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RESUMO 

O estudo objetivou analisar a relação entre o gerenciamento de resultados contábeis e o custo 

de capital próprio e de terceiros em empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. Para tal, 

realizou-se pesquisa descritiva, conduzida por meio de análise documental e abordagem 

quantitativa dos dados referentes ao período de 2010 a 2013 de uma amostra composta por 217 

empresas. Os resultados revelaram que o custo de capital próprio elevou-se no período de 2010 

a 2013. No que tange ao custo de capital de terceiros, quando analisado por meio da variável 

Kd, constatou-se que ocorreu uma pequena redução de 31,81% para 28,37%. Ao analisar o 

custo de capital de terceiros por meio da variável Ki, constatou-se que houve aumento de 

23,94% para 30,13% no período de 2010 a 2013. Quanto ao gerenciamento, os resultados 

evidenciaram destaque para os gerenciamentos de baixas proporções, principalmente a partir  

do ano de 2011. Os resultados também demonstraram que, entre as empresas analisadas, aquelas 
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com menor gerenciamento de resultados não apresentavam menor custo de capital próprio e de 

terceiros. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de resultados. Custo de capital próprio. Custo de capital de 

terceiros. Empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. 

 

Área Temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais objetivos das demonstrações financeiras, conforme Barth, 

Konchitchki e Landsman (2013), é o de melhorar a tomada de decisões por parte dos 

investidores, financiadores e outros fornecedores de capital. Para isso, as demonstrações devem 

dispor de informações mais transparentes e de qualidade. Na medida em que as demonstrações 

financeiras de uma empresa, incluindo seus resultados, são mais transparentes, a incerteza em 

relação ao valor de seu patrimônio pode ser menor e, portanto, esta poderá desfrutar de um 

menor custo de capital (BARTH; KONCHITCHKI; LANDSMAN, 2013). 

O custo de capital, para Rakow (2010), trata-se da taxa de juros que os fornecedores do 

capital da empresa utilizam para descontar fluxos de caixa futuros esperados. Nesse sentido, as 

informações contábeis de qualidade, segundo Iatridis (2012), podem reduzir a assimetria de 

informações entre os usuários da informação contábil, favorecer as previsões dos analistas e, 

posteriormente, levar à redução do custo de capital. Além disso, podem, inclusive, proporcionar 

melhores condições de financiamentos (ASHBAUGH-SKAIFE; COLLINS; LAFOND, 2006; 

BOTOSAN; PLUMLEE, 2002). 

Informações contábeis de qualidade são aquelas que refletem a verdadeira situação da 

entidade, na qual o usuário pode se basear para a tomada de decisão. Quando ocorre a falta de 

transparência nas evidenciações contábeis, quando as demonstrações financeiras são 

manipuladas, ou ainda, quando há número excessivo de itens não recorrentes, torna-se baixa a 

qualidade da informação para os usuários (PAULO; MARTINS, 2007; MOURA; THEISS; 

CUNHA, 2014). 

Para medir a qualidade da informação contábil, não existe apenas uma única métrica, 

mas sim diversos modelos que capturam diferentes propriedades, dentre elas: gerenciamento de 

resultados, conservadorismo, relevância, tempestividade da informação, persistência e 

oportunidade (WANG, 2006; LOPES, 2009; ALMEIDA, 2010; MOURA; THEISS; CUNHA, 

2014). Neste trabalho, a qualidade da informação contábil é observada por meio do 

gerenciamento de resultados, assim como nos estudos de Barth, Landsman e Lang (2008), 

Dallabona (2011) e Moura; Theiss; Cunha (2014) que afirmam que os resultados contábeis das 

empresas que apresentam menor gerenciamento de resultados irão destacar maior qualidade nas 

informações contábeis. 

Informações de má qualidade aumentam a assimetria de informação e contribuem para 

que os investidores tornem-se mais relutantes em investir seu capital. Também podem conduzir 

a situações de falta de liquidez do mercado, projeções mais equivocadas de analistas 

financeiros, aumentar o risco de inadimplência e aumentar o custo de capital próprio (GE; KIM, 

2014; GOTTI; MASTROLIA, 2014). 

Na literatura, as evidências empíricas sobre a relação entre o gerenciamento de 

resultados e o custo de capital ainda são contraditórias. Estudos como os de Bharath, Sunder e 

Sunder (2008), Francis, Nanda e Olsson (2008), Gray, Koh e Tong (2009), Nardi et al. (2009), 

Barth, Konchitchki e Landsman (2013); Kim e Sohn (2013) e Ge e Kim (2014) demonstraram 

que o gerenciamento de resultados aumenta o custo de capital. Em contraste, os resultados de 

McInnis (2010) e Gotti e Matrolia (2014), por exemplo, evidenciaram que o gerenciamento de 

resultados não afetava o custo de capital. 
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Com base no exposto elaborou-se a pergunta de pesquisa que orienta este estudo: Qual 

a relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital em empresas brasileiras de 

capital aberto? Assim, este estudo objetiva analisar a relação entre o gerenciamento de 

resultados contábeis e o custo de capital próprio e de terceiros em empresas brasileiras listadas 

na BM&FBovespa. 

A motivação para este estudo decorre da crescente visibilidade e interesse que o 

gerenciamento de resultados e o custo de capital têm despertado tanto nos pesquisadores, quanto 

nas empresas dos mais variados setores econômicos. Também, devido a divergências 

constatadas em resultados de pesquisas anteriores de mesma natureza e que geram inquietações. 

Ainda, pelo reduzido número de estudos no contexto do mercado brasileiro.  

O estudo está estruturado em sete seções, iniciando com essa introdução. Em seguida, 

apresenta o referencial teórico que aborda conteúdos sobre gerenciamento de resultados, custo 

de capital e estudos anteriores sobre a relação entre gerenciamento de resultados e custo de 

capital. Após, apresenta os aspectos metodológicos utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa. Em seguida, faz a descrição e a análise dos resultados e, por último, apresenta as 

considerações finais do estudo. 

 

2 GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 

O gerenciamento de resultados tem sido palco de recorrentes discussões acadêmicas e 

assunto constante no ambiente empresarial (CHEN et al., 2010; KOTHARI; MIZIK; 

ROYCHOWDHURY, 2012). De acordo com Vladu e Cuzdriorean (2014), o gerenciamento de 

resultados é um dos temas mais atraentes na pesquisa contemporânea, além de ser uma das 

discussões atuais mais significativas na Contabilidade. 

