
 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 
 

1 
 

A RELAÇÃO ENTRE A BOARD INTERLOCKING E AS PRÁTICAS DE 

SUAVIZAÇÃO DE RESULTADO 

 

Flávio Ribeiro 

Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná - UFPR  

Universidade Federal do Paraná - UFPR  

Endereço: Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - Campus III - Jardim Botânico  

CEP: 80210-070 – Curitiba/PR – Brasil  

E-mail: Flavio.ribeiro@ufpr.br 

Telefone: (41) 3360-4193 

 

Romualdo Douglas Colauto 

Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC  

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da  

Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Endereço: Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - Campus III - Jardim Botânico  

CEP: 80210-070 – Curitiba/PR – Brasil  

E-mail: rdcolauto.ufpr@gmail.com 

Telefone: (41) 3360-4193 

 

 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo investigar a influência do board interlocking nas práticas de 

suavização de resultados em companhias de capital aberto com ações negociadas na 

BM&FBovespa. Para isso, adotou-se uma amostra compreendeu 53 empresas brasileiras 

componentes do índice Bovespa. O estudo classificado como empírico-analítico utiliza como 

proxy para a suavização de resultados uma nova métrica denominado de Fator de Suavização 

(FS), obtida por meio da técnica de Análise Fatorial a partir das métricas EM1 e EM3 de Leuz, 

Nanda e Wysocki (2003). Como variáveis independentes, adotaram-se indicadores de Análise 

de Rede Social. Sob o ponto de vista teórico o estudo é importante e inova ao fazer a conexão 

da Teoria da Dependência de Recursos com a Teoria da Agência e Board Interlocking. Em 

termos práticos, o estudo mostra o efeito dos elementos constitutivos das redes sociais 

corporativas decorrente da estrutura do Board Interlocking nas práticas de suavização de 

resultados contábeis. A regressão com Dados em Painéis utilizando Efeitos Fixos mostrou que 

os elementos constitutivos das redes sociais corporativas influenciou a prática de suavização 

da amostra pesquisada. Assim, os resultados denotam que em empresas que compartilham 

Conselheiros com outras organizações há prática de suavização de resultados com maior 

frequência, explicadas em função das empresas (1) provocar variações no desempenho 

decorrentes de decisões operacionais ou escolhas na divulgação de informações financeiras e 

(2) fazer uso de práticas discricionárias provocadas pelos gestores na divulgação dos lucros. 

 

Palavras-chave: Board Interlocking; Suavização de Resultados; Análise de Redes Sociais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As principais teorias que fundamentam os estudos sobre Conselhos de Administração 

são a Teoria da Agência (FAMA; JENSEN, 1983) e  a Teoria da Dependência de Recursos 
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(PFEFFER, 1972; JOHNSON; DAILY; ELLSTRAND, 1996). A Teoria da Agência atribui ao 

Conselho de Administração o papel de controlar e monitorar as decisões tomadas pelos 

gestores, minimizando o conflito de interesse entre as partes da organização (FAMA; 

JANSEN, 1983). A Teoria da Dependência de Recursos ajuda a compreender o Conselho de 

Administração como um mecanismo para facilitar o acesso aos recursos financeiros externos 

à organização. 

Embora a maioria dos estudos sobre Conselho de Administração esteja atrelada a 

Teoria da Agência (HILLMAN; DALZIEL, 2003), a complexidade dos ambientes 

corporativos tem limitado a aplicação prática dessa teoria, por não ser capaz de explicar 

alguns fenômenos sociais relacionados ao Conselho (EISENHARDT, 1989). Em face dessa 

lacuna teórica, surge a Teoria da Dependência de Recursos que fundamenta a importância do 

Conselho de Administração como redutor das incertezas no ambiente corporativo. Por meio 

das ligações com outras empresas os conselheiros buscam captar recursos necessários para o 

desenvolvimento da organização (PFEFFER, 1972, PFERFFER; SALANCIK, 1978). 

A presença de um membro no Conselho de Administração em outra empresa 

caracteriza um fenômeno conhecido internacionalmente como Board Interlocking 

(KNOWLES, 1973).  Esse fenômeno ocorre quando um conselheiro de uma determinada 

companhia exerce o cargo no Conselho de Administração de outra empresa. Esta definição 

engloba não apenas a possibilidade dos conselheiros, mas também os diretores, serem elos 

entre as empresas (MIZRUCHI, 1996). 

O Board Interlocking é um fenômeno importante no contexto organizacional 

(FONTES FILHO, 2012) porque meio dele, as empresas conseguem  acesso a parceiros 

comerciais e conhecimentos específicos  sobre as empresas (GALES; KSNER, 1994). Alguns 

estudos empíricos internacionais (DAVIS, 1991; MIZRUCHI, 1992; HAUNSCHILD, 1993; 

HAUNSCHILD; BECKMAN, 1998) mostram que o Board Interlocking também é 

considerado um   canal de informação organizacional que influencia a adoção de certas 

práticas corporativas. A lógica é que as empresas estão mais inclinadas a adotarem 

determinadas práticas organizacionais quando compartilham conselheiros  onde tais práticas 

são  recorrentes.  Connelly e Slyke (2012) constaram que da mesma forma como o Board 

Interlocking  reflete  na adoção de práticas construtivas e positivas,  também  induzem a  

disseminação de práticas discricionárias que provocam  o Gerenciamento de Resultado. 

