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RESUMO 

O gestor (Chief Executive Officer – CEO) ocupa posição de destaque no que tange à estratégia 

operacional da empresa, já que ele interage com todos os stakeholders, sendo visto, por isso, 

como a personificação da empresa, ou seja, a imagem pública da organização frente aos 

agentes internos e externos. Diante disso, a reputação do gestor pode auxiliar na criação de 

valor para a empresa; contudo, o CEO pode adotar comportamento oportunístico para 

construir ou manter sua reputação. Nesse contexto, o presente estudo tem o objetivo de 

verificar a correlação entre a reputação do CEO e o gerenciamento de resultados em 222 

empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa. Para estimação dos accruals 

discricionários, foi utilizado o modelo de Kang-Sivaramakrishnam (1995), proxy empregada 

para mensurar o gerenciamento de resultados. O resultado indica que, a maioria das empresas 

da amostra apresenta accruals discricionários positivos, ou seja, pratica gerenciamento de 

resultados de modo a aumentar o lucro. A partir da aplicação do Teste de Diferenças entre 

Médias, verificou-se que as empresas com accruals positivos obtêm maior rentabilidade, em 

comparação com as empresas que apresentam accruals negativos. Entretanto, os achados 

provenientes da Regressão Linear Múltipla não permitem inferir que a reputação do CEO seja 

determinante para a prática de gerenciamento de resultados. Considerando-se que a reputação 

do gestor é construída no longo prazo, conclui-se, portanto, que o CEO recebe estímulos para 

não atuar em benefício próprio, já que sua reputação atual depende de seu comportamento 

passado. Assim, a eventual perda de reputação não supera o benefício de reportar resultados 

de baixa qualidade para o mercado. 

 

Palavras-chave: Reputação do CEO; Gerenciamento de resultados; Comportamento 
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1 INTRODUÇÃO 

O principal gestor, também chamado de Chief Executive Officer (CEO), ocupa posição 

central no desenho operacional da empresa, a qual lhe dá acesso a informações sobre 

obrigações e direitos de vários agentes, para subsidiar suas decisões. Algumas dessas 

informações têm caráter privado (Sunder, 2014), conferindo-lhe poder para conduzir suas 

atividades e atender aos objetivos dos acionistas. Dentre as características inerentes ao gestor, 

observa-se que sua riqueza assume a forma de capital humano, e que seus serviços são 

transmitidos por meio dessa fonte de capital. Sunder (2014) destaca, ainda, que o gestor não 

recebe apenas salário, bônus, benefícios adicionais e privilégios, mas também acumula 

experiência de trabalho, o que incrementa seu capital humano. 

Fernández, Montes e Vázquez (2000) entendem o capital humano como sendo o 

conhecimento adquirido por uma pessoa que aumenta sua produtividade e seu valor para a 

empresa, incluindo suas relações interpessoais e outros atributos, como reputação, 

experiência, julgamento, inteligência e lealdade. Dessa forma, e considerando-se que o capital 

humano gerencial não pode ser prontamente convertido em valor monetário, as transações das 

habilidades gerenciais baseiam-se, então, na reputação do gestor resultante de seu 

desempenho passado (Sunder, 2014). 

A reputação do gestor pode ser compreendida, portanto, como a totalidade de imagens 

duradouras que os stakeholders formam com base na percepção de seu desempenho, sua 

capacidade e seus valores (Francis, Huang, Rajgopal, & Zang, 2008). 

Desse modo, o bem-estar do gestor se torna sensível a pequenas mudanças no 

desempenho, o que pode induzi-lo, portanto, a suavizar os resultados de desempenho. 

Segundo Sunder (2014, p. 57), “as escolhas dos gestores afetam os outros agentes, e as 

reações desses outros agentes afetam os próprios gestores. Portanto, os gestores devem 

considerar o efeito de suas escolhas sobre os outros agentes”.  

Diante do exposto, pode-se dizer que as decisões tomadas pelo gestor podem 

repercutir na sua própria reputação; ou seja, a discricionariedade permite que o gestor 

desenvolva sua reputação.  

A regulamentação contábil permite que o gestor faça o julgamento das informações 

econômico-financeiras. Para tanto, ele utiliza seus conhecimentos sobre o negócio e as 

oportunidades para selecionar os métodos, estimativas e formas de divulgação que aumentem 

o valor contábil, como forma de comunicação aos stakeholders (Healy & Wahlen, 1999). Os 

dados e relatórios contábeis são, portanto, partes importantes dos registros das atividades da 

empresa, a qual evidencia informações acerca das escolhas gerenciais sobre o desempenho 

empresarial, e, consequentemente, impacta a reputação do CEO. 

Considerando-se que o gestor é o principal tomador de decisões sobre investimentos, 

financiamentos e operações (Lafond, 2008), ele pode utilizar sua discricionariedade para 

manipular informações contábeis, inclusive com fins oportunísticos, incorrendo, assim, no 

gerenciamento de resultados. 

Segundo Martinez (2013), o gerenciamento de resultados consiste no uso da 

discricionariedade, por parte do gestor, na escolha dos critérios contábeis a serem adotados, 

na tomada de decisões acerca das atividades operacionais e na seleção de ferramentas para 

divulgação dos relatórios contábeis. O gerenciamento de resultados contábeis pode ser 

estimulado pela intenção de atender às expectativas projetadas pelo mercado, com o intuito de 

modificar sua imagem ou a da empresa perante os shareholders (Magro, Mondini, & Klann, 

2016; Martinez, 2001). 

Diante dessa realidade, questiona-se: Qual a correlação entre a reputação do CEO e o 

gerenciamento de resultados? A partir desse questionamento, e de acordo com a revisão da 



 

 

literatura nacional e estrangeira, formula-se a hipótese de que a reputação do CEO está 

negativamente correlacionada com a prática de gerenciamento de resultados contábeis. 

A pesquisa tem, portanto, como objetivo geral verificar a correlação entre a reputação 

do CEO e o gerenciamento de resultados nas empresas de capital aberto listadas na Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa). Para o alcance desse objetivo, delineiam-se 

os seguintes objetivos específicos: (i) investigar os níveis de gerenciamento de resultados nas 

empresas da amostra; e (ii) analisar semelhanças e diferenças entre a reputação do CEO e a 

prática de gerenciamento de resultados. 