Tal preponderância não é de se admirar, afinal, como afirmaram Kothari, Mizik e 

Roychowdhury (2012), a gestão é uma importante fonte de informações financeiras para os 

investidores. Segundo os autores, a literatura de gerenciamento de resultados demonstra que os 

gestores geralmente deturpam de forma positiva a informação financeira da empresa, na 

esperança de inclinar a valorização do mercado de ações da entidade para cima. Os autores 

ainda comentam que o gerenciamento de resultados pode ocorrer por meio de dois canais: a 

gestão dos rendimentos e a gestão das atividades. 

Para Schipper (1989), o gerenciamento de resultados é uma intervenção proposital no 

processo de relato financeiro externo com a intenção de obter algum ganho privado. Consoante 

Healy e Wahlen (1999) e Chen et al. (2010), estudos anteriores examinaram vários incentivos 

e abordagens do gerenciamento de resultados e mostraram que a sua infiltração chegou a um 

nível que compromete significativamente a integridade da informação financeira.  

Destaca-se que pesquisas sobre a constatação da presença do gerenciamento de 

resultados no ambiente empresarial são em grande parte com base nos acréscimos agregados 

e/ou específicos, ou ainda na distribuição de lucros divulgados (MCNICHOLS, 2000).  

Entretanto, Chen et al. (2010) esclarecem que os estudos sobre o assunto não oferecem 

entendimentos suficientes no que concerne ao alcance e o âmbito dessa prática no mercado, vez 

que, os verdadeiros ganhos muitas vezes não são observáveis, portanto, a inferência, a 

frequência e a magnitude do gerenciamento de resultados não são facilmente observáveis. 

Ademais, segundo Chen et al. (2010), a extensão e o escopo do gerenciamento de resultados 

estão relacionados com diferentes motivações.  

Observa-se que diferentes resultados e escopos foram encontrados e aplicados na 

literatura sobre gerenciamento de resultados. Por exemplo, Healy e Palepu (1990) verificaram 

que as empresas gerenciam os resultados quando eles estão perto da restrição de dividendos. 

Dechow e Sloan (1991) propõem que os CEOs gerenciam lucros em seus últimos anos de 

mandato para maximizar os seus contratos de remuneração. Teoh, Welch e Wong (1998) 
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mostraram que as empresas são mais propensas a inflar lucros divulgados antes de novas ofertas 

de ações.  

Kim e Park (2005) sugeriram que algumas empresas tomam decisões contábeis 

oportunistas e emitem novas ações a preços inflacionados. Graham, Harvey e Rajgopal (2005) 

entrevistaram um grupo de 401 executivos financeiros e questionaram acerca dos fatores-chave 

que impulsionavam as decisões sobre os ganhos reportados e a divulgação voluntária e 

constataram que 78% deles mostraram-se dispostos em sacrificar valor econômico para 

gerenciar percepções de relatórios financeiros.  

Ao passo que Doukakis (2014) constatou que a adoção do IFRS obrigatório não teve 

impacto significativo nas práticas de gestão de resultados reais ou dos exercícios. Enquanto 

Laksmana e Yang (2014) encontraram resultados mistos que em geral sugeriram que tanto a 

manipulação das acumulações contábeis pelo regime de competência para aumento de 

resultados, quanto a manipulação baseada em atividade real são mais prevalentes entre as 

empresas e indústrias de baixa concorrência do que em indústrias de alta concorrência. 

Ademais, como informado por Gunny (2010), a literatura contábil empírica existente fornece 

evidências sobre a existência de gerenciamento de resultados para alcançar vários objetivos de 

resultados. 

 

3 CUSTOS DE CAPITAL 

O custo de capital refere-se a quanto uma empresa consegue ter de retorno em seus 

investimentos. Segundo Martinez et al. (2001) e Assaf Neto, Lima e Araújo (2008), tal custo 

diz respeito a um custo de oportunidade por meio do qual a entidade espera obter a melhor 

proposta de investimento.  

Já para Castro Júnior, Conceição e Santos (2011) o custo de capital é aquele atribuído à 

taxa de retorno que a empresa deve alcançar sobre seus programas de investimentos, de modo 

que consiga preservar o valor de mercado que as suas ações possuem e, claro, granjear novos 

recursos para si. Em outras palavras, o custo de capital é a retribuição mínima reivindicada 

pelos investidores para que venham a destinar seus investimentos em determinada organização 

ou ativo.  

Diante disso, infere-se que o custo de capital pode ser utilizado pela organização como 

uma maneira de estimar quanto um investimento é atrativo, além de servir de referência para se 

analisar o desempenho, a viabilidade operacional e a definição de uma estrutura de capital 

vantajosa (ASSAF NETO; LIMA; ARAÚJO, 2008).  

Francis, Nanda e Olsson (2008) e Rakow (2010) postulam que há uma relação de 

complementaridade entre o disclosure e o custo de capital. Assaf Neto, Lima e Araújo (2008) 

destacam que uma apreensão apropriada e confiável do custo de capital é condição primordial 

para que haja um processo de tomada de decisão acertada.  

A esse respeito, Gotti e Mastrolia (2014) ponderam ser a associação entre a divulgação 

voluntária e o custo de capital, um conceito chave na geração dos relatórios financeiros. 

Pesquisas como as de Diamond e Verrecchia (1991), Welker (1995), Botosan (1997) e Botosan 

e Plumlee (2002) postulam que o aumento da divulgação poderia reduzir o custo do capital, 

seja por meio da diminuição do risco de estimativa ou reforço da liquidez do mercado.  

Ashbaugh-Skaife, Collins e Lafond (2006) constataram empiricamente que o custo de 

capital próprio das empresas norte-americanas estava negativamente associado com a qualidade 

da informação financeira, a independência do conselho de administração e a percentagem de 

membros do conselho que possuíam provisões. Tran (2014) assevera que o número de 

blockholders está positivamente associado com o custo de capital próprio.  