No mercado acionário brasileiro a Suavização de Resultado tem sido objeto de 

diversos estudos. Muitos deles engajados em explicar a prática de suavização por distintos 

constructos, como ADRs (LOPES; TUKAMOTO, 2007), Risco e Retorno (MARTINEZ; 

CASTRO, 2008), Custo de Capital de Terceiros e Estrutura de Capital (CASTRO; 

MARTINEZ, 2009), Níveis de Governança Corporativa (LYRA; MOREIRA, 2011), 

Conservadorismo Contábil (ALMEIDA et al., 2012), Classificação das Agências de  Rating 

(TONIN, 2012). 

Com o propósito de ampliar os horizontes do conhecimento científico sobre as práticas 

de Suavização de Resultados, este estudo se propõe investigar a sua relação com os elementos 

constitutivos das redes sociais corporativas decorrentes da estrutura do Board Interlocking, na 

tentantiva de responder a seguinte inquietação: qual a influência do board interlocking 

sobre as práticas de suavização de resultados em companhias de capital aberto com 

ações negociadas na BM&FBovespa? Em consonância com o problema de pesquisa, o 

estudo tem como objetivo investigar a influência do board interlocking sobre as práticas de 

suavização de resultados em companhias de capital aberto com ações negociadas na 

BM&FBovespa no período 2009-2012. A hipótese subjacente ao estudo é que os elementos 
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constitutivos de redes sociais corporativas, representados pela Centralidade de Grau, 

Centralidade de Intermediação, Structural holes, Tamanho do Conselho e Outsides tendem a 

influenciar positivamente as práticas de  suavização de resultado. 

O estudo ajuda a preencher lacunas relacionadas ao entendimento de aspectos 

organizacionais que influenciam a disseminação de práticas corporativas. Especificamente, 

quando se considera a existência do Board Interlocking e a adoção de práticas da suavização de 

resultados relacionadas a (1) provocar variações no desempenho decorrentes de decisões 

operacionais ou escolhas na divulgação de informações financeiras, métrica EM1 e (2) fazer 

uso de práticas discricionárias provocadas pelos gestores na divulgação dos lucros, métrica 

EM3 do Modelo de Leuz, Nanda e Wysocki (2003). Ressalta-se que  não foram encontrados 

estudos que tratassem do tema no cenário nacional, o que apresenta uma possibilidade 

profícua de inserir esta temática na discussão teórica e, consequentemente, na verificação 

empírica entre os atores no campo de pesquisa em contabilidade financeira. Dada a 

incipiência em estudos nacionais, na presente pesquisa será utilizado como proxy para 

suavização de resultado uma nova métrica denominado de “Fator de Suavização” (FS), obtido 

por meio da técnica de Análise Fatorial, que agrupa as métricas EM1 e EM3 de Leuz, Nanda e 

Wysocki (2003) constituindo um único fator, o que também compõe uma das contribuições da 

referida pesquisa.  

2  BOARD INTERLOCKING E TEORIA DA DEPENDENCIA DE RECURSOS 

As expressões Board Interlocking (SANTOS; SILVEIRA, 2007; MENDES-DA-

SILVA, 2010; CONNELLY; SLYKE, 2012), Interlocking Directorship (ZAJAC, 1988; 

HUNG, 1998; AU; PENG; WANG, 2000), Board Network (BATTISTON; WEISBUCH; 

BONABEAU, 2003; KIM, 2005), Director Interlocks (HAUNSCHILD; BECKMAN, 1998), 

Interlocking Directorates (DOOLEY, 1969; ORNSTEIN, 1982) têm sido usadas na literatura 

financeira para definir ligações entre empresas por meio de Conselho de Administração.  

O Board Interlocking ocorre quando um profissional atua simultaneamente no 

Conselho de Administração de duas empresas. Em outras palavras, trata-se de uma relação 

social criada entre duas empresas por meio da inclusão de um profissional em comum no 

Conselho de Administração (FICH e WHITE, 2001). Esse profissional fornece acesso a 

importantes recursos indispensável para a empresa (HUNG, 1998). 

Nos EUA, é comum a ocorrência de participações de Conselheiros e Executivos em 

outras empresas. Dooley (1969) constatou que desde a década de 30, 90% das maiores 

organizações americanas possuíam, no mínimo, um Conselheiro trabalhando em outra 

empresa. Davis (1996) encontrou a presença de laços entre as organizações americanas 

evidentes na década de 80 e mostrou que os mesmos profissionais participavam, em média, no 

Conselho de Administração de outras sete grandes corporações  em mais de 40 (quarenta) 

empresas.  