Para mensuração da reputação do CEO, utiliza-se uma adaptação da métrica 

empregada por Niap e Taylor (2012), em que se avaliam quatro aspectos relacionados à 

vivência profissional do diretor-executivo (qualificação, conselhos, mandato e experiência 

anterior) em 222 empresas listadas na BM&FBovespa em novembro de 2016. O 

gerenciamento de resultados foi medido pelo modelo de Kang-Sivaramakrishnan (1995), que 

Martinez (2008) considera completo e adequado ao cenário brasileiro. Os dados foram obtidos 

na base Economática® e no Formulário de Referência de cada empresa. Foram realizadas 

análises descritiva e inferencial (Teste de Diferenças entre Médias, Teste de Correlação e 

Regressão Linear Múltipla) dos dados, para o alcance dos objetivos e teste da hipótese. 

Cabe destacar a existência de uma lacuna na exploração conjunta das duas temáticas 

deste estudo – reputação do CEO e gerenciamento de resultados – na literatura acadêmica, 

tanto em âmbito nacional como estrangeiro, sendo, assim, relevante analisar se os gestores 

considerados de boa reputação adotam comportamento oportunístico e a prática de 

gerenciamento de resultados. Além disso, importa ressaltar, ainda, a aplicação do estudo no 

cenário brasileiro, já que se trata de mercado emergente (Martinez, 2008), em que o tempo 

médio de mandato do CEO é inferior ao de outros países (Magro et al., 2016). 

 

2 A REPUTAÇÃO DO CEO E O GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 

A separação entre propriedade e controle ocasionou o surgimento de conflitos de 

interesses entre o gestor e os acionistas. Adicionando-se a esses conflitos um ambiente de 

assimetria informacional, observa-se que o gestor detém mais informações sobre a empresa do 

que os acionistas, ocasionando o surgimento dos chamados custos de agência, que decorrem 

de tentativas dos acionistas de monitorar as atividades do gestor, criando incentivos 

contratuais (Belo & Brasil, 2006; Caixe & Krauter, 2013; Jensen & Meckling, 1976; De Luca, 

Góis, & Silva, 2017; Moreiras, Tambosi, & Garcia, 2012). 

Nesse contexto, o CEO é visto como a personificação da empresa para os diferentes 

públicos com os quais interage (Younes, 2009), sendo responsável tanto pelo êxito como 

pelas falhas da companhia (Ranft, Zinko, Ferris, & Buckley, 2006). 

Ranft et al. (2006) apontam, ainda, que o CEO é uma figura pública, que constrói 

reputação cultural e socialmente difundida, que pode impactar imediatamente e em caráter 

duradouro a organização. A reputação do CEO extrapola os limites organizacionais, 

expandindo-se além do escopo de reputação com acionistas, clientes e empregados. 

O gestor empresarial desempenha o importante papel de desenhar, implementar e fazer 

cumprir os contratos da companhia; é ele que também modela os detalhes da contabilidade e 

do controle da empresa (Sunder, 2014). Assim, o gestor não é apenas aquele profissional 

nomeado pelo conselho de administração para supervisionar o funcionamento da empresa, 

mas também a imagem pública da organização, pois é quem lidera a sua comunicação com os 

stakeholders, já que atua em contato direto com os demais agentes, ocupando, assim, posição 

central no desenho operacional da empresa (Ranft et al., 2006; Sunder, 2014; Younes, 2009). 

Dentre os mecanismos de controle utilizados pelos acionistas, destaca-se o perfil do 

CEO, que leva em conta a reputação desse executivo (Góis, De Luca, & Sousa, 2016). A 



 

 

reputação do CEO afeta a informatividade das suas contribuições, a qual atua diretamente 

sobre a sua remuneração. Assim, Milbourn (2003) destaca que o contrato ótimo, que também 

se baseia em remuneração por ações, depende da reputação do CEO no momento de sua 

contratação. 

Segundo Gaines-Ross (2000), as pessoas que investem no mercado de ações são 

espectadoras do CEO, de modo que, com a sobrecarga de informações e tecnologias, a sua 

reputação pode atuar como atalho para as percepções da empresa e diferenciar uma empresa 

das outras no mercado. Assim, a reputação do gestor pode auxiliar na criação de valor para os 

shareholders e ajuda a atrair e reter melhores colaboradores. 

Ferris et al. (2003) definem a reputação pessoal como sendo uma identidade 

perceptual refletida de uma complexa combinação de características pessoais salientes e 

realizações, comportamento demonstrado e imagem pretendida, apresentados ao longo do 

tempo, como observado diretamente, ou como reportado de fontes secundárias. 

Fundamentados no estudo de Ferris et al. (2003), Hall, Blass, Ferris e Massengale (2004, p. 

518) conceituam a reputação do líder como “a identidade perceptual de um líder como 

realizada por outros, que serve para reduzir a incerteza quanto ao futuro comportamento 

esperado desse líder” (tradução nossa). Desse modo, quanto maior for a reputação do líder – 

no caso, o CEO –, mais elevada será a confiança nele depositada. 

Para Zinko, Ferris, Humphrey, Meyer e Aime (2012), a reputação pessoal dentro da 

organização é a extensão em que um indivíduo é percebido pelos outros, ao longo do tempo, 

como desempenhando suas atividades profissionais com competência e sendo útil aos outros 

no local de trabalho. 

Francis et al. (2008) conceituam a reputação do CEO como o conjunto de imagens que 

os stakeholders formam, baseadas no seu desempenho, na sua capacidade e nos seus valores, 

abrangendo, ainda, a percepção de atributos como, por exemplo, competência profissional, 

credibilidade, carisma, integridade, honestidade e visão. Nesse sentido, a reputação do CEO 

pode ser vista como um ativo intangível, uma espécie de marca que ele cultiva (Ranft et al., 

2006).  

Na opinião de Jian e Lee (2011), a reputação do CEO é fator determinante da 

credibilidade dos sinais de informação relacionados aos anúncios de investimentos de capital, 

haja vista que as escolhas do gestor afetam outros agentes, além de ele participar ativamente 

do processo de escolhas contábeis (Sunder, 2014). 

A elaboração e a publicação das informações contábeis é afetada pelas escolhas do 

gestor, que aplica seus conhecimentos internos sobre o estado corrente da empresa e as 

circunstâncias do negócio, para preparar a informação, proporcionando, assim, uma visão 

verdadeira e justa da situação financeira e do desempenho da empresa (Ghazali, Shafie, & 

Sanusi, 2015). 