Cheng, Collins e Huang (2006) verificaram que empresas com regimes de direitos de 

acionistas mais fortes e níveis mais elevados de transparência financeira enfrentam menor custo 

de capital próprio. No tocante às empresas da Alemanha, Drobetz, Schillhofer e Zimmermann 
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(2004) constataram uma relação negativa entre a sua pontuação de governança e os retornos 

das ações.  

A esse respeito, Ashbaugh-Skaife, Collins e Lafond (2006), Drobetz, Schillhofer e 

Zimmermann (2004), Garmaise e Liu (2005) e Cheng, Collins e Huang (2006) encontraram 

evidências empíricas de que uma governança fraca aumenta a exposição das empresas ao risco 

sistemático e, consequentemente, majora o custo de capital próprio. Em resumo, todos esses 

estudos elencados encontraram uma associação negativa entre a qualidade da governança 

corporativa e o custo de capital próprio.  

Tran (2014) destaca que há uma corrente de pesquisa amparada por estudos como os de 

Barry e Brown (1985) e Coles e Loewenstein (1988), que assevera que a informação é uma 

redutora do custo de capital próprio e, por conseguinte, do risco de estimativa dos investidores. 

Outra corrente amparada por estudos como os de Amihud e Mendelson (1986), Diamond e 

Verrecchia (1991) e Easley e O'Hara (2004) atesta que a informação reduz o custo de capital 

próprio e os custos de transação e aumenta a liquidez do mercado, proporcionando com isso, 

maior procura por títulos.  

Em suma, depreende-se que a partir do momento que se prima por informações de 

qualidade e se tem um conhecimento correto dos custos de capital, bem como, de todos os 

trâmites que ocorrem na empresa e aliado a isso, adotam-se boas práticas de governança ter-se-

á uma maior valorização das ações da entidade, pois, de acordo com Rogers, Securato e Ribeiro 

(2008) pode-se aumentar a liquidez das ações, diminuir o risco, reduzir o custo de capital ou 

ainda, aumentar o retorno do investimento. 

 

4 PESQUISAS ANTERIORES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE GERENCIAMENTO DE 

RESULTADOS E CUSTO DE CAPITAL 

A seguir, estão descritos alguns estudos similares que, também, analisaram a relação 

entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital em companhias abertas, iniciando pela 

pesquisa de Bharath, Sunder e Sunder (2008) que investigaram o impacto do gerenciamento de 

resultados na contratação de financiamentos, examinando os preços e características dos 

contratos de empréstimo no momento da origem do crédito. A amostra foi composta por um 

conjunto de empresas americanas e o período analisado foi de 1988 a 2001. Verificaram que as 

empresas com maior gerenciamento em seus resultados enfrentavam cláusulas contratuais de 

vencimento do empréstimo mais rigorosas. Os custos de transação de empréstimos também 

eram significativamente mais elevados para as empresas que apresentaram maior 

gerenciamento de resultados, sendo que as taxas iniciais eram mais elevadas (16 a 37 por cento 

superiores), assim como as taxas anuais (50 por cento superiores). 

Francis, Nanda e Olsson (2008) analisaram a relação entre a divulgação voluntária, 

gerenciamento de resultados e custo de capital em uma amostra de empresas americanas. O 

período analisado foi de 1992 a 2000. Perceberam que as empresas com boa qualidade dos 

resultados apresentavam divulgações voluntárias mais amplas do que empresas com baixa 

qualidade dos resultados. Também descobriram que mais divulgação voluntária estava 

associada a um menor custo de capital. No entanto, de acordo com a associação de 

complementaridade entre a divulgação e qualidade dos resultados, constataram que o efeito de 

divulgação sobre o custo de capital era substancialmente reduzido ou desaparecia 

completamente, uma vez que estava condicionado a qualidade dos resultados. 

Gray, Koh e Tong (2009) analisaram a relação entre o gerenciamento de resultados e o 

custo de capital em um conjunto de empresas australianas. O período analisado foi de 1992 a 

2005. Relataram que a qualidade da informação, ou seja, menor gerenciamento de resultados, 

importava para os participantes do mercado de capitais e resultava tem consequências 

econômicas importantes para o custo de capital das empresas. Os resultados evidenciaram que 

o gerenciamento de resultados influenciava para o aumento do custo de capital.  
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Nardi et al. (2009) analisaram a relação entre o gerenciamento de resultados contábeis 

e o custo de capital próprio e de terceiros em uma amostra composta por empresas brasileiras 

de capital aberto. O período analisado foi de 2004 a 2006, anterior à adoção das normas 

internacionais de contabilidade no Brasil. Os resultados apontaram a existência de relação 

positiva entre gerenciamento de resultados contábeis e custo da dívida, ou seja, quanto maior o 

nível de gerenciamento das empresas maior o custo de capital de terceiros. Mas, não 

constataram qualquer relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital próprio. 

McInnis (2010) analisou a relação entre suavização dos resultados e custo de capital em 

uma amostra composta por 6076 empresas americanas. O período analisado foi de 1975 a 2006 

e os resultados evidenciaram que a suavização dos resultados não afetava o custo do capital na 

amostra analisada.  

Barth, Konchitchki e Landsman (2013) analisaram a relação entre transparência dos 

resultados e custo de capital. Descreveram que as empresas com resultados mais transparentes 

eram aquelas cujos rendimentos melhor refletiam as mudanças no valor econômico da 

empresa.  A amostra foi composta por um conjunto de empresas norte-americanas de capital 

aberto e não financeiras. O período analisado foi de 1974 a 2000. Forneceram evidências de 

que as empresas com resultados mais transparentes desfrutavam de um menor custo de capital. 

Kim e Sohn (2013) analisaram a relação entre o gerenciamento de resultados e o custo 

de capital em uma amostra composta por um conjunto de empresas norte-americanas de capital 

aberto e não financeiras. O período analisado foi de 1987 a 2011. Os resultados demonstraram 

que as atividades de gerenciamento de resultados prejudicam a qualidade da informação e a 

tomada de decisão dos investidores externos e, portanto, o mercado exige um prêmio mais 

elevado, em função do risco percebido. 

Ge e Kim (2014) analisaram a relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de 

capital em uma amostra composta por um conjunto de empresas norte-americanas de capital 

aberto e não financeiras. O período analisado foi de 1993 a 2009. Os resultados revelaram que 

os fornecedores de capital percebiam o gerenciamento de resultados como um fator de aumento 

de risco de crédito e, portanto, exigiam prêmios de alto risco. 