No Canadá o Board Interlocking é considerado um fenômeno comum entre as maiores 

corporações. Ornstein (1982) constatou que no período de 1946 a 1977 as  100 (cem) maiores 

empresas  apresentaram aproximadamente 1600 laços constitutivos das redes sociais  . Au, 

Peng e Wang (2000) identificaram Board Interlocking em aproximadamente 61% das 200 

maiores empresas de Hong Kong no ano de 1997; percentual pouco abaixo do encontrado na  

Inglaterra (69%) e nos Estados Unidos (64%) no  mesmo período. Cox e Rogerson (1985) 

investigaram as 115 maiores organizações da África do Sul, 110 indústrias e 5 bancos. 

Constataram que aproximadamente 50% dessas possuem um Conselheiro atuando em mais 

uma organização.  
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Santos e Silveira (2007) investigaram 320 empresas com liquidez no mercado de 

capitais brasileiro no período 2003-2005. Os resultados indicaram que 74% em 2003 e 68,8% 

em 2005 possuíam laços constitutivos das redes sociais corporativas. Também em 2005, cerca 

de 50% dos profissionais que atuavam na Presidência do Conselho, participavam do Conselho 

de outra empresa simultaneamente. Mendes-da-Silva (2010) estudou 452 empresas no período 

de 1997-2007 e constatou que 60% dos Conselheiros estavam conectados a 7 (sete) 

companhias.  

Os principais estudos sobre Board Interlocking fundamentaram-se na Teoria da 

Dependência de Recursos para explicar as razões das conexões criadas entre as companhias 

(HILLMAN; CANNELLA; PAETZOLD, 2000). Pfeffer e Salancik (1978) descrevem que 

quando a organização nomeia um profissional para integrar seu Conselho de Administração, 

espera-se que este Conselheiro propicie recursos que  ajudem a empresa a se estruturar 

financeiramente e se desenvolver ao longo do tempo. Explica  que a adoção do Board 

Interlocking pode proporcionar vários benefícios para a entidade, entre eles: i) fornecer 

recursos específicos; ii) auxiliar na obtenção de apoio estratégico de importantes elementos 

externos à empresa; iii) propiciar a legitimação da organização; e iv) criarcanais de 

comunicação entre as organizações. 

A Teoria da Dependência de Recursos propõe que o Conselho de Administração é um 

mecanismo de gestão de recursos externos (PFEFFER; SALANCIK, 1978), agindo como 

redutor de incertezas (PFEFFER, 1972) e proporcionando a diminuição do custo de transação 

(WILLIAMSON, 1984). Sob a ótica da dependência de recursos, diretores servem de 

conexões entre a firma e o ambiente corporativo, minimizando as incertezas dos fatores 

contingenciais (HILLMAN; CANNELLA; PAETZOLD, 2000). 

Segundo Zald (1969), a premissa subjacente à Teoria da Dependência de Recursos 

fundamenta-se na ideia que as organizações, por mais independentes que possam parecer, não 

podem desconsiderar a relevância de recursos externos para seu desenvolvimento. Em outras 

palavras, por mais autônoma que seja a organização, ela sempre necessitará de recursos que 

não estão em seu poder. Para Thompson e McEwen (1958), o acesso a recursos externos 

torna-se facilitado quando corporações estabelecem ligações com outras firmas, trabalhando 

em prol de objetivos em comuns. 

Hillman, Cannella e Paetzold (2000) colocam  o Board Interlocking como  uma 

substancial fonte de obtenção de recursos externos, e que as empresas inserem em seus 

Conselhos, profissionais que desempenham funções gerenciais em outras organizações com o 

propósito específico de aumentar as fontes de financiamentos com capitais de terceiros. A 

lógica é que esses profissionais dispõe de valiosos potenciais estratégicos  para auxiliar  em 

decisões financeiras vitais  para a empresa (PFEFFER e SALANCIK, 1998). Estes aspectos 

estão intimamente inter-relacionados com a Teoria da Dependência de Recursos (HILLMAN; 

CANNELLA; PAETZOLD, 2000).  

O Board Interlocking também favorece empresas na obtenção do apoio de importantes 

elementos externos representantes de grupos sociais estratégicos. A inclusão desses 

profissionais representantes de grupos sociais ou movimentos contribui para que a 

organização evite ações conflitantes com tais grupos. Outro benefício refere-se à legitimação 

e sinaliza uma boa imagem da empresa para o mercado.  

A metodologia de Análise de Redes Sociais também tem sido empregada em estudos 

que investigam a relação entre a transmissão de práticas corporativas e o board interlocking 

(KOSNIK, 1987; HAUNSCHILD, 1993; DAVIS, 1996). Kosnik (1987) investigou a relação 

entre o uso da recompensa privada de ações (greenmail) e o board interlocking. Os resultados 
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indicam que as empresas estavam mais propensas a utilizar recompensas privadas se 

possuíam em seu conselho um profissional que atuava em outra empresa onde o greenmail era 

uma prática corrente. Haunschild (1993) estudou 327 empresas americanas no período de 

1981 a 1990 com o objetivo de analisar a relação entre o processo de fusão e aquisição e o 

board interlocking. Os resultados apontam que a participação de empresas no movimento de 

fusões e aquisições estava diretamente associada à presença de ligações entre os Conselhos de 

tais empresas.  