Contudo, dadas a existência de assimetria de informações entre o gestor e os demais 

stakeholders e as vantagens de controle que ele detém por coletar e relatar informações 

específicas, o gestor usa a flexibilidade nos sistemas contábeis e o momento de cada transação 

para fazer predominar as suas preferências, aparentando serem as melhores, incorrendo no 

chamado gerenciamento de resultados (Ghazali et al., 2015; Sunder, 2014). 

Schipper (1989, p. 92) define o gerenciamento de resultados como a “ intervenção 

proposital no processo de informação financeira externa com a intenção de obter algum ganho 

privado” (tradução nossa). A autora ressalta, ainda, que, para essa definição, consideram-se os 

números contábeis como informação; ou seja, o gerenciamento é entendido por uma 

perspectiva informacional. 

Segundo Martinez (2001), o gerenciamento de resultados pode ser entendido como 

uma alteração proposital dos resultados apurados pela contabilidade, visando obter benefícios 



 

 

próprios; assim, a gestão estaria gerenciando artificialmente os números contábeis, de modo a 

mascarar, esconder ou distorcer a realidade dos fatos. 

Leuz, Nanda e Wysocki (2003, p. 506) definem gerenciamento de resultados como a 

“alteração do desempenho econômico das empresas relatado por insiders, ou para enganar 

alguns stakeholders ou para influenciar os resultados contratuais” (tradução nossa). Os 

autores argumentam que o gerenciamento de resultados decorre, em parte, dos conflitos de 

interesses entre insiders e outsiders, pois os insiders podem utilizar seu controle sobre a 

empresa para obter benefícios próprios à custa dos demais stakeholders. 

Martinez (2013) afirma que o gerenciamento de resultados consiste no uso da 

discricionariedade, por parte do gestor, na escolha dos critérios contábeis para subsidiar as 

decisões nas atividades operacionais e na seleção de critérios para divulgação dos relatórios 

contábeis. A partir dessa visão, percebe-se que o gerenciamento de resultados não se restringe 

a uma conotação negativa. Nessa perspectiva, a literatura aponta duas correntes para definição 

do gerenciamento de resultados: uma que aborda o gerenciamento de resultados como algo 

danoso à empresa, e outra que o interpreta como algo benéfico (Parfet, 2000; Subramanyam, 

1996). 

Parfet (2000) faz uma distinção entre o que seria o “mau” e o “bom” gerenciamento de 

resultados. Segundo ele, o “mau” gerenciamento de resultados ocorre quando o gestor utiliza 

sua discricionariedade para encobrir a realidade econômica da empresa. Já o “bom” 

gerenciamento de resultados decorre do processo diário de gestão, com adoção de práticas 

razoáveis e adequadas que fazem parte da boa gestão da empresa e entregam valor aos 

acionistas. 

Para os fins desta pesquisa, o gerenciamento de resultados foi estimado com base nos 

accruals discricionários, já que a adoção da prática por meio de accruals ocorre quando o 

gestor utiliza seu poder discricionário sobre as escolhas contábeis, para ajustar o resultado 

divulgado, sendo essa prática permitida pelos normativos contábeis, ou seja, atende aos 

limites legais estabelecidos (Cupertino, 2013). Ge (2010) destaca que esse tipo de 

gerenciamento muda a aparência contábil do desempenho da empresa, mas não altera suas 

atividades econômicas. 

Cabe registrar que os accruals não discricionários diferenciam-se dos accruals 

discricionários, por serem inerentes à própria realidade do negócio, ou seja, são lançamentos 

contábeis naturais ao negócio. Enquanto os accruals discricionários são artificiais e seriam 

usados com o propósito de gerenciar os resultados, já que o gestor utiliza a discricionariedade 

a ele concedida com o intuito de modificar os resultados da empresa (Dechow, Ge, & 

Schrand, 2010; Martinez, 2001). 

Francis et al. (2008) apontam três fontes de motivações que podem explicar a 

correlação entre a reputação do CEO e a qualidade dos resultados: efficient contracting, rent 

extraction e matching. As duas primeiras tratam mais especificamente da qualidade dos 

resultados discricionários, enquanto a terceira diz respeito à qualidade dos resultados não 

discricionários. 

Na perspectiva da efficient contracting, o gestor com reputação significativa não adota 

comportamento oportunístico, ou seja, não utiliza sua discricionariedade para obter resultados 

para si próprio (Fama, 1980; Francis et al., 2008). Ainda na abordagem da efficient 

contracting, o CEO é levado a não agir de modo oportunístico por duas razões: i) CEO com 

alta reputação tem mais a perder, em termos de credibilidade e compensação futura, caso faça 

escolhas contábeis e/ou de divulgação que resultem em resultados desfavoráveis; ii) a 

empresa com imagem associada a uma alta qualidade dos resultados tem menor custo de 

capital, de modo que o gestor evita tomar decisões que acarretem o aumento desse custo 

(Francis et al., 2008). 



 

 

Ao contrário da efficient contracting, a visão da rent extraction aponta que o CEO 

recebe estímulos para usar sua discricionariedade a fim de construir sua reputação pessoal, 

mesmo que suas escolhas possam reduzir o valor das ações (Jian & Lee, 2011). Francis et al. 

(2008) argumentam que o CEO com elevada reputação tende a enfatizar demais sua carreira 

pessoal, e, assim, age de modo que pode piorar a qualidade dos resultados.  

Malmendier e Tate (2009) sugerem que a empresa cujo CEO alcança o status de 

celebridade apresenta desempenho inferior ao de anos anteriores e em comparação com 

aquelas cujos CEOs não se destaquem. Os autores afirmam ainda que o CEO superstar tende 

a gerenciar seus resultados para atender às expectativas de desempenho e aumentar sua 

remuneração após obter premiações como melhor diretor-executivo. 

Pela ótica do macthing, o conselho de administração da empresa com baixa qualidade 

dos resultados contrata CEO com boa reputação, já que as características próprias da 

organização com esse perfil requerem CEO mais hábil e talentoso (Francis et al., 2008). 

