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Resumo 

Este estudo tem como objetivo analisar a influência do ciclo de vida das organizações nas 

práticas de suavização de resultados contábeis das empresas de capital aberto registradas na 

Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), no período de 2011 a 2015. Como 

proxies de detecção da Suavização de Resultados foram empregadas às métricas nº 1, nº 2 e 

nº3 de Leuz, Nanda, & Wysocki (2003). Para a classificação das empresas em estágios de 

ciclo de vida, utilizou-se o modelo de Dickinson (2011) com base nos sinais obtidos pela 

Demonstração dos Fluxos de Caixa. Como variáveis de controle utilizou-se o Desempenho, 

Endividamento e o Tamanho. A amostra foi composta por 126 empresas brasileiras de capital 

aberto, totalizando 630 observações. A análise deu-se a partir da técnica de regressão com 

dados em painéis. Os resultados indicam que o estágio de ciclo de vida da organização pode 

influenciar significativamente a prática de suavização de resultados. Os achados indicam que 

a discricionariedade dos gestores quanto à redução de variabilidade dos resultados (EM1) é 

mais evidente em empresas que estão no estágio de turbulência. Por outro lado, a 

discricionariedade na divulgação dos relatórios financeiros, torna-se mais evidente em 

empresas nos estágios de introdução e declínio (EM3).  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Resultados; Suavização de Resultados; Ciclo de Vida 

Organizacional; Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O estágio do ciclo de vida da organização influencia consideravelmente as decisões de 

investimento e financiamento, bem como o reporte do resultado (Jenkins, Kane & Velury, 

2004; Dickinson, 2011, Faller, Cunha, Sarlo Neto & Novaes, 2016). Para Drake (2013), as 

receitas, fluxos de caixa e persistência no reporte dos lucros apresentam significativas 



 
 

 

divergências entre os estágios do ciclo de vida da companhia. Estudos têm demonstrado que 

organizações no estágio de crescimento são menos conservadoras que na maturidade, 

realçando suas receitas (Miller & Friesen, 1984), enquanto, buscam reportar lucros mais 

moderados para pagar menos dividendos no estágio de maturidade (Grullon, Michaely & 

Swaminathan, 2002). No Brasil, há evidências que resultados positivos são mais persistentes 

na maturidade e em seguida no estágio de crescimento (Lima, Carvalho, Paulo & Girão, 

2015). 

Os estágios de ciclo de vida de uma organização tendem a influenciar 

significativamente os aspectos mercadológicos, as estratégias de investimentos e 

financiamentos em cada fase de vida da empresa (Lima et al., 2015), bem como a qualidade 

dos resultados reportados (Miller & Friesen, 1984; Grullon et al., 2002; Drake, 2013). Por 

outro lado, a literatura contempla que, embora as informações contábeis sejam 

regulamentadas pelos órgãos responsáveis, os gestores podem fazer escolhas contábeis de 

forma a atingir algum objetivo específico, afetando, assim, a qualidade de informação contábil 

(Dechow, Ge & Schrand, 2010). Portanto, além do ciclo de vida da organização, existe a 

possibilidade de a discricionariedade dos gestores afetar a qualidade dos números reportados, 

e consequentemente, a avaliação do valor da organização. Na literatura financeira, a 

discricionariedade dos gestores no reporte das informações contábeis é conhecida como 

gerenciamento de resultados. 
O gerenciamento de resultados é entendido como uma intervenção intencional no 

processo de elaboração e divulgação da informação contábil com a intenção de obter ganhos 

privados (Shipper, 1989), ocorrendo quando os gestores utilizam seu julgamento nos 

relatórios financeiros e na estruturação de operações para alterar relatórios financeiros (Healy 

& Wahlen, 1999). Martinez (2001) menciona que há três modalidades de gerenciamento de 

resultados; na modalidade Target Earnings (lucro alvo), os resultados são gerenciados para 

atingir uma determinada meta do período; na modalidade Suavização de Resultado (Income 

Smoothing), busca-se reduzir a variação exagerada de resultados; e na Big Bath Accounting 

busca-se piorar os resultados atuais em prol de lucros futuros.  