Utilizando metodologias distintas, alguns estudos (KIM, 2005; MENDES-DA-SILVA 

et al., 2008; MENDES-DA-SILVA, 2010) investigam a relação entre board interlocking e 

desempenho por meio da Análise de Redes Sociais. Kim (2005) investigou os efeitos das 

ligações entre Conselhos e o desempenho em empresas coreanas. Os resultados indicaram que 

a densidade na qual as redes corporativas são formadas influencia o desempenho das 

organizações. Isto sugere que empresas conectadas em nível moderado conseguem aumento 

de desempenho, enquanto ligações muito fortes destroem valor. O estudo também destaca que 

o nível de escolaridade dos conselheiros está associado positivamente à performance 

financeira das empresas.Normalmente quando conselheiros atuam em várias organizações 

eles observam as ações dos outros conselheiros para aprender sobre determinadas práticas. 

Mas, da mesma forma como essas ligações podem fornecer resultados positivos, o mesmo 

princípio poderiam tender ao lado sombrio. Práticas discricionárias são muitas vezes 

utilizadas entre os atores em uma rede social. Assim, quando se trata de padrões éticos, isso 

pode ser problemático se os conselheiros estão conectados a empresas que não estão atuando 

como deveriam (CONNELLY, SLYKE, 2012). A observação dessa relação entre o board 

interlocking e a adoção de práticas corporativas é facilitada pela Análise de Redes Sociais e 

variáveis constitutivas das redes. 

3 SUAVIZAÇÃO DE RESULTADOS CONTÁBEIS 

Beidleman (1973) define a Suavização de Resultados como uma forma intencional de 

amortecimento ou flutuação sobre algum tipo de rendimento que atualmente é considerado 

normal pela empresa. Neste sentido, a suavização de resultado representa uma tentativa por 

parte da administração da empresa para reduzir as variações anormais nos lucros, segundo o 

âmbito da contabilidade e os princípios do gestor. Fudenberg e Tirole (1995) definem a 

suavização de resultado como um processo de manipulação de rendimento ou ganhos dos 

relatórios para tornar o fluxo de renda menos variável, enquanto não aumentar a divulgação 

dos lucros em longo prazo. Para Michelson, Jordan-Wagner e Wootton (1988), a suavização 

de resultado é forma com que os gestores selecionam práticas contábeis para reduzir 

flutuações que se produzem no longo dos exercícios contábeis de acordo com Princípios 

Contábeis.  

O Income Smoothing tem a característica de reduzir a variabilidade dos lucros. Para 

Scott (2012), esse é a modalidade de gerenciamento mais interessante para os gestores que são 

avessos ao risco. Estudos mostram as práticas de suavização de resultados da empresa ajudam 

os gestores a diminuírem a variabilidade das compensações recebidas.  Outro motivo para 

essa prática é evitar flutuações excessivas no resultado da empresa, mantendo-os em um 

determinado patamar, o que ajuda a melhorar a perspectiva da empresa frente aos investidores 

(MARTINEZ, 2001). 

Embora as definições sobre Income Smoothing pareçam, em princípio representar 

apenas que a suavização é usada para reduzir a variabilidade dos resultados, vários estudos 

vêm distinguindo entre os potenciais tipos de suavizações, entre os quais se destaca o trabalho 

de Norm Eckel, que, em 1981, publicou o estudo intitulado como “The income smoothing 
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hypoteses reviseted”, no periódico Abacus, fornecendo uma classificação dos diferentes tipos 

de Suavizações de Resultado (BELKAOUI, 2003). 

Para Eckel (1981), existem dois tipos de suavização: a natural e a intencional. A 

suavização natural é representada como algo inerente ao negócio, trata-se do resultado das 

ações tomadas pela administração em detrimento do processo de geração de lucro 

(BELKAOUI, 2003). Por outro lado, a suavização intencional resulta da vontade do gestor de 

praticar certas ações com o propósito de obter um resultado alinhado ao seu interesse 

(CASTRO, MARTINEZ, 2008). Para Ronen, Tzur e Yaahi (2007), a suavização intencional 

pode ser subdividida em duas formas: a suavização real e a suavização artificial. 

A suavização real refere-se a escolhas econômicas que afetam o fluxo de caixa da 

empresa. Originam-se a partir de decisões econômicas tomadas pelos gestores, como redução 

de despesas com treinamento, aumento de despesas publicitárias, venda de ativos da 

organização (MARTINEZ, 2001). Tais práticas são basicamente uma escolha de conduta dos 

negócios que deliberadamente alteram os fluxos de caixa e suavizar as flutuações de resultado 

(BELKAIOU, 2003). 

A suavização artificial representa manipulações contábeis realizadas pelos gestores 

para alisar os resultados. A suavização na sua forma artificial ocorre pela adoção de práticas 

contábeis que transferem as despesas e as receitas de um exercício para outro. Tais práticas 

não se refletem diretamente nos fluxos atuais da empresa, mas impactam sobre seus fluxos 

futuros. O procedimento de antecipação ou postergação de contas de resultado consolida-se 

como um diferimento, alterando a sequência temporal das transações e por consequência os 

fluxos de caixa da empresa (CASTRO; MARTINEZ, 2008).  

Existem métricas que são capazes de captar a prática da suavização de resultado. 