Levando-se em conta que este estudo faz referência ao gerenciamento de resultados 

baseado em accruals discricionários nas perspectivas da efficient contracting e da rent 

extraction, formula-se a seguinte hipótese de estudo: O CEO com maior reputação está mais 

correlacionado com menos gerenciamento de resultados do que o CEO com menor reputação. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo (Sampieri, Collado, & Lúcio, 

2013), pois descreve a correlação entre reputação do CEO e gerenciamento de resultados, 

adotando a tipologia documental, na medida em que utiliza o Formulário de Referência para a 

coleta da maioria dos dados necessários para o estudo. No que tange à abordagem, trata-se de 

pesquisa quantitativa, já que utiliza métodos e técnicas estatísticos no tratamento dos dados, 

possibilitando a organização, caracterização e interpretação das evidências (Martins & 

Theóphilo, 2007). 

A população da pesquisa compreende as 468 empresas de capital aberto listadas na 

BM&FBovespa em novembro de 2016. Desse total, foram excluídas 134 empresas do setor 

financeiro, por apresentarem demonstrações contábeis com estrutura diferenciada. Foram 

também excluídas 112 companhias que não apresentavam todos os dados necessários à 

pesquisa. Desse modo, a amostra ficou definida em 222 companhias, cujos dados sociais, 

econômicos e financeiros referem-se ao exercício de 2015. 

Para o alcance dos objetivos, adotou-se a técnica de defasagem temporal, em que a 

reputação do CEO de um exercício (2014) correlaciona-se com o gerenciamento de resultados 

do exercício posterior (2015).  

Os dados referentes à reputação do CEO foram coletados junto aos Formulários de 

Referência, item 12.6/8 “Composição e experiência profissional da administração e do 

Conselho Fiscal”, relativos ao exercício findo em 31/12/2014. Os dados para mensuração do 

gerenciamento de resultados e variáveis de controle foram extraídos da base de dados 

Economática®, alusiva ao exercício social encerrado em 31/12/2015. 

Em atendimento ao objetivo geral do estudo – verificar a correlação entre a reputação 

do CEO e o gerenciamento de resultados nas empresas de capital aberto listadas na 

BM&FBovespa –, utilizou-se a Regressão Linear Múltipla, sendo o Modelo 1, representado 

pela Equação 1, o modelo geral proposto nesta pesquisa. 

 (Equação 1) 

Em que:  

• GR refere-se ao gerenciamento de resultados, em módulo, obtido por meio do 

modelo proposto por Kang e Sivaramakrishnan (1995);  



 

 

• RepCEO representa a reputação do CEO, conforme índice utilizado por Niap e 

Taylor (2012);  

• ROA é a variável que representa o desempenho, mensurada pela divisão do 

lucro líquido pelo valor do Ativo;  

• END é o endividamento, mensurado pela razão entre Passivo e Ativo;  

• TAM é o tamanho, aproximado pelo logaritmo do Ativo; e  

• IDA refere-se à idade do CEO. 

Adicionalmente, verificou-se se a reputação do CEO influencia diferentemente o 

gerenciamento de resultados, quando analisados separadamente os accruals positivos e os 

accruals negativos. Para tanto, foram propostos mais dois modelos: 

 

(Equação 2) 

 

(Equação 3) 

No Modelo 2, representado pela Equação 2, foram analisadas apenas as empresas que 

gerenciam positivamente seus resultados, ou seja, apresentaram accruals discricionários 

positivos. Já o Modelo 3, conforme Equação 3, refere-se às empresas que apresentaram 

accruals negativos, ou seja, gerenciam seus resultados para menos. 

A reputação do CEO foi mensurada a partir da adaptação do índice utilizado por Niap 

e Taylor (2012), conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Índice de reputação do CEO 
Aspecto Operacionalização 

Qualificação 

1 = ensino médio ou ensino fundamental, ou não informado 

2 = graduação universitária 

3 = pós-graduação 

Participação em 

conselhos 

1 = um conselho, ou não informado 

2 = dois ou três conselhos 

3 = mais de três conselhos 

Duração de mandato 

1 = menos de dois anos, ou não informado 

2 = dois ou três anos 

3 = mais de três anos 

Experiência anterior 

1 = trabalho gerencial, mas não como gestor, ou não informado 

2 = gestor ou CEO de empresa não listada em bolsa 

3 = gestor ou CEO de empresa listada em bolsa 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O índice de reputação do CEO é dado pela soma dos escores atribuídos a cada aspecto, 

conforme Quadro 1. Desse modo, a pontuação de cada aspecto analisado poderá variar entre 1 

e 3, resultando em um índice com pelo menos 4 pontos, representando uma baixa reputação, e 

o máximo de 12 pontos, retratando uma alta reputação, de forma similar ao aplicado nos 

estudos de Góis et al. (2016) e De Luca et al. (2017). 

A proxy representativa para mensurar o gerenciamento de resultados baseou-se na 

estimação dos accruals discricionários. Para tanto, a presente pesquisa utiliza o modelo de 

Kang e Sivaramakrishnan (1995). 

Considerando-se que os accruals são constituídos por dois componentes: accruals 

discrionários e accruals não discricionários, destaca-se que, no modelo em estudo, o termo de 

erro é a proxy utilizada para o gerenciamento de resultados, o qual representa o componente 

discricionário, que é a diferença entre o total de accruals e o número de accruals não 

discricionários. 



 

 

Inicialmente, foi calculado o total de accruals, correspondente à diferença entre o 

lucro antes de itens extraordinários e o fluxo de caixa operacional, pois, de acordo com 

Martinez (2001, p. 16), os accruals são “todas aquelas contas de resultado que entraram no 

cômputo do lucro, mas que não implicam necessária movimentação de disponibilidades”. 

Desse modo, o cálculo pode ser descrito conforme a Equação 4. 

 (Equação 4) 

Em que:  

• TAt  refere-se ao total de accruals da empresa no período t;  

• LLt é o lucro líquido no período t; e  

• FCOt representa o fluxo de caixa líquido operacional no período t. 

Considerando o modelo original de Jones (1991), Kang e Sivaramakrishnan (1995) 

propõem um modelo visando contornar problemas como variáveis omissas, simultaneidade e 

erros de variáveis existentes em modelos anteriores. Desse modo, os autores acrescentam os 

custos das vendas e outras despesas operacionais na estimação do componente não 

discricionário dos accruals. Os accruals discricionários e, consequentemente, o 

gerenciamento de resultados, podem ser estimados, então, por meio da Equação 5. 

