzi-lo.  
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