As pesquisas sobre Suavização de Resultados têm maior importância do que outros 

estudos das modalidades de gerenciamento de resultado por duas razões; a primeira, é que o  

alisamento (suavização) de resultado tem sido definido com mais precisão; e a segunda, é que 

a diferenciação entre smoothers (empresas que suavizam) e no-smoothers (empresas que não 

suavizam) tem sido operacionalizada com sucesso em numerosos estudos (Belkaoui & Picur, 

1984; Michelson, Jordan-Wagner & Wootton, 1995; Bao & Bao, 2004). 

A Suavização de Resultados tem sido objeto de diversos estudos no mercado de 

capitais brasileiro, que buscaram explicar a prática de suavização por distintos constructos, 

como ADRs (Lopes & Tukamoto, 2007), Risco e Retorno (Martinez & Castro, 2008),  

Conservadorismo Contábil (Almeida, Neto, Bastianello, & Moneque, 2012), Board 

Interlocking (Ribeiro & Colauto, 2016). Embora a literatura financeira reconheça a 

possibilidade de o estágio do ciclo de vida organizacional influenciar as decisões 

discricionárias do reporte do resultado (Jenkins et al., 2004; Dickinson, 2011; Drake, 2013, 

Faller et al., 2016), ainda não foram detectados estudos nacionais que discutiram tal ralação. 

Portanto, a pesquisa pretende responder a seguinte questão: Qual a influência dos ciclos de 

vida organizacional nas práticas de Suavização de Resultados? Por consequência, o 

objetivo consiste em analisar se práticas de suavização de resultados são influenciadas nos 

diferentes estágios de ciclo de vida das organizações listadas na BM&FBOVESPA no período 

de 2011 a 2015.  



 
 

 

A pesquisa ajuda a preencher lacunas relacionadas à compreensão de aspectos que 

refletem a influência do estágio do ciclo de vida da organização e a prática discricionária dos 

gestores. Especialmente, quando se considera o mercado de capitais brasileiro, não foram 

identificados estudos que tratassem especificamente do tema, o que apresenta uma 

possibilidade de inserir esta temática na discussão teórica nessa área do conhecimento e, 

consequentemente, na verificação empírica entre os atores no campo da contabilidade 

financeira.  

 

2 CICLO DE VIDA DAS ORGANIZAÇÕES 
A análise dos estágios de ciclo de vida das empresas já foi objeto de diversos estudos, 

buscando explicar a relação com variável contábil-financeira de desempenho (Anthony & 

Ramesh, 1992), práticas contábeis e conservadorismo (Park & Chen, 2006), persistência nos 

lucros (Drake, 2013; Martinez; Bassetti, 2015), qualidade da informação (Jenkins et al., 2004; 

Lima et al., 2015) e o custo de capital (Hasan, Hossain, Cheung & Habib, 2015; Novaes, 

2015). Segundo Drake (2013), a teoria do Ciclo de Vida busca descrever como a empresa 

cresce, amadurece e declina. O ciclo de vida das empresas possui influência sobre as decisões 

de financiamento e investimento e o desempenho operacional (Anthony & Ramesh, 1992; 

Dickinson, 2011), a qualidade da informação contábil (Jenkins et al., 2004), bem como sobre 

a atração de investidores (Hasan et al., 2015). 

Para Jenkins et al. (2004), os estágios de ciclo de vida das empresas são determinantes 

econômicos na definição da qualidade da informação contábil. Diversos estudos foram 

realizados buscando classificar o ciclo de vida organizacional das empresas, o qual pode ser 

segregado em cinco estágios: Introdução (ou Nascimento), Crescimento, Maturidade, 

Turbulência (Shake-out) e Declínio (Miller & Friesen, 1984; Dickinson, 2011; Drake, 2013). 

Jenkins et al. (2004) utilizaram classificação alternativa em três estágios: Crescimento, 

Maturidade e Estagnação. 

A partir da classificação proposta por Miller e Friesen (1984), Dickinson (2011), 

identifica cinco fases do ciclo de vida de uma empresa com base nos fluxos de caixa: 

Introdução, Crescimento, Maturidade, Turbulência (Shake-out) e Declínio. Segundo 

Dickinson (2011), os estágios de Ciclo de Vida das organizações possuem importantes 

implicações para entendimento do desempenho financeiro das firmas (Anthony & Ramesh, 

1992). Para Dickinson (2011), os fluxos de caixa captam diferenças na lucratividade, 

crescimento e risco de uma empresa, e a combinação dos três tipos de fluxos de caixa - 

operacional, investimento e financiamento - pode ser mapeada pela Teoria do Ciclo de Vida 

para classificação do estágio da empresa. 