 (Equação 5) 

Em que:  

• TAit é o total de accruals da empresa i no período t;  

• RECit é a receita líquida da empresa i no período t;  

• DESPit é o montante de custos e despesas operacionais da empresa i no período 

t, deduzidas as despesas com depreciação e amortização;  

• PPEit é o Ativo Imobilizado (gross propert, plant and equipament) da empresa 

i no período t;  

• δ1 = CRit-1 / RECit-1;  

• δ2 = (CGLit-1 – CRit-1) / DESPit-1;  

• δ3 = DEPRECit-1 / PPEit-1;  

• CRit-1 é o valor das contas a receber da empresa i no período t-1;  

• RECit-1 é a receita líquida da empresa i no período t-1;  

• CGLit-1 é o Capital de Giro Líquido da empresa i no período t-1, excluídas as 

disponibilidades, os financiamentos de curto prazo e a provisão de Impostos a 

Pagar;  

• DESPit-1 é o montante dos custos e despesas operacionais da empresa i no 

período t-1, deduzidas as despesas com depreciação e amortização;  

• DEPRECit-1 é o montante das despesas com depreciação e amortização da 

empresa i no período t-1;  

• PPEit-1 é o Ativo Imobilizado (gross propert, plant and equipament) da 

empresa i no período t-1;  

• εit é o termo de erro para a empresa i no período t (proxy de gerenciamento); e 

• as variáveis RECit, DESPit e PPEit são ponderadas pelo Ativo do período  t-1. 

O modelo de Kang e Sivaramakrishnan (1995) utiliza a variação de contas 

patrimoniais para estimar os accruals discricionários, pois suas mudanças devem-se à adoção 

do regime de competência, ou seja, são alterações que não dependem das escolhas realizadas 

pelos gestores. Martinez (2008) considera esse modelo o mais completo, tanto no aspecto 

contábil, como pela robustez estatística. 

Como variáveis de controle, conforme Equação 1, Equação 2 e Equação 3, foram 

utilizadas as seguintes medidas: Desempenho (ROA), Endividamento (END), Tamanho 



 

 

(TAM) e Idade do CEO (IDA). Essas variáveis foram escolhidas com base na revisão de 

literatura (Ali & Zhang, 2015; Chang, Chung, & Lin, 2010; Francis et al., 2008; Ghazali et 

al., 2015; Kouaib & Jarboui, 2016). 

 Para alcance do primeiro objetivo específico, procedeu-se a uma análise descritiva do 

gerenciamento de resultados, exibindo uma análise geral e específica, a fim de se entender 

suas características. Para se atingir o segundo objetivo específico, aplicou-se o Teste de 

Diferenças entre Médias, de modo a se verificar se as empresas que gerenciam positivamente 

seus resultados detêm CEOs de maior reputação, comparativamente àquelas que gerenciam 

negativamente seus resultados. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados, a fim de se verificar sua 

distribuição. A Tabela 1 apresenta os valores referentes à estatística descritiva das variáveis 

do estudo. 

Tabela 1 – Estatística descritiva 

Variável de controle Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-padrão 

Gerenciamento de  

resultados 
-4,139 5,709 0,000 0,120 0,993 

Reputação do CEO 4,000 11,000 7,667 7,000 1,479 

Desempenho (ROA) -0,510 0,503 0,040 0,047 0,105 

Endividamento 0,100 3,958 0,685 0,618 0,405 

Tamanho (R$) 18.994,00 900.135.000,00 15.991.670,32 3.331.251,50 66.791.665,88 

Idade 25,000 91,000 53,410 54,000 10,147 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
Na Tabela 1, pode-se observar que algumas empresas da amostra gerenciam seus 

resultados tanto para aumentar seus lucros (gerenciamento positivo) como para reduzi-los 

(gerenciamento negativo). Observa-se, porém, que os accruals discricionários apresentam 

média próximo de zero, ou seja, indicando que as empresas fazem pouco gerenciamento de 

resultados. A partir da mediana encontrada, pode-se verificar que a maioria das empresas 

listadas na BM&FBovespa apresenta accruals discricionários positivos, ou seja, faz 

gerenciamento de resultados voltados para a obtenção de maiores lucros. 

Embora, em média, seja nulo o gerenciamento de resultados nas empresas da amostra, 

o desvio-padrão encontrado (0,993) indica uma alta dispersão nos dados, o que sugere a 

presença de empresas com distintos níveis de gerenciamento de resultados, positivo ou 

negativo. 

Com relação à reputação dos CEOs das empresas da amostra, pode-se observar, a 

partir da Tabela 1, que nenhum gestor atingiu a pontuação máxima do índice de reputação (12 

pontos), constatando-se, contudo, uma média em torno de sete pontos na amostra. 

Em relação à medida de desempenho (ROA), verifica-se que algumas empresas 

apresentaram prejuízo, enquanto outras registraram elevada rentabilidade, resultando em 

valores que variam de -0,510 a 0,503; contudo, em média, obtiveram um baixo resultado, com 

valor próximo de zero (0,04). 

No que tange ao endividamento, a Tabela 1 indica que na amostra há empresas com 

baixo nível de endividamento, bem como empresas com alto endividamento, e que, nos casos 

mais extremos, chegam a 10% e 395,8%, respectivamente. 

Quanto ao tamanho, em média, as empresas podem ser consideradas de grande porte, 

com um Ativo de aproximadamente 16 bilhões de reais. No que diz respeito à variável idade 

do CEO, percebe-se a presença de gestores com idades entre 25 e 91 anos; todavia, observou-



 

 

se uma média de 53 anos, sendo que a maioria dos gestores possui idade superior à média, 

conforme mediana encontrada. 