Gotti e Matrolia (2014) analisaram a relação entre a divulgação de informações, a 

qualidade dos resultados e o custo de capital em uma amostra composta por emissores 

estrangeiros privados de diversos países. Os autores destacaram que os emissores estrangeiros 

privados estavam sujeitos a um número reduzido de exigências de governança corporativa em 

comparação com os emissores norte-americanos e foram identificados por meio de uma lista 

disponibilizada pela Securities and Exchange Commission (SEC). O período analisado foi de 

2000 a 2006 e a análise considerou a divisão da amostra em empresas de ambientes 

institucionais fortes e fracos. No grupo de empresas de regimes fortes não encontraram relação 

entre as variáveis analisadas. Nas empresas de ambientes fracos, descobriram que a isenção às 

práticas de governança estava associada a um maior custo de capital próprio, no entanto, a 

qualidade dos resultados não influenciava significativamente no custo de capital. 

Verifica-se nos estudos apresentados que a maioria das investigações ocorreram em 

empresas americanas e em períodos anteriores a 2006. Portanto, este assunto merece atenção 

em ambientes diversos, especialmente em países com condições não similares aos pesquisados, 

como é o caso do Brasil, que possui um ambiente institucional frágil, caracterizado por um 

mercado acionário menos ativo e com proteção legal aos direitos de propriedade 

significativamente inferiores ao de países como Estados Unidos, por exemplo. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A fim de atender ao objetivo proposto no artigo, realizou-se pesquisa descritiva, 

conduzida por meio de análise documental e abordagem quantitativa dos dados. A população 

da pesquisa compreendeu as companhias abertas listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e 



 

7 

 

Futuros de São Paulo – BM&Fbovespa. As empresas que exerciam atividades financeiras e que 

não tinham informações necessárias para todas as variáveis utilizadas e em todos os anos 

investigados foram excluídas da amostra. Após os procedimentos metodológicos adotados, a 

amostra desta pesquisa foi composta por 217 companhias abertas. 

O período de análise da pesquisa refere-se aos anos de 2010 a 2013. Adotou-se como 

marco inicial o ano de 2010 porque este foi o período inicial de adoção plena das normas 

internacionais de contabilidade no Brasil.   

Inicialmente, foram calculados os índices de gerenciamento de resultados. Para isso, foi 

necessário determinar os accruals totais por meio da comparação entre o lucro líquido e o fluxo 

de caixa operacional, calculado por meio do método indireto. Após, por regressão matemática, 

estimaram-se os accruals discricionários. Todos os dados foram obtidos por meio do banco de 

dados Economática e para o cálculo da regressão linear, entre vários métodos, preferiu-se o 

modelo Jones Modificado (DECHOW; SLOAN; SWEENEY, 1995), conforme Equação 1: 

 

ATit  = α1 (
1

At−1
)  + α2(ΔRTit -∆CRit) + α3(APit)+εit                                    (Equação 1) 

 

Em que: 

ATit  = Accruals totais da empresa i no período t, ponderados pelos ativos totais no 

final do período t-1; 

Ait-1 = Ativo total da empresa no final do período t-1; 

ΔRTit = Variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t; 

ΔCRit  = Variação da conta duplicatas a receber (clientes) da empresa i do período t-1 

para o período t; 

APit = Saldo da conta Ativo Imobilizado e Ativo Diferido da empresa i no ano t; 

it = erro da regressão; 

 

No cálculo, ocorreu a ponderação dos valores pelos ativos para evitar a influência do 

tamanho da empresa nos resultados. O modelo Jones Modificado é um dos mais utilizados na 

literatura, bem como fornece uma maior praticidade na execução. Além disso, o modelo Jones 

Modificado gera accruals sólidos ao desempenho e oportunismo, destacando os accruals 

discricionários. Como exemplo de estudos que utilizaram o modelo Jones Modificado podem 

ser citados Francis et al. (2002), Coelho e Lopes (2007), Nardi et al. (2009), Formigoni et al. 

(2012) e Silva et al. (2014). 

Como proxy para o custo de capital próprio, assim como no estudo de Nardi et al. (2009), 

foi utilizado a variável beta, obtida diretamente no banco de dados Economática. O cálculo é 

realizado a partir das oscilações da ação de cada uma das empresas, conforme Equação 2: 

 

Beta =
𝐶𝑜𝑣(𝑅i , Rm)

σ2(Rm)
                                                                                        (Equação 2) 

 

Em que: 

Cov(Ri, Rm) = Covariância entre o retorno da ação e o retorno de mercado; 

(Rm) = Variância do retorno de mercado. 

Para análise do custo de capital de terceiros foram utilizadas as variáveis Ki e Kd, 

novamente, assim como no estudo de Nardi et al. (2009). Para o cálculo do Ki de cada empresa, 

foi aplicada a seguinte fórmula, de acordo com a Equação 3:  
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Ki j , t =
𝐷𝐹 j , t

PO j , t
                                                                                                 (Equação 

3) 

 

Em que: 

Ki j, t =  é o custo da dívida da empresa j no ano t; 

DF j, t = é a despesa financeira de curto e longo prazo da empresa j no ano t;  

PO j ,t = é o passivo oneroso da empresa j no ano t. 

O passivo oneroso utilizado no cálculo do Ki foi obtido, de acordo com a Equação 4: 

 

PO = FCP + FLP + DCP + DLP                                                    (Equação 4) 

 

Em que: 

PO = Passivo oneroso; 

FCP = financiamento de curto prazo; 

FLP = financiamento de longo prazo; 

DCP = debêntures de curto prazo; 

DLP = debêntures de longo prazo. 

 

Ressalta-se que para calcular a variável Ki o passivo oneroso foi obtido no final de cada 

ano. A variável Kd foi obtida diretamente no banco de dados Economática e de modo contrário, 

o passivo oneroso foi obtido no início de cada ano. 

Após a coleta dos dados, partiu-se para a análise. Inicialmente foi realizada uma análise 

descritiva das variáveis de gerenciamento de resultados, custo de capital próprio e de custo de 

capital de terceiros. Para tal, foram usadas medidas de estatísticas descritivas (média e desvio 

padrão). Por fim, para analisar a relação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital 

próprio e de terceiros utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para testar se a distribuição 

amostral de cada variável possuía normalidade dos dados. O resultado do teste foi positivo para 

todas as variáveis, dessa forma, optou-se por utilizar o coeficiente de correlação de Pearson. 