A fase de Introdução caracteriza empresas de rápido crescimento, que realiza altos 

investimentos em produção e ainda não opera com lucros. Nesta fase, há utilização de 

recursos externos de financiamentos para cobrir as atividades operacionais e de investimento. 

No estágio inicial, as empresas possuem menos recursos disponíveis para aplicar em seus 

projetos. Por isso, informações sobre capacidade de geração de fluxos de caixa são 

importantes para aceitação de riscos pelos investidores (Alves & Marques, 2007). 

Já a empresa em fase de Crescimento é menos conservadora, focando em incremento 

de vendas. Nesta fase, pode apresentar lucros, porém com crescimento menor do que no 

estágio anterior (Alves & Marques, 2007). Na fase de Maturidade, a empresa busca 

maximização de rentabilidades, com otimização de custos (Anthony & Ramesh, 1992; Miller 

& Friesen, 1984), sendo mais conservadora ao reportar lucros maiores para pagar menores 

dividendos (Grullon et al., 2002). Nesta fase, o fluxo de caixa de investimentos demandado 

serve para manutenção da capacidade produtiva (Alves & Marques, 2007). A fase chamada 



 
 

 

Shake-out ou Turbulência caracteriza-se pela recuperação ou sobrevivência da empresa, em 

que se reduzem investimentos liquidando ativos para geração de caixa e busca minimizar seus 

custos (Dickinson, 2011; Jenkins et al., 2004). 

A empresa em Declínio, assim como, na fase de Shake-out, tende a alienar seus ativos, 

reporta maiores despesas e perdas, sendo mais conservadora, podendo apresentar prejuízos 

acumulados das operações. Miller e Friesen (1984) concluem que empresas em estágios de 

maturidade em declínio são mais conservadoras que nos demais, reportando maiores despesas 

e perdas, enquanto que crescimento são realçadas. Anthony e Ramesh (1992) realizaram um 

dos primeiros estudos para demonstrar a relação entre ciclo de vida e desempenho de 

mercado. Os autores utilizaram para a identificação de estágios de ciclos de vida as variáveis 

contábeis da taxa anual de pagamento de dividendos, crescimento das vendas e despesas de 

capital. Utilizando como variável independente o preço da ação, verificaram que há 

associação positiva entre pagamento de dividendos e a idade da firma, e uma relação negativa 

entre crescimento das vendas e a idade. 

Dickinson (2011) apresentou modelo de classificação de estágios de ciclo de vida das 

empresas com base nos componentes da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Segundo 

a autora, a classificação do padrão de fluxo de caixa desempenha importante papel na 

compreensão do valor da empresa e na previsão de retornos de ações. Na abordagem são 

utilizados três indicadores contábeis - taxa de pagamento de dividendos, taxa de crescimento 

das vendas e taxa de custo de capital -  como proxy para identificação dos estágios dos ciclos 

de vida, e uma medida não contábil - idade da empresa - para identificação dos estágios do 

ciclo de vida. Os resultados apontam que maior rentabilidade e retornos anormais futuros 

estão mais presentes em estágios de maturidade avançada. Resultados consonantes foram 

encontrados por Faller et al. (2016). A conclusão é que o mercado não incorpora totalmente as 

informações fornecidas pelo variável estágio de ciclo de vida, de forma que os investidores 

subestimam a persistência de lucros das empresas maduras e esperam uma reversão para 

níveis ditos “normais” para o período seguinte. 

No Brasil, Alves e Marques (2007) buscaram verificar a fase de ciclo de vida das 

empresas do setor de papel e celulose, no período de 2000 a 2005, com amostra por 

disponibilidade (na época do estudo, estudava-se a obrigatoriedade da DFC na legislação 

societária). Analisando as seis empresas analisadas no período, constataram que elas 

apresentavam perfil de maturidade decorrente de estágio de crescimento nos investimentos. 

Martinez e Basseti (2015) analisaram a diferença entre as Book-Tax Diferences (BTD) - 

diferença existente entre lucro tributável e lucro contábil - ao longo dos ciclos de vida das 

empresas e a persistência de lucros. Os resultados indicam que BTD positivos estão mais 

associados aos pares de estágios de Introdução e Crescimento e de Turbulência e Declínio. 