Como as empresas podem praticar o gerenciamento de resultados de modo a aumentar 

ou reduzir seus lucros, ou seja, gerenciar positivamente ou negativamente, torna-se importante 

verificar separadamente a distribuição dos dados a partir das características de gerenciamento, 

conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Estatística descritiva, segundo o gerenciamento de resultados 

Variável Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-padrão 

Painel A – Estatística descritiva (empresas com accruals positivos) 

Gerenciamento de resultados 0,01 5,71 0,56 0,41 0,63 

Reputação do CEO 5,00 11,00 7,76 8,00 1,63 

Desempenho (ROA) -0,07 0,50 0,07 0,06 0,07 

Endividamento 0,10 3,96 0,62 0,59 0,33 

Tamanho 9,85 18,62 14,94 15,17 1,80 

Idade 32,00 91,00 54,13 54,00 10,19 

Painel B – Estatística descritiva (empresas com accruals negativos) 

Gerenciamento de resultados -4,139 -0,002 -0,802 -0,498 0,865 

Reputação do CEO 4,00 11,00 7,54 7,00 1,22 

Desempenho (ROA) -0,51 0,26 0,00 0,03 0,13 

Endividamento 0,12 3,96 0,78 0,67 0,48 

Tamanho 10,35 20,62 14,90 14,86 1,94 

Idade 25,00 88,00 52,37 52,00 10,05 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
A partir da Tabela 2, verifica-se que nas empresas que fazem gerenciamento de 

resultados para maior (Painel A), os gestores registram reputação média de 7,76 pontos, 

resultado similar aos verificados em toda a amostra (7,67) e nas empresas com gerenciamento 

negativo (7,54). Quanto ao desempenho (ROA), observa-se que as empresas com 

gerenciamento de resultados positivo obtiveram retorno médio de 7%, enquanto nas que 

fazem gerenciamento de resultados negativo o retorno médio foi nulo (Painel B). 

No que tange ao endividamento, pode-se observar um comportamento inverso ao do 

desempenho; ou seja, as empresas com accruals discricionários positivos registraram nível de 

endividamento médio mais baixo (62%), se comparadas com as empresas com accruals 

discricionários negativos (78%). Em relação às variáveis tamanho (empresa) e idade (gestor), 

ambos os grupos de empresas apresentaram valores equivalentes; assim, as empresas dos dois 

grupos podem ser consideradas de grande porte. 

Uma vez concluída a análise descritiva, importa verificar como a reputação do CEO e 

demais variáveis (desempenho, endividamento, tamanho e idade) apresentam-se quando as 

empresas são comparadas no que tange ao tipo de accruals discricionários, positivo ou 

negativo, variável utilizada para mensurar o gerenciamento de resultados. A Tabela 3 

apresenta os resultados do Teste de Diferenças entre Médias. 

Destaca-se que foram realizados testes paramétricos e não paramétricos, já que 

algumas variáveis não apresentam distribuição normal. 



 

 

Tabela 3 – Teste de Diferenças entre Médias 

Variável  
Gerenciamento 

de resultados 

Número de 

empresas 
Média Teste Z Teste T 

Reputação do CEO 
Negativo 91 7,538 

-0,673   -1,077   
Positivo 131 7,756 

ROA 
Negativo 91 0,001 

-3,645 (***) -4,802 (***) 
Positivo 131 0,067 

END 
Negativo 91 0,775 

-2,842 (***) 2,803 (***) 
Positivo 131 0,623 

TAM 
Negativo 91 14,895 

-0,702   -0,178   
Positivo 131 14,940 

IDA 
Negativo 91 52,374 

-1,197   -1,270   
Positivo 131 54,130 

(***) significância ao nível de 1%. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
A partir dos dados da Tabela 3, tem-se a aceitação da hipótese nula de igualdade entre 

médias para a reputação dos CEOs, indicando que a reputação do gestor não é 

estatisticamente diferente entre as empresas que apresentam accruals discricionários positivos 

e as que apresentam accruals discricionários negativos. 

Quanto ao desempenho e ao endividamento, os resultados indicam que há diferenças 

entre médias, quando as empresas com gerenciamento de resultados positivo são comparadas 

com aquelas com gerenciamento de resultados negativo. Assim, para o desempenho, 

observou-se que as empresas que fazem gerenciamento de resultados positivo obtêm, em 

média, rentabilidade maior do que a daquelas que fazem gerenciamento de dados negativo.  

Já para a variável endividamento, o Teste de Diferenças entre Médias indicou que as 

empresas que fazem gerenciamento de resultados negativo estão mais endividadas, se 

comparadas com aquelas com gerenciamento de resultados positivo.  

Ademais, com relação às variáveis tamanho (empresa) e idade (gestor) observa-se que 

as empresas que fazem gerenciamento de resultados positivo se mostraram similares àquelas 

praticantes de gerenciamento de resultados negativo. 

Antes da análise de regressão, realizou-se um Teste de Correlação entre as variáveis 

consideradas no estudo, visando identificar as interações das variáveis da pesquisa e verificar 

eventuais problemas de multicolinearidade, pressuposto da Regressão Linear Múltipla. A 

Tabela 4 traz os coeficientes apresentados pelo Teste de Correlação. 

Cabe destacar que foi utilizado o valor absoluto dos accruals discricionários, já que 

quanto mais positivo ou negativo o valor encontrado, maior o gerenciamento de resultados. 

Tabela 4 – Matriz de correlação 
Variável 

GRMódulo RepCEO ROA END TAM IDA 

GRMódulo 1,000 
        

RepCEO -0,156 (**) 1,000 
      

ROA -0,221 (***) 0,195 (***) 1,000 
    

END 0,173 (***) -0,030 
 

-0,146 (**) 1,000 
  

TAM -0,217 (***) 0,345 (***) 0,186 (***) 0,086 1,000 
 

IDA -0,159 (**) 0,065   -0,008   -0,093 -0,075 1,000 

(**) significância ao nível de 5%; (***) significância ao nível de 1%. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
Na Tabela 4, verifica-se uma correlação entre a variável dependente gerenciamento de 

resultados e a variável independente reputação do CEO, bem como com as demais variáveis 



 

 

de controle. Contudo, tais correlações apresentam baixos coeficientes, variando de 15,6% a 

22,1%. 

Nota-se que o gerenciamento de resultados correlaciona-se negativamente com a 

reputação do CEO, indicando que aquelas empresas que fazem mais gerenciamento de 

resultados, positiva ou negativamente, possuem gestores com menor reputação. Com relação 

ao desempenho (ROA), ao tamanho (TAM) e à idade do gestor (IDA), percebe-se que as 

empresas com nível mais alto de gerenciamento de resultados estão correlacionadas 

negativamente com tais variáveis, sugerindo, assim, que aquelas com maior desempenho, de 

maior porte e com gestor mais idoso tendem a fazer menos gerenciamento de resultados. Por 

outro lado, as empresas mais endividadas inclinam-se a fazer mais gerenciamento de 

resultados. 