 

6  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção contém a descrição e análise dos dados. Primeiramente, apresentam-se as 

estatísticas descritivas da variável beta, adotada como proxy de análise do custo de capital 

próprio do período de 2008 a 2010. Em seguida, as estatísticas descritivas das variáveis Kd e 

Ki, utilizadas para a análise do custo de capital de terceiros. Na sequência, apresentam-se os 

índices de gerenciamento de resultados. E, por último, demonstram-se os resultados da 

correlação de Pearson que possibilitou alcançar o objetivo do estudo. 

Na Tabela 1, são apresentados as estatísticas descritivas da variável beta (custo de 

capital próprio), das 217 empresas da amostra, no período de 2010 a 2013, de acordo com os 

setores econômicos da BM&FBovespa. 
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Tabela 1 – Estatística descritiva da variável beta (custo de capital próprio) do período de 2010 a 2013 

Setor econômico da 

BM&FBovespa 

Nº 

empr. 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

2010 2011 2012 2013 

Bens industriais 29 0,64 0,49 0,68 0,50 0,67 0,51 0,45 0,41 

Construção e transporte 46 0,31 0,53 0,70 0,68 0,86 0,64 0,73 0,66 

Consumo cíclico 41 0,46 0,51 0,48 0,50 0,61 0,50 0,50 0,44 

Consumo não cíclico 26 0,26 0,34 0,63 0,44 0,71 0,46 0,55 0,35 

Materiais básicos 27 0,57 0,58 0,81 0,60 0,90 0,60 0,77 0,56 

Petróleo, gás e biocomb. 1 1,10 - 1,07 - 1,05 - 1,09 - 

Tecnologia da Inf. 6 0,60 0,59 0,84 0,36 0,75 0,32 0,47 0,29 

Telecomunicações 6 0,40 0,27 0,33 0,23 0,31 0,22 0,28 0,16 

Utilidade pública 35 0,35 0,36 0,37 0,33 0,39 0,38 0,28 0,27 

Totais gerais 217 0,43 0,49 0,60 0,54 0,68 0,54 0,54 0,50 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se na Tabela 1 que, no ano de 2010, o setor econômico de petróleo, gás e 

biocombustíveis se destacou com indicador de 1,10 que reflete maior custo de capital próprio. 

No entanto, cabe ressaltar que apenas uma empresa deste setor possuía dados para todas as 

variáveis analisadas neste estudo. Destacaram-se também, no ano de 2010, com indicadores 

mais elevados, as empresas do setor de bens industriais e as empresas do setor de tecnologia da 

informação com indicadores médios de 0,64 e 0,60, respectivamente, indicando que nestes 

setores encontram-se empresas com custo de capital próprio mais elevado.  

No setor de petróleo, gás e biocombustíveis o indicador do custo de capital próprio 

manteve-se superior a 1 ao longo dos quatro anos analisados. No setor de bens industriais o 

indicador elevou-se para 0,68 em 2011, apresentou uma pequena redução para 0,67 em 2012 e 

uma redução maior, caindo para 0,45 em 2013. De modo similar, o indicador de 0,60 no setor 

de tecnologia da informação, elevou-se para 0,84 em 2011, reduziu para 0,75 em 2012 e 

apresentou nova redução, para 0,47 em 2013. 

É possível observar, ainda na Tabela 1, que de modo contrário, os setores de consumo 

não cíclico (0,26), construção e transporte (0,31) e utilidade pública (0,35) destacaram-se com 

os menores indicadores de custo de capital próprio no ano de 2010. No entanto, somente as 

empresas do setor de utilidade pública apresentaram no ano de 2013 (0,28) um custo de capital 

médio inferior ao que foi apresentado no ano de 2010. Além disso, o desvio padrão, do setor de 

utilidade pública, demonstra que há maior homogeneidade nos indicadores entre aas empresas. 

Nota-se na Tabela 1, de modo geral, que o custo de capital próprio foi crescente no 

período de 2010 a 2012, pois o indicador elevou-se de 0,43 em 2010, para 0,68 em 2012. No 

ano de 2013 ocorreu uma redução no índice médio que foi equivalente a 0,54. 

Na Tabela 2, estão expostas as estatísticas descritivas da variável Kd (custo de capital 

de terceiros) das 217 empresas da amostra, no período de 2010 a 2013, de acordo com os setores 

econômicos da BM&FBovespa. 
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Tabela 2 – Estatística descritiva da variável Kd (custo de capital de terceiros) do período de 2010 a 2013 

Setor econômico da 

BM&FBovespa 

Nº 

empr. 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

2010 2011 2012 2013 

Bens industriais 29 23,13 21,65 27,00 24,22 23,30 21,76 26,59 28,62 

Construção e transporte 46 26,69 56,02 27,07 47,87 19,97 34,52 18,14 36,06 

Consumo cíclico 41 59,30 89,49 53,46 97,33 45,95 94,78 50,50 121,79 

Consumo não cíclico 26 27,23 20,43 32,14 22,48 30,86 27,04 38,11 45,00 

Materiais básicos 27 37,49 45,48 39,88 45,39 30,19 36,79 27,71 26,68 

Petróleo, gás e biocomb. 1 3,30 - 5,40 - 7,00 - 5,20 - 

Tecnologia da Inf. 6 34,35 27,94 28,43 16,68 20,75 5,94 22,42 6,89 

Telecomunicações 6 18,33 3,96 31,42 19,88 26,23 16,09 19,57 19,15 

Utilidade pública 35 15,26 7,26 17,55 11,04 15,89 7,79 13,82 6,97 

Totais gerais 217 31,81 52,35 32,77 52,82 27,38 48,41 28,37 60,24 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se na Tabela 2 que, no ano de 2010, o setor econômico de consumo cíclico se 

destacou com o maior indicador médio, equivalente a 59,30%, ou seja, este resultado evidencia 

que o custo de capital de terceiros é superior nas empresas desse setor. Destaca-se também que 

o desvio padrão aponta diferenças consideráveis nos indicadores entre as empresas. 