Dentre essas métricas, destacam-se as proposta por Leuz, Nanda e Wysocki (2003). Para 

atender ao objetivo deste estudo serão utilizadas apenas as métricas EM1, EM3. De acordo 

com Lopes e Tukamoto (2007), a primeira métrica tem como finalidade identificar as 

variações no desempenho da empresa decorrentes de decisões operacionais ou escolhas na 

divulgação de informações financeiras. Tais variações são calculadas pela razão entre o 

desvio padrão do Lucro Operacional (LOp) pelo desvio padrão do Fluxo de Caixa Operacional 

(FCO). Ambos divididos pelos ativos totais do período anterior. 

                                                                  
    

    
                                                 (9) 

Em que, 

 

EM1 = Métrica nº 1 de suavização de resultados; 

ᵟLOp = desvio padrão do lucro operacional; 

ᵟFCO = desvio padrão do fluxo de caixa operacional. 

Os resultados da razão entre as duas variáveis oferecem evidências da influência do 

poder discricionário dos gestores em manipular o lucro a fim de alterar os componentes dos 

relatórios financeiros (LUIZ, NASCIMENTO, PEREIRA, 2008).  Ou seja, quanto menores os 

escores obtidos, maior a prática de suavização, pois o resultado revela o nível pelo qual os 

gestores reduziram a variabilidade dos lucros. 

A terceira métrica (EM3) visa detectar práticas discricionárias desempenhadas pelos 

gestores na divulgação dos lucros. Os escores são obtidos pela razão entre da taxa média dos 

accruals totais e o valor absoluto do fluxo de caixa operacional.  

                                                                        
|  |

|   |
                                                       (10) 

Em que, 
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EM3 = Métrica nº 3 de suavização de resultados; 

|AT| = valor absoluto dos accruals totais em tempo t; 

|FCO| = valor absoluto do fluxo de caixa operacional em tempo t. 

 

Os escores obtidos pela terceira métrica (EM3) são capazes de identificar as práticas 

discricionárias dos gestores com o propósito de divulgar incorretamente informações sobre o 

desempenho da organização.   

4  PERCURSO METODOLÓGICO 

A população da pesquisa engloba as companhias brasileiras de capital aberto, 

pertencentes ao Índice Bovespa (IBOV). O conjunto de firmas empregado na amostra 

intencional está restrito às empresas brasileiras, não financeiras, componentes do Índice 

Ibovespa, que apresentam as informações necessárias para a estimação das métricas nº 1 e 3 

de Leuz, Nanda e Wysocki (2003), no período de 2009 a 2012, totalizando 4 anos. 

Compuseram a amostra final 53 companhias. 

Na Figura 1 apresentam-se a estrutura de validação preditiva do estudo, abrangendo as 

definições conceituais e operacionais das variáveis analisadas, de acordo com o modelo de 

Libby, Bloomfield e Nelson (2002). 

 
Figura 1: Estrutura de validade preditiva 

Fonte: adaptado de Libby, Bloomfield e Nelson (2002). 

 

Tendo em vista que nenhuma teoria pode ser diretamente testada, a relação é avaliada 

por meio da relação entre a Análise de Redes e a Suavização de Resultado (link 4). Tal 

relação é controlada por outras variáveis potencialmente influentes (link 5). Para que este teste 

seja legitimado, as ligações entre os conceitos e as definições operacionais (links 2 e 3) devem 

Estrutura da Pesquisa 

Associação das redes corporativas e práticas de Suavização de Resultado em companhias brasileiras de 

capital aberto 

Teoria de Suporte para análise empírica  

Teoria da Dependência dos Recursos (PFEFFER,1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Y CONCEITUAL 

 

Suavização de resultado 

X CONCEITUAL 

 

Redes corporativas  

(board interlocking) 

 

Y OPERACIONAL 

 

 

 Fator de Suavização:  

 
 

X OPERACIONAL 

Análise de Redes: 

 

 Centralidade de grau; 

 Centralidade de 

intermediação; 

 Centralidade de 

informação; 

 Tamanho do conselho;  

 Outsiders. 

 

1 

2 3 

4 

OUTRAS VARIAVEIS 

POTENCIALMENTE 

INFLUENTES 

 

 Desempenho; 

 Alavancagem; e 

 Tamanho da Empresa 
 

 

5 
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ser válidas. Isto é, os links 2 e 3 do libby boxes conectam as definições operacionais das 

variáveis X e Y (PIPPIN, 2006). 

 A partir da Teoria da Dependência dos Recursos (PFEFFER, 1972) o estudo propõe-

se, por meio dos elementos constitutivos de rede, explicar a prática de Suavização de 

Resultados, mensurada por meio da variável: Fator de Suavização, obtido pelo agrupamento 

das métricas EM1 e EM3 de Leuz, Nanda e Wysocki (2003). No Quadro 1 estão descritas as 

variáveis de pesquisa e suas definições operacionais. 