A partir da Tabela 4, observa-se ainda que os gestores com maior reputação estão 

correlacionados positivamente com o tamanho e o desempenho das empresas. Isso pode 

sugerir que as empresas de maior porte tendem a contratar e/ou reter gestores com maior 

reputação, bem como que tais gestores podem estar correlacionados a melhores resultados, 

corroborando os achados de Francis et al. (2008), segundo os quais os CEOs com maior 

reputação são atraídos pelas maiores empresas. 

Nota-se, ainda, uma correlação negativa entre o desempenho e o endividamento, 

indicando que as empresas que encerram seus exercícios com melhores resultados são menos 

endividadas. Ademais, constata-se também que as maiores empresas apresentam melhor 

desempenho. 

Cabe ressaltar que os resultados obtidos com a aplicação do Teste de Correlação 

confirmam a inexistência de problema de multicolinearidade, já que em todas as variáveis o 

coeficiente de correlação é inferior a 0,5. 

Uma vez realizada a análise de correlação, importa verificar se tais relações exercem 

influência, ou, mais precisamente, se a reputação do CEO influencia o gerenciamento de 

resultados nas empresas da amostra. Assim, e como forma de viabilizar o alcance do objetivo 

geral, ou seja, verificar a correlação entre a reputação do CEO e o gerenciamento de 

resultados, aplicou-se a Regressão Linear Múltipla. 

Os testes de regressão foram aplicados para toda a amostra, utilizando-se os valores 

absolutos dos accruals discricionários (Modelo 1), pelo fato de a pesquisa correlacionar o 

nível de gerenciamento de resultados, independentemente de ter sido positivo ou negativo. 

Contudo, a fim de aumentar a robustez do estudo, as empresas que fazem gerenciamento de 

resultados positivo (Modelo 2) foram analisadas separadamente daquelas que fazem 

gerenciamento de eesultados negativo (Modelo 3). Destarte, a Tabela 5 apresenta os 

resultados dos modelos estatísticos, que usam o gerenciamento de resultados como variável 

dependente. 



 

 

Tabela 5 – Resultados da Regressão Linear Múltipla 

Variável Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

RepCEO 
0,021   0,001   -0,044 

 
(0,524)   (0,985)   (0,542) 

 

ROA 
-1,498 (***) 2,335 (***) 2,860 (***) 

(0,001)   (0,001)   (0,000) 
 

END 
0,384 (***) -0,152   -0,525 (***) 

(0,001)   (0,327)   (0,002) 
 

TAM 
-0,124 (***) -0,102 (***) 0,107 (**) 

(0,000)   (0,001)   (0,017) 
 

IDA 
-0,013 (***) -0,016 (***) 0,007 

 
(0,004)   (0,002)   (0,333) 

 

(Constante) 
2,822 (***) 2,860 (***) -2,023 (***) 

(0,000)   (0,000)   (0,009) 
 

R² 0,253 0,220 0,473 

R² Ajustado 0,235 0,189 0,442 

Durbin-Watson 2,119 2,298 2,154 

Teste F 14,601 (***) 7,041 (***) 15,283 (***) 

(**) significância ao nível de 5%; (***) significância ao nível de 1%. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
Na Tabela 5, observa-se que todos os modelos estatísticos adotados apresentam 

significância ao nível de 1%. Ao se analisar o R² Ajustado, verifica-se que os modelos 

apresentam diferentes poderes de explicação, sendo o Modelo 3 (empresas que fazem 

gerenciamento de resultados negativo) o de maior poder explicativo (44,2%), enquanto o 

Modelo 2 (empresas que apresentaram accruals positivos) tem o menor poder explicativo 

(18,9%). Infere-se, assim, que pode haver outras variáveis capazes de explicar o modelo, e até 

mesmo melhorar a significância. 

Analisando-se o Modelo 1, percebe-se que não é possível inferir uma correlação de 

dependência entre a reputação do gestor e o gerenciamento de resultados, haja vista que o 

coeficiente não apresentou significância estatística. Contudo, as demais variáveis podem ser 

consideradas explicativas para a prática de gerenciamento de resultados, já que todas foram 

significantes ao nível de 1%. 

Com base nos resultados obtidos no Modelo 1, pode-se inferir que o desempenho, o 

tamanho (empresa) e a idade (gestor) influenciam negativamente a prática de gerenciamento 

de resultados. Assim, as empresas maiores, com melhor desempenho e os gestores mais 

experientes tendem a praticar menos o gerenciamento de resultados. No que tange ao 

desempenho, as evidências corroboram os achados de Chang et al. (2010); quanto ao 

tamanho, os resultados aproximam-se daqueles apontados por Francis et al. (2008) e Ghazali 

et al. (2015). Já no tocante à idade (gestor), os achados desta pesquisa reforçam a correlação 

identificada por Ali e Zhang (2015). 

Quanto ao endividamento, os resultados obtidos pelo Modelo 1 mostram uma 

correlação positiva e significante com o gerenciamento de resultados; ou seja, as empresas 

mais endividadas tendem a praticar mais o gerenciamento de resultados, com o intuito de 

aumentar ou de reduzir ganhos, confirmando os achados de Chang et al. (2010) e Ghazali et 

al. (2015). 



 

 

No Modelo 2, também não foi possível verificar uma correlação significante entre a 

reputação do CEO e o gerenciamento de resultados positivo, indicando que a reputação do 

gestor não é determinante para a prática desse tipo de gerenciamento. 

No que tange ao desempenho, as empresas analisadas no Modelo 2 mostraram 

comportamento inverso ao apresentado no Modelo 1. Para esse subgrupo de empresas, o 

desempenho influencia positivamente a prática de gerenciamento de resultados, indicando que 

as empresas mais rentáveis são mais propensas a praticar o gerenciamento de resultados de 

modo a aumentar seus ganhos. Já as variáveis tamanho (empresa) e idade (gestor) se 

correlacionam negativamente com o gerenciamento de resultados. 

O Modelo 3, que considera apenas as empresas que fazem gerenciamento de 

resultados negativo, aponta também uma ausência de correlação significante entre a reputação 

do gestor e aquele tipo de gerenciamento. Dentre as variáveis de controle, somente a idade 

(gestor) não se mostrou significante. 