Lima et al. (2015) analisaram os ciclos de vida proposto por Dickinson (2011) em 

relação à persistência de lucros, constatando que resultados positivos são mais persistentes na 

maturidade, seguido pelo estágio de crescimento e de declínio, em consonância com estudo de 

Dickinson (2011). Faller et al. (2016) sugerem que o ciclo de vida da empresa afeta o seu 

desempenho. Assim, empresas maduras buscam reportar lucros mais moderados, a fim reduzir 

a proposta de dividendos, enquanto que empresas em estágio crescente buscam realçar suas 

receitas (Miller & Friesen, 1984). 

 

3 SUAVIZAÇÃO DE RESULTADOS 
A Suavização de Resultados tem como objetivo reduzir a variabilidade dos lucros. 

Para Scott (2012), essa é a modalidade de gerenciamento de resultados mais interessante para 

gestores avessos ao risco. Estudos mostram que as práticas de suavização de resultados da 



 
 

 

empresa ajudam os gestores a diminuírem a variabilidade das compensações recebidas. Outro 

motivo para essa prática é evitar flutuações excessivas do resultado da empresa, mantendo-os 

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

investidores (Martinez, 2001). 

A suavização artificial representa manipulações contábeis realizadas pelos gestores 

para alisar os resultados. A suavização ocorre pela adoção de práticas contábeis que 

transferem as despesas e as receitas de um exercício para outro. Tais práticas não se refletem 

diretamente nos fluxos de caixa atuais da empresa, mas impactam seus fluxos de caixa 

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

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

fluxos de caixa da empresa (Castro & Martinez, 2008).  

Martinez (2001) distingue a suavização artificial em dois grupos, as práticas 

vinculadas ao momento de reconhecimento de receitas e despesas, e as práticas vinculadas às 

contas de resultados. As primeiras decorrem do reconhecimento das transações em período 

conveniente, como por exemplo, o período de depreciação de um ativo. Já as práticas 

vinculadas às contas de resultado, por dependerem de determinada escolha na classificação 

dos itens de resultados, podem promover ao gestor certa discricionariedade para reduzir a 

variabilidade de determinados indicadores, como o EBITDA (Ribeiro & Colauto, 2016). 

Em síntese, Almeida et al. (2012) descrevem que a diferença entre a suavização real e 

a artificial reside no fato de a suavização real envolver eventos econômicos, impactando 

diretamente os fluxos de caixa da organização. Já a suavização artificial resulta da utilização 

de práticas contábeis na determinação dos accruals. Tais utilizações não geram impacto direto 

nos fluxos de caixa, sendo perceptíveis apenas futuramente pela prática de antecipação ou 

postergação de receitas e despesas. Contudo, essas duas modalidades decorrem da vontade 

dos gestores de suavizar os resultados. 

Existem modelos capazes de mensurar a prática da suavização de resultado, dentre os 

quais as métricas propostas por Leuz, Nanda e Wysocki (2003), que foram utilizadas em 

vários estudos, como por exemplo, o de Bao e Bao (2004), Lopes e Tukamoto (2007), Castro 

e Martinez (2009), Almeida et al. (2012) e Ribeiro e Colauto (2016). 

 

4 METODOLOGIA 

O objetivo da pesquisa tem propriedade descritiva, de modo que busca descrever se as 

práticas de Suavização de Resultados são influenciadas pelo estágio do ciclo de vida das 

organizações das empresas brasileiras de capital aberto, no período de 2010 a 2015. Os 

procedimentos são documentais. Os dados foram coletados e tratados por meio do método 

quantitativo. 

 

4.1 Amostra e Coleta de Dados 

Com base nas informações contábeis disponíveis na base de dados Bloomberg, foi 

extraída uma amostra da população de empresas de capital aberto registradas na Bolsa de 

Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), após a eliminação das empresas financeiras e com 

informações faltantes durante o período de 2011 a 2015 foi determinada a amostra final do 

estudo, conforme a Tabela 1.  
 

  



 
 

 

Tabela 1 - Amostra da pesquisa 

Determinação da amostra Empresas % 

Amostra inicial 471 100,00% 

(-) Empresas financeiras -42 -8,92% 

(-) Empresas com ausência de informações -303 -64,33% 

(=) Amostra final 126 26,75% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Nota-se que a amostra inicial foi constituída por 471 empresas com ativos listados na 

BM&FBOVESPA, destas, 42 empresas foram excluídas por serem instituições financeiras. 