Destacaram-se também, no ano de 2010, com indicadores mais elevados, as empresas 

dos setores de materiais básicos e de tecnologia da informação com indicadores médios de 

37,49% e 34,35%, respectivamente, indicando que nestes setores encontram-se empresas com 

custo de capital de terceiros mais elevados. 

É importante ressaltar que os três setores apresentaram no ano de 2013 indicadores de 

custo de capital de terceiros inferiores aos que foram apresentados no ano de 2010. No setor de 

consumo cíclico o indicador equivalente a 59,30% em 2010 caiu para 50,50% em 2013. Nos 

setores de materiais básicos e de tecnologia da informação, os indicadores médios de 37,49% e 

34,35%, reduziram para 27,71% e 22,42%, respectivamente. 

De modo contrário, verifica-se na Tabela 2 que os setores de petróleo, gás e 

biocombustíveis (3,30%), utilidade pública (15,26%) e telecomunicações (18,33%) 

destacaram-se com os menores indicadores de custo de capital de terceiros no ano de 2010. As 

empresas do setor de utilidade pública e telecomunicações estão entre aquelas que possuem os 

menores desvios padrões ao longo de todo o período analisado, ou seja, maior homogeneidade 

nos indicadores, entre as empresas. No entanto, somente as empresas do setor de utilidade 

pública apresentaram no ano de 2013 (13,82%) um custo de capital de terceiros médio inferior 

ao que foi identificado no ano de 2010. 

É possível perceber na Tabela 2, de modo geral, que o custo de capital de terceiros 

apresentou uma pequena redução de 31,81% para 28,37% no período de 2010 a 2013. O 

indicador, inicialmente elevou-se para 32,77% em 2011, reduziu para 27,38% em 2012 e, 

novamente, elevou-se para 28,37% no ano de 2013.  

Na Tabela 3, estão expostas as estatísticas descritivas da variável Ki (custo de capital de 

terceiros) das 217 empresas da amostra, no período de 2010 a 2013, também de acordo com os 

setores econômicos da BM&FBovespa. 

 



 

11 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva da variável Ki (custo de capital de terceiros) do período de 2010 a 2013 

Setor econômico da 

BM&FBovespa 

Nº 

empr. 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

2010 2011 2012 2013 

Bens industriais 29 19,51 20,38 22,35 27,62 22,58 27,21 21,59 25,09 

Construção e transporte 46 24,46 66,46 17,43 36,43 16,39 35,38 18,70 45,87 

Consumo cíclico 41 38,43 66,77 44,35 110,02 42,57 88,78 47,35 109,74 

Consumo não cíclico 26 22,87 20,05 21,72 14,68 27,05 29,99 35,21 49,58 

Materiais básicos 27 27,26 35,19 33,45 42,74 26,71 28,41 58,87 165,13 

Petróleo, gás e biocomb. 1 2,74 - 4,05 - 5,56 - 3,77 - 

Tecnologia da Inf. 6 17,77 9,86 21,97 10,89 22,07 8,85 20,71 12,03 

Telecomunicações 6 18,66 9,12 18,09 6,74 20,17 10,75 13,63 4,05 

Utilidade pública 35 10,72 5,18 11,81 7,54 11,80 8,50 11,30 7,47 

Totais gerais 217 23,94 45,60 24,86 54,78 24,20 46,26 30,13 81,24 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação a variável Ki, é possível verificar na Tabela 3 que, no ano de 2010, o setor 

econômico de consumo cíclico, mais uma vez, se destacou com o maior indicador médio, 

equivalente a 38,43%, demonstrando que o custo de capital de terceiros é superior nas empresas 

desse setor. O desvio padrão ao longo de todo o período reflete a existência de diferenças 

consideráveis nos indicadores entre as empresas. 

Destacaram-se também, no ano de 2010, com indicadores mais elevados, as empresas 

dos setores de materiais básicos e de construção e transporte com indicadores médios de 27,26% 

e 24,46%, respectivamente, indicando que nestes setores também estão empresas com custo de 

capital de terceiros mais elevados.  

Destaca-se que somente as empresas do setor de construção e transporte apresentaram 

redução do custo de capital ao longo do período, pois o indicador caiu de 24,46% em 2010 para 

18,70% em 2013. No setor de consumo cíclico o indicador que era de 38,43% em 2010, elevou-

se para 47,35% em 2013. No setor de materiais básicos o aumento foi ainda maior, pois elevou-

se de 27,26% em 2010 para 58,87% em 2013. 

De modo contrário, verifica-se na Tabela 2 que, outra vez, os setores de petróleo, gás e 

biocombustíveis (2,74%) e utilidade pública (10,72%) e, ainda, o setor de tecnologia da 

informação (17,77%) destacaram-se com os menores indicadores de custo de capital de 

terceiros no ano de 2010. As empresas do setor de utilidade pública e tecnologia da informação 

estão entre aquelas que possuem os menores desvios padrões ao longo de todo o período 

analisado, ou seja, maior homogeneidade nos indicadores, entre as empresas. Destaca-se que as 

empresas dos três setores apresentaram aumento no indicador médio de custo de capital de 

terceiros de 2010 para 2013. 

É possível observar ainda, na Tabela 3, de modo geral, que o custo de capital de 

terceiros, quando analisado por meio da variável Ki, apresentou aumento de 23,94% para 

30,13% no período de 2010 a 2013. O indicador, inicialmente elevou-se para 24,86% em 2011, 

teve uma pequena redução para 24,20% em 2012 e elevou-se para 30,13% no ano de 2013.  

Na Tabela 4 apresentam-se os índices de gerenciamento de resultados das empresas da 

amostra, referentes ao período de 2010 a 2013. 
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Tabela 4 – Estatística descritiva dos índices de gerenciamento de resultados do período de 2010 a 2013 

Ano Índices 
Quantidade de empresas 

Nº % 
2

0
1

0
 

> -0,10 48 22 

-0,10 a 0,00 57 26 

0,01 a 0,10 73 34 

> 0,10 39 18 

2
0

1
1
 

> -0,10 17 8 

-0,10 a 0,00 91 41 

0,01 a 0,10 92 42 

> 0,10 18 9 

2
0

1
2
 

> -0,10 17 8 

-0,10 a 0,00 84 39 

0,01 a 0,10 96 44 

> 0,10 20 9 

2
0

1
3
 

> -0,10 18 8 

-0,10 a 0,00 86 40 

0,01 a 0,10 102 47 

> 0,10 11 5 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota-se na Tabela 4 que, no ano de 2010, de modo geral, 60% das 217 empresas que 

constituem a amostra da pesquisa possuíam índices variando entre -0,10 e 0,10, indicando que 

na maioria delas ocorreram gerenciamentos de baixas proporções. Destas 60%, ou seja, dentre 

estas 130 empresas, também é possível constatar que em 34% delas os ajustamentos de 

competência ocorreram para aumentar os resultados contábeis e em 26% dos casos o 

gerenciamento ocorreu para reduzir os resultados. 