Segundo os resultados apresentados para o Modelo 3, o desempenho e o tamanho se 

mostraram correlacionados positivamente com os accruals discricionários negativos, 

indicando que as empresas maiores e mais rentáveis tendem a praticar menos o gerenciamento 

de resultados. Já no que tange ao endividamento, observou-se o comportamento inverso, ou 

seja, uma correlação negativa entre os accruals discricionários negativos e o nível de 

endividamento. Nesse caso, pode-se dizer que as empresas com maior endividamento são 

predispostas a reduzir seus ganhos, isto é, são propensas a fazer gerenciamento de resultados 

negativo. 

Os resultados obtidos não permitem afirmar que a reputação do gestor é capaz de 

influenciar a prática de gerenciamento de resultados, mensurado pelos accruals 

discricionários, tanto se forem considerados os valores absolutos dos accruals, como se se 

levar em conta, separadamente, os valores dos accruals positivos e os dos accruals negativos. 

Portanto, rejeita-se a hipótese de que a reputação do CEO está negativamente correlacionada 

com a prática de gerenciamento de resultados contábeis. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se que os principais gestores podem ser estimulados a gerenciar 

resultados com a finalidade de melhorar sua reputação, que é construída com base em fatores 

como, por exemplo, a percepção do seu desempenho, e, ainda, que os gestores podem agir 

discricionariamente no que tange à escolha de critérios contábeis, o estudo investigou a 

correlação entre a reputação do CEO e o gerenciamento de resultados em 222 empresas de 

capital aberto listadas na BM&FBovespa. 

Para tanto, a pesquisa utilizou a Regressão Linear Múltipla e o Teste de Diferenças 

entre Médias, considerando como variável dependente o gerenciamento de resultados, 

mensurado pelos accruals discricionários, segundo o modelo proposto por Kang-

Sivaramakrishnan (1995), e como variável independente a reputação do CEO, representada 

por um índice adaptado de Niap e Taylor (2012). Adotaram-se, ainda, as variáveis de controle 

desempenho, endividamento, tamanho (empresa) e idade (gestor). 

Durante a análise descritiva, observou-se a presença de empresas com accruals 

discricionários positivos e accruals discricionários negativos, indicando que na amostra 

existem companhias que fazem gerenciamento de resultados visando tanto ao aumento como 

à redução de ganhos. Contudo, observou-se que a maioria das empresas pratica o 

gerenciamento de resultados positivo. 

No tocante à reputação do CEO, podem-se identificar gestores com pontuações 

extremas (4 para o mínimo e 11 para o máximo). Contudo, os gestores obtiveram um índice 

médio de 7,7 pontos, sendo que a maioria deles apresentou pontuação igual ou superior a 7. 



 

 

Analisando-se as empresas que apresentaram accruals positivos separadamente daquelas que 

apresentaram accruals negativos, verificou-se que a reputação do CEO apresentou médias 

semelhantes àquelas encontradas para toda a amostra: as empresas com accruals positivos 

assinalaram índice médio de 7,8 pontos, enquanto aquelas com accruals negativos acusaram 

média de 7,5 pontos. 

O resultado obtido por meio do Teste de Diferenças entre Médias aponta que não há 

diferenças significativas entre as empresas com accruals positivos e aquelas com accruals 

negativos, quando se trata de reputação do CEO, tamanho (empresa) e idade (gestor). Por 

outro lado, o Teste de Diferenças entre Médias indicou que as empresas que fazem 

gerenciamento de resultados positivo obtêm maior rentabilidade, ao se comparar com aquelas 

adeptas do gerenciamento de resultados negativo. Assim, pode-se dizer que as empresas com 

melhor desempenho tendem a fazer gerenciamento de resultados de modo a tentar reduzir 

flutuações negativas e, assim, manter seu desempenho. 

A partir da aplicação da Regressão Linear Múltipla, não se pode inferir que a 

reputação do CEO seja determinante para a prática de gerenciamento de resultados. Esse 

resultado, portanto, refuta a hipótese da pesquisa. 

Embora os resultados auferidos tenham contrariado a expectativa de uma correlação 

entre a reputação do CEO e o gerenciamento de resultados, eles podem ser explicados a partir 

da perspectiva da efficient contracting, segundo a qual os gestores não agem de modo 

oportunístico (Francis et al., 2008; Malmendier & Tate, 2009), pois, considerando-se que a 

reputação do gestor é construída a partir das perspectivas e expectativas dos stakeholders em 

relação a suas decisões, os CEOs são estimulados a não atuar em benefício próprio, já que sua 

reputação atual depende de seu comportamento passado. Assim, a possível perda de reputação 

não supera o benefício de reportar resultados de baixa qualidade para o mercado. 

Cabe ressaltar, ainda, que o desempenho apresentou correlação significativa e negativa 

com o gerenciamento de resultados, sugerindo que os gestores de empresas com baixa 

rentabilidade tendem a praticar o gerenciamento de resultados, seja para aumentar ou para 

reduzir seus ganhos. Essa correlação também foi encontrada para a idade do gestor, indicando 

que os mais novos tendem a praticar mais o gerenciamento de resultados, o que pode ser 

explicado pela incipiente experiência; ou seja, os gestores mais novos utilizam sua 

discricionariedade para construir sua carreira, mesmo que isso afete a qualidade dos lucros 

reportados, o que condiz com a visão da rent extraction. 

Observou-se que o endividamento mantém uma correlação positiva com a prática de 

gerenciamento de resultados; ou seja, para as empresas da amostra, quanto mais alto o nível 

de endividamento, mais intensa a prática de gerenciamento de resultados. Uma possível 

explicação é que as empresas endividadas são estimuladas a fazer o gerenciamento de 

resultados positivo para evitar a quebra de contratos firmados com terceiros. 

Apesar do rigor metodológico aplicado, e dos resultados obtidos, a presente pesquisa 

apresenta limitações quanto aos aspectos temporal e amostral; assim, não se podem 

generalizar os seus achados para outros grupos de empresas. Sugere-se, portanto, a realização 

de novas pesquisas utilizando-se uma análise longitudinal, bem como o uso de outras medidas 

de gerenciamento de resultados. Recomenda-se, ainda, o uso de técnicas estatísticas mais 

robustas de inferência, como o uso de testes de caráter longitudinal, que possam identificar a 

influência do aspecto temporal na correlação entre a reputação do gestor e o gerenciamento de 

resultados. 
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