        Quadro 1: Variáveis da pesquisa 

 
        Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Verifica-se, no Quadro 1, a descrição da variável dependente (Fator de Suavização), 

variáveis independentes (Centralidade de Grau, Centralidade de Intermediação, Strutural 

Holes, Tamanho do Conselho, Outsiders) e as variáveis de controle (Desempenho, 

Alavancagem e Tamanho da Empresa). Para o tratamento dos dados, empregaram-se dois 

tipos de análise: i) a Análise Fatorial, e ii) a análise de Regressão de Dados em Painel.A 

Análise Fatorial foi empregada para elaboração de uma nova variável, Fator de Suavização, 

instituída a partir do agrupamento das variáveis EM1 e EM3 de Leuz, Nanda e Wysocki 

(2003). Segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2007) a Análise Fatorial é uma importante 

Nome da 

Variável 
Sigla Classificação Definição Operacional Forma de Mensuração 

Relação 

Esperada 

Fator de 
Suavização 

 

FS Dependente 
Métrica empregada para 
identificar a prática de 

suavização de resultado 

Obtido pelo agrupamento das 
métricas EM1 e EM3 de Suavização 

de Leuz, Nanda e Wysocki (2003)  

Centralidade 

de Grau 
Degree Independente 

Métrica utilizada para 

expressar o número de laços 

adjacentes que um ator 
possui com outros 

participantes da mesma rede 

 

Positiva 

Centralidade 

de 

Intermediação 

Betweeness Independente 
Capturar as interações entre 
dois atores não adjacentes. 

 

Positiva 

Strutural holes Efficiency Independente 

Buscam averiguar a 

qualidade das ligações entre 

os conselheiros de uma 
mesma organização 

Efficiency = EffSize/número de 

laços. 

 

Positiva 

Tamanho do 
Conselho 

TAM_CON Independente 

Variável importante para 

delinear a estrutura de 

governança corporativa 

Quantidade de profissionais 

integrantes no Conselho de 

Administração de uma empresa 

Positiva 

Outsides OUTS Independente 

Elemento essencial para as 

boas práticas de governança 
corporativa 

Percentual do número de 

conselheiros que não acumulam 

funções de executivo pelo total dos 

conselheiros da empresa 

Positiva 

Desempenho ROA Controle 
Verifica o desempenho da 

empresa 𝑅𝑂𝐴 =
LL

AT
 Positiva 

Alavancagem ALAV Controle 
Verifica o nível de 

endividamento da empresa 

 

Positiva 

Tamanho da 
Empresa 

TAM Controle 
Trata-se de uma proxy do 

porte da empresa 
Valores totais de ativos da empresa 

no final do ano 
Negativa 
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técnica estatística que tem como finalidade avaliar um conjunto de variáveis com o intuito de 

desvendar estruturas existentes não observáveis diretamente. 

A Regressão foi utilizada para testar os efeitos do board interlocking nas práticas de 

suavização de resultado. A Regressão de Dados em Painel, de acordo com Adkins (2010), 

compreende uma combinação de um grupo de unidades de corte transversal que são 

observadas ao longo do tempo. 

5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS   

5.1 ANÁLISE FATORIAL 

Em virtude de características semelhantes identificadas nas variáveis de suavização de 

resultado, EM1 e EM3, propostas por Leuz, Nanda e Wysocki (2003), optou-se pela utilização 

da técnica multivariada de Análise Fatorial. Essa escolha tem como intuito compor um fator 

representativo da suavização de resultado, para que posteriormente essa nova variável seja 

utilizada na análise de regressão com dados em painel. Um dos requisitos para a Análise 

Fatorial é a alta correlação entre as variáveis a serem agrupadas em fatores. Observa-se que 

existe forte correlação entre as variáveis EM1 e EM3, 66%, com significância ao nível de 1%.  

Isso sugere a existência do compartilhamento de fatores comuns entre as variáveis, o que 

justifica a utilização da análise fatorial. Os resultados das estatísticas de KMO (Kaiser-Mayer-

Olkin) e do teste de esfericidade de Bartlett com o intuito de confirmar os resultados da matriz 

de correlação. 

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin compara a magnitude dos coeficientes de relação entre 

as variáveis com a magnitude dos coeficientes de correlação parcial, apresentou um 

coeficiente de 0,500, o que torna possível a aplicação da análise fatorial. O teste de Bartlett 

apresentou um nível de significância de 0,00. Logo, rejeita-se a hipótese nula de que a matriz 

de correlação é a matriz identidade. Assim, é possível evidenciar a existência de correlação 

entre as variáveis, justificando o emprego da análise fatorial. Na Tabela 1 apresenta-se a 

determinação dos fatores do modelo e a verificação da variância explicada pelo número de e 

fatores e serem utilizados no modelo. 

 

Tabela 1: Determinação dos fatores do modelo 

Componente 
Total Auto Valor Extração da Soma dos Quadrados 

Total % da Variância Cumulativo % Total % da Variância Cumulativo % 

1 1,660 82,999 82,999 
1,660 82,999 82,999 

2 0,340 17,001 100,000 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Observa-se que a utilização dos dois fatores corresponde a uma variância explicada 

total de 100%. No entanto, nota-se que a utilização de apenas um fator, a variância cumulativa 

explicada é de aproximadamente 83%. Desse modo, a análise fatorial permite agrupar as 

variáveis, EM1 e EM3, em um único fator que será denominado de “Fator de Suavização” na 

análise de regressão com Dados em Painel.  