Em relação ao ano de 2011, é possível observar na Tabela 4 que o número de empresas 

que realizaram gerenciamentos de baixas proporções com índices negativos entre -0,10 e 0 e 

positivos entre 0,01 e 0,10 elevou-se para 183, ou seja, de 60% em 2010 para 83% em 2011. 

Dentre as 183 empresas, verifica-se na Tabela 4 que em 42% delas os ajustamentos de 

competência ocorreram para aumentar os resultados contábeis e em 41% dos casos o 

gerenciamento ocorreu para reduzir os resultados. 

No ano de 2012, de modo geral, o número de empresas que realizaram gerenciamentos 

de baixas proporções e altas proporções mantiveram-se semelhantes ao ano de 2011, ou seja, 

83% e 17%, respectivamente. No entanto, houve um aumento no percentual de empresas que 

realizaram gerenciamentos positivos de baixas proporções (44%) e redução no percentual de 

empresas que realizaram gerenciamentos negativos de baixas proporções (39%). 

Quanto ao ano de 2013, constata-se na Tabela 4 que o percentual de empresas que 

realizaram gerenciamentos positivos de baixas proporções elevou-se outra vez, passando de 

44% em 2012 para 47% em 2013. O percentual de empresas que realizaram gerenciamentos 

negativos de menores proporções teve um pequeno aumento de 39% para 40% em 2013. 

Destaca-se ainda, no ano de 2013, que o percentual de empresas que realizaram gerenciamento 

positivo de maior proporção reduziu para apenas 5% do total de 217 empresas analisadas. 

Na Tabela 5, evidenciam-se os coeficientes de correlação de Pearson com o objetivo de 

analisar a relação entre o gerenciamento de resultados contábeis e o custo de capital próprio e 

de terceiros nas 217 empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa que compõem a amostra. 
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Tabela 5 – Correlação das variáveis 

PAINEL A - Empresas com índices de gerenciamento negativos 

ÍNDICES 
2010 2011 2012 2013 

Correl. Sig. Correl. Sig. Correl. Sig. Correl. Sig. 

Gerenc.         

  Beta -0,09 0,38 -0,08 0,45 -0,07 0,48 -0,05 0,66 

  Kd -0,13 0,20 -0,09 0,42 -0,23 0,02 -0,06 0,61 

  Ki -0,10 0,33 -0,10 0,33 -0,31 0,00 -0,10 0,36 

PAINEL B - Empresas com índices de gerenciamento positivos 

ÍNDICES 
2010 2011 2012 2013 

Correl. Sig. Correl. Sig. Correl. Sig. Correl. Sig. 

Gerenc.         

  Beta -0,03 0,74 0,09 0,33 0,02 0,82 0,15 0,08 

  Kd 0,07 0,43 0,11 0,23 0,04 0,69 0,07 0,42 

  Ki 0,08 0,37 0,02 0,84 0,04 0,67 0,30 0,00 

Fonte: dados da pesquisa. 

Quanto mais distante de zero foi o índice, seja positivo ou negativo, significa que 

ocorreu maior gerenciamento de resultados. Deste modo, para que a análise não fosse 

prejudicada, optou-se por realizar uma correlação com os dados das empresas que possuíam 

índices de gerenciamento negativo e outra correlação com os dados das empresas que possuíam 

índices de gerenciamento positivo, em cada um dos anos. 

Dentre as empresas com índices de gerenciamento negativos, significa que, quanto 

menor for o índice (mais negativo), maior deveria ser o custo de capital. Consequentemente, o 

resultado esperado no Painel A da Tabela 5 seria uma relação negativa e significativa entre a 

variável “gerenciamento” e as variáveis “Beta”, “Kd” e “Ki”. 

No caso das empresas com índices de gerenciamento positivos, significa que, quanto 

maior for o índice (mais positivo), maior deveria ser o custo de capital. Consequentemente, o 

resultado esperado no Painel B da Tabela 5 seria uma relação positiva e significativa entre a 

variável “gerenciamento” e as variáveis “Beta”, “Kd” e “Ki”. 

Verifica-se no Painel A da Tabela 5 que nos quatro anos analisados (2010, 2011, 2012 

e 2013) a variável gerenciamento apresentou correlação negativa com as variáveis beta (custo 

de capital próprio), Kd e Ki (custo de capital de terceiros). No entanto, os resultados foram 

estatisticamente significantes somente no ano de 2012 e apenas para as variáveis Kd e Ki. 

Apesar da falta de significância, os coeficientes negativos da correlação, expostos no Painel A 

da Tabela 5, dão indícios de que as empresas que realizaram maior gerenciamento para reduzir 

resultados possuem maior custo de capital próprio e de terceiros. 

É possível verificar ainda, no Painel B da Tabela 5, que com exceção da variável beta 

no ano de 2010, nos quatro anos analisados a variável gerenciamento apresentou correlação 

positiva com as variáveis beta (custo de capital próprio), Kd e Ki (custo de capital de terceiros). 

Porém, os resultados foram estatisticamente significantes somente no ano de 2013 e apenas para 

as variáveis beta e Ki. Apesar da falta de significância, os coeficientes da correlação, outra vez, 

dão indícios de que as empresas que realizaram maior gerenciamento possuem maior custo de 

capital próprio e de terceiros. 

Portanto, os resultados sinalizam que entre as 217 empresas listadas na BM&FBovespa, 

aquelas com maiores índices de gerenciamento de resultados, possuem maior custo de capital 

próprio e de terceiros. Todavia, a falta de significância estatística não permite afirmar que os 

resultados são confiáveis. 

Estes resultados estão em discordância com os evidenciados em pesquisa anteriores, tais 

como Bharath, Sunder e Sunder (2008), Francis, Nanda e Olsson (2008), Gray, Koh e Tong 
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(2009), Nardi et al. (2009), Barth, Konchitchki e Landsman (2013); Kim e Sohn (2013) e Ge e 

Kim (2014). Todavia, está em consonância com os achados de McInnis (2010) e Gotti e 

Matrolia (2014), por exemplo. 

A principal justificativa para a falta de relação significativa entre o gerenciamento de 

resultados e o custo de capital nas empresas brasileiras, recai sobre o fato de que a qualidade da 

informação contábil destas empresas, situadas em ambientes institucionais considerados 

frágeis, caso do Brasil, tende a ser inferior a qualidade da informação de empresas situadas em 

ambientes institucionais fortes, caso dos Estados Unidos, por exemplo, o que implica que a 

informação contábil poder ser menos útil no momento da tomada de decisão (BALL et al., 

2003; MORCK et al., 2000; IATRIDIS, 2012). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo objetivou analisar a relação entre o gerenciamento de resultados contábeis e o 

custo de capital próprio e de terceiros em empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. Para 

tal, realizou-se pesquisa descritiva, conduzida por meio de análise documental e abordagem 

quantitativa dos dados referentes ao período de 2010 a 2013 de uma amostra composta por 217 

empresas.  

Os resultados revelaram que o custo de capital próprio, ao longo do período de 2010 a 

2013, era superior nas empresas dos setores de petróleo, gás e biocombustíveis, bens industriais 

e nas empresas do setor de tecnologia da informação. Constatou-se também que, de modo 

contrário, os setores de consumo não cíclico, construção e transporte e o setor de utilidade 

pública destacaram-se com as empresas que possuíam o menor custo de capital próprio. De 

modo geral, verificou-se ainda que o custo de capital próprio elevou-se no período de 2010 a 

2012. 

No que tange ao custo de capital de terceiros, quando analisado por meio da variável 

Kd, constatou-se que o custo era superior nas empresas dos setores de consumo cíclico, 

materiais básicos e de tecnologia da informação. Por outro lado, as empresas dos setores de 

petróleo, gás e biocombustíveis, utilidade pública e telecomunicações destacaram-se com os 

menores indicadores médios de custo de capital de terceiros no período analisado. De modo 

geral, o custo de capital de terceiros apresentou uma pequena redução de 31,81% para 28,37% 

no período de 2010 a 2013.  

Ao analisar o custo de capital de terceiros por meio da variável Ki, constatou-se que, 

mais uma vez, os setores de consumo cíclico e de materiais básicos possuíam empresas com 

custo de capital superior. Também possuíam indicadores mais elevados, as empresas do setor 

de construção e transporte. De modo contrário, constatou-se também que, novamente, o setor 

de petróleo, gás e biocombustíveis e o setor de utilidade pública possuíam as empresas com os 

menores indicadores médios de custo de capital de terceiros no período analisado. De forma 

geral, percebeu-se que o custo de capital de terceiros, quando analisado por meio da variável 

Ki, apresentou aumento de 23,94% para 30,13% no período de 2010 a 2013.  

Quanto ao gerenciamento, os resultados evidenciaram que no ano de 2010, de modo 

geral, em 60% das 217 empresas da amostra ocorreram gerenciamentos de baixas proporções, 

sendo que, na maioria dos casos, para aumentar os resultados contábeis. Em relação ao ano de 

2011, verificou-se que o número de empresas que realizaram gerenciamentos de baixas 

proporções aumentou para 183, ou seja, de 60% em 2010, elevou-se para 83% em 2011. No 

ano de 2012, de modo geral, o número de empresas que realizaram gerenciamentos de baixas 

proporções e altas proporções mantiveram-se semelhantes ao ano de 2011. Quanto ao ano de 

2013, constatou-se  que o percentual de empresas que realizaram gerenciamentos de baixas 

proporções elevou-se outra vez, passando de 83% em 2012 para 87% em 2013.  

Por fim, os coeficientes da correlação de Pearson evidenciaram que, no caso das 

empresas com índices de gerenciamento negativos, a variável gerenciamento apresentou 
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correlação negativa com as variáveis beta (custo de capital próprio), Kd e Ki (custo de capital 

de terceiros), indicando que, maior gerenciamento para redução dos resultados estava associado 

com maior custo de capital próprio e de terceiros. Também evidenciaram, dentre as empresas 

com índices de gerenciamento positivos, com exceção da variável beta no ano de 2010, que a 

variável gerenciamento estava correlacionada positivamente com as variáveis beta (custo de 

capital próprio), Kd e Ki, indicando que maior gerenciamento para aumento dos resultados 

estava associado com maior custo de capital próprio e de terceiros. Porém, a falta de 

significância estatística na maioria dos casos não permitiu afirmar que os resultados são 

confiáveis. 

Deste modo, os resultados encontram-se em discordância com os de pesquisas 

anteriores, tais como Bharath, Sunder e Sunder (2008), Francis, Nanda e Olsson (2008), Gray, 

Koh e Tong (2009), Nardi et al. (2009), Barth, Konchitchki e Landsman (2013), Kim e Sohn 

(2013) e Ge e Kim (2014). Todavia, está em consonância com os achados de McInnis (2010) e 

Gotti e Matrolia (2014), por exemplo. 

Baseado em argumentos de estudos como os de Ball et al. (2003), Morck et al. (2000) e 

Iatridis (2012) conclui-se que a falta de relação significativa entre o gerenciamento de 

resultados e o custo de capital nas empresas brasileiras, recai sobre o fato de que, de modo geral, 

a qualidade da informação contábil das empresas brasileiras tende a ser inferior à qualidade da 

informação de empresas situadas em ambientes institucionais fortes, como o dos Estados 

Unidos, por exemplo, o que implica que a informação contábil poder ser menos útil no momento 

da tomada de decisão e apresentar menor influência sobre o custo de capital. 

Os resultados deste estudo despertam interesse em novas pesquisas sobre o 

gerenciamento de resultados e o custo de capital. Assim, sugere-se acompanhar os índices de 

gerenciamento de resultados e os indicadores do custo de capital próprio e de terceiros dessas 

empresas. Também seria interessante verificar se o setor de atuação interfere nos resultados 

encontrados. 
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