5.2 ANÁLISE DE REGRESSÃO DE DADOS EM PAINEL 
 

O modelo de painel com efeitos fixos é o mais consistente para explicar a variável 

dependente, Fator de Suavização. Na Tabela 2 apresentam-se os resultados do modelo de 

Regressão de Dados em Painel com efeitos fixos da variável.  
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        Tabela 2: Fator de Suavização: Dados em Painel com Efeitos Fixos 

Variáveis Significativas Coeficiente Estatística t Sinal Esperado Sinal obtido 

Centralidade da Firma 
 

Degree -0,1581 -0,7446 + - 
Betweeness 0,1296 2,0960** + + 

Configuração de Rede 
 

Efficiency 0,2679 0,7967 + + 
Estrutura do Conselho 

 
TAMcons 1,3804 3,227*** + + 

Outsides -1,0178 -1,2820 + - 

Variáveis de Controle 
 

ROA -0,0248 -0,1976 + - 

ALAV 2,3689 2,0860** + + 

TAMemp 0,0642 0,1286 - - 

Constante -5,3662 -0,6890 
  

R-quadrado Ajustado 79,86% 
   

   **Significativo ao nível de 5%; *** Significativo ao nível de 1% 

   Fonte: dados da pesquisa. 

Constatou-se que a presença de laços indiretos, identificada por meio da métrica de 

Centralidade de Intermediação (Betweeness) apresentando uma relação positiva e significativa 

(ß = 0,1296; p < 0,05) com a prática de suavização de resultado. Isto sugere que a criação de 

laços indiretos influência positivamente na probabilidade da organização gerenciar seus 

resultados. Notou-se também, relação positiva e significativa com o Tamanho do Conselho (ß 

= 1,3807; p < 0,01) e com o Índice de endividamento (ß = 2,3389; p < 0,05), indicando que o 

número de profissionais no conselho e o endividamento da organização podem influenciar na 

adoção da prática de suavização de resultado. Os resultados encontrados fornecem indícios de 

que o poder discricionário dos gestores sobre decisões operacionais e escolhas de divulgação 

pode ser explicado, em média, 79% pela presença de laços indiretos entre as empresas, pelo 

tamanho do conselho e pelo nível de endividamento da empresa. 

 A relação positiva dos coeficientes de lacunas estruturais (Efficiency) e a relação 

negativa com a presença de ligações diretas e Outsiders com a prática de suavização de 

resultado.  Portanto, não há indicio que a presença de tais elementos constitutivos influencia 

na adoção da prática de suavização de resultado. Na Tabela 3, apresentam-se, os parâmetros 

estimadores para a Suavização do Resultado mensurada por meio do Fator de Suavização.  
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Tabela 3: Fator de Suavização: Parâmetros estimadores para Suavização de Resultado 
Variáveis Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 Regressão 4 Regressão 5 

Centralidade da Firma 
     

Degree  
-0,1445 

  
-0,1581 

 
-0,6338 

  
-0,7446 

Betweeness  
0,1586 

  
0,1296 

 
2,316** 

  
2,0960** 

Configuração de Rede 
 

Efficiency   
0,1582 

 
0,2679 

  
0,7324 

 
0,7967 

Estrutura do Conselho 
 

TAMcons    
0,2905 1,3804 

   
0,9840 3,227*** 

Outsides    
-0,5446 -1,0178 

   
-0,8658 -1,2820 

Variáveis de Controle 
 

ROA 
0,0979 0,0360 0,1127 0,0993 -0,0248 

1,3800 0,3220 1,5910 1,4500 -0,1976 

ALAV 
-0,1275 2,0297 0,7247 -0,1211 2,3689 

-0,2349 1,997 1,1720 -0,2105 2,0860** 

TAMemp 
-0,0350 -0,1860 0,0093 -0,0644 0,0642 

0,2729 -0,6338 0,0814 -0,5097 0,1286 

Constante 
0,3777 1,8178 -0,6210 0,2159 -5,3662 

0,2024 0,2312 0,3372 0,1151 -0,6890 

R-quadrado 0,7780 0,8804 0,7918 0,7805 0,8948 

R-quadrado Ajustado 0,6997 0,7847 0,6993 0,6993 0,7986 

**Significativo ao nível de 5%; *** Significativo ao nível de 1% 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos pela estimação dos parâmetros de regressão 

com dados em painel com efeitos fixos e erro padrão robusto, com variável dependente sendo 

Fator de Suavização. Com respeito aos coeficientes estimados, na Regressão 1, constata-se 

que nenhuma variável de controle foi significativa. 

Quando testada a Regressão 2, incluindo as variáveis referentes à centralidade de 

firma, juntamente com as variáveis de controle, constatou-se que a variável de Betweeness (ß 

= 0,1586; p < 0,05) obteve significância, apoiando a ideia que a centralidade indireta 

influência na adoção de práticas de suavização de resultados. Outro fator que merece destaque 

são os elevados valores dos coeficientes de determinação, R
2
, variando entre 77,80% e 

89,48%, indicando um alto poder explicativo das variáveis independentes. 

Destaca-se, que as empresas pertencentes ao Índice do Bovespa, estão mais inclinadas 

a suavizar seus resultados quando atuam como elos entre outras companhias, possuem um 

grande número de profissionais em seu Conselho de Administração e, também, quando 

dispõem de baixos níveis de endividamento.  

As particularidades do mercado de capitais nacional induzem a pensar que práticas 

como a suavização de resultado podem ser influenciadas pela presença de profissionais 

atuando simultaneamente em duas ou mais companhias. Portanto, essas conclusões apontam 
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para a importância do Conselho de Administração, não apenas como um controlador das 

decisões tomadas pelos executivos, mas também, como um importante canal de recurso para a 

organização, característica essa, que é respaldada pela Teoria da Dependência de Recursos.  

6 CONCLUSÕES   

Com a finalidade de identificar a intensidade das ligações entre as companhias, 

adotaram-se como proxy, os indicadores de análise de rede social, classificadas em três 

grupos: i) Centralidade da Firma, representada pela Centralidade de Grau e Centralidade de 

Intermediação, ii) Configuração de Rede, expressa por Structural holes, e iii) Estrutura do 

Conselho mensurada pelo Tamanho do Conselho de Administração, e a presença de Outsides 

(conselheiros independentes).  

Uma importante contribuição metodológica deste estudo refere-se à criação de uma 

variável de suavização de resultado (Fator de Suavização) a partir do agrupamento, por meio 

da Análise Fatorial, das variáveis EM1 e EM3 desenvolvidas por Leuz, Nanda e Wysocki 

(2003).   

Os resultados sugerem que a criação de laços indiretos influência positivamente na 

probabilidade da organização gerenciar seus resultados. De acordo com Davis (1991) a 

localização da empresa na rede influência a adoção de práticas semelhantes. Por isso, 

acredita-se que as empresas que intermediam conexões entre outras companhias tem acesso 

privilegiado a uma gama de informações, isso aumenta a possibilidade de conhecer novas 

práticas e aplica-las nas empresas pertencentes a sua rede. Esses resultados encontrados estão 

em sintonia com os estudos de Kosnik (1987), Davis, (1991), Mizruchi (1996), Haunschild 

(1993), Stearns e Mizruchi (1993), Chiu, Teoh e Tian (2013). No que se refere que as ligações 

entre organizações por meio dos profissionais do Conselho de Administração podem 

influenciar na adoção de práticas corporativas. 

Também foram encontrados resultados que fornecem indícios da existência de relação 

significativa entre a Centralidade de Grau do Conselho e a prática de Suavização de Resultado 

contábil; e de que existe uma associação significativa entre a presença de outsiders no 

conselho e a prática de suavização de resultado. Esperava-se, a princípio, que o número de 

ligações diretas influenciasse na adoção da pratica de suavização, no entanto, isso não foi 

constatado. Acreditava-se, também, que a presença de profissionais atuantes apenas no 

Conselho de Administração motivasse a prática do income smoothing, porém, isso não foi 

evidenciado. Uma possível explicação para a rejeição das hipóteses pode estar associada ao 

fato de empresas conectadas diretamente possuírem um nível de informação menor que 

empresas que intermediam as conexões. Em relação à presença de outsiders, acredita-se que a 

alta média de profissionais que atuam apenas no conselho (92%) seja uma característica 

comum no mercado acionário brasileiro, tornando essa variável pouco influente. 

Por fim, os resultados fornecem indícios que a presença do board interlocking 

influencia na qualidade da divulgação das informações contábeis. Empresas que 

compartilham conselheiros com outras organizações, onde há ocorrência do Income Smothing, 

tendem a manipular seus resultados contábeis mais facilmente. Isso ocorre, as características 

do mercado de capitais brasileiro, como: predominância na formação de grupos econômicos, 

grupos com controle governamental, e fundos de pensão favorece que práticas adotadas com 

sucesso por algumas empresas sejam difundidas rapidamente. 

As características do mercado de capitais brasileiro, como baixa proteção aos 

acionistas minoritários e a grande concentração de capital nas mãos de um pequeno grupo de 

investidores, também, são determinantes para a relação entre o board interlocking e 

Suavização de Resultado. Como quem normalmente controla as empresas são poucos 
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investidores, espera-se que em organizações, como as controladas pelo BNDES, as práticas 

adotadas seja similares. 

Todavia, ressalta-se que os resultados obtidos estão limitados às empresas brasileiras 

pertencentes ao Índice do Bovespa (IBov) no período de 2009 a 2012. As limitações estão 

relacionadas, também, às variáveis selecionadas bem como às técnicas de análise de dados e 

às informações disponibilizadas pelo site da BM&FBOVESPA e pela base de dados 

Economática. Para pesquisas futuras sugere-se que seja investigada a relação do board 

interlocking com as demais práticas utilizadas no mercado de capitais brasileiro, como 

conservadorismo contábil e outras modalidades de gerenciamento de resultado. Sugere-se, 

também, examinar possíveis associações teóricas e empíricas entre a presença do board 

interlocking e o custo de capital das empresas brasileiras. 
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