Esse segmento possui algumas características peculiares, como a classificação específica de 

alguns ativos e passivos, fato esse que provocaria possíveis distorções nos resultados 

encontrados. Posteriormente foram excluídas da amostra as empresas que apresentavam 

ausência de informações em algum dos períodos analisados, e com esse critério foram 

eliminadas mais 303 empresas. Por fim, a amostra final foi constituída de 126 empresas 

(26,75%), totalizando 630 observações, classificadas em 10 setores, conforme a Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Classificação da amostra da pesquisa em setores 

Setores Empresas % 

Consumo Discricionário 33 26,19% 

Serviços de utilidade pública 29 23,02% 

Industriais 21 16,67% 

Materiais 13 10,32% 

Bens de Consumo 11 8,73% 

Imobiliária 6 4,76% 

Energia 4 3,17% 

Serviços de Telecomunicações 4 3,17% 

Cuidados de saúde 3 2,38% 

Tecnologia da Informação 2 1,59% 

Total 126 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da classificação das empresas por setores, de acordo com a Global Industry 

Classification Standard (GICS), fornecida pela base de dados Bloomberg®, contatou-se que o 

setor de Consumo Discricionário é o mais representativo, com 33 empresas (26,19%), seguido 

pelos Serviços de utilidade pública (23,02%) e pelo setor das empresas Industriais (16,67%). 

Em contrapartida, os setores menos representativos são os de Tecnologia da Informação 

(1,59%) e Cuidados de Saúde (2,38%). 

 

4.2 Variáveis e modelos da pesquisa 

Para obter-se as proxies de detecção da Suavização de Resultados foram empregadas 

as métricas nº 1, nº 2 e nº3 de Leuz, Nanda e Wysocki (2003). Os autores estruturaram quatro 

métricas com o propósito de capturar as ações discricionárias dos gestores, porém, foram 

empregadas apenas três pelo fato da quarta métrica ter como finalidade identificar o efeito das 

mudanças de normas contábeis, o que não é um objetivo desta pesquisa.  

De acordo com Lopes e Tukamoto (2007), a primeira métrica tem como finalidade 

identificar as variações no desempenho da empresa decorrentes de decisões operacionais ou 

escolhas na divulgação de informações financeiras. Tais variações são calculadas pela razão 

entre o desvio padrão do Lucro Operacional (LOp) e o desvio padrão do Fluxo de Caixa 

Operacional (FCO), sendo ambos divididos pelos ativos totais do período anterior. 



 
 

 

 

                                                                      𝐸𝑀1 =
σLOp

σFCO
                                                                    (1) 

 

Em que EM1 é a Métrica nº 1 de suavização de resultados; σLOp representa o desvio padrão do lucro operacional 

e σFCO representa o desvio padrão do fluxo de caixa operacional. 

 

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

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

relatórios financeiros (Luiz, Nascimento & Pereira, 2008). Ou seja, quanto menores os 

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

gestores reduziram a variabilidade dos lucros. 

A segunda métrica procurar identificar o uso de tais práticas, correlacionando a 

contabilidade pelo regime de competência (accruals) com o fluxo de caixa operacional da 

empresa.  
 

                                                                          𝐸𝑀2 = 𝜌(∆𝐴𝑇, ∆𝐹𝐶𝑂)                                                       (2) 

 

Em que EM2 representa a Métrica nº 2 de suavização de resultados; p é o coeficiente de correlação; ∆AT é a 

variação dos accruals totais e ∆FCO é a variação do fluxo de caixa operacional. 

 

Adotando a mesma premissa da EM1, a EM2 também é escalonada pelos ativos totais 

do período anterior visando estabilizar as variáveis em função do tamanho das empresas. A 

correlação negativa é um resultado natural das práticas contábeis. Entretanto, escores altos 

demonstram haver prática de suavização de resultados. A terceira métrica (EM3) visa detectar 

práticas discricionárias desempenhadas pelos gestores na divulgação dos lucros. Os escores 

são obtidos pela razão entre da taxa média dos accruals totais e o valor absoluto do fluxo de 

caixa operacional (Ribeiro & Colauto, 2016).  
 

                                                                             𝐸𝑀3 =
|AT|

|FCO|
                                                         (3) 

 

Em que, EM3 é a Métrica nº 3 de suavização de resultados; |AT| representa o valor absoluto dos accruals totais 

em tempo t e |FCO| representa o valor absoluto do fluxo de caixa operacional em tempo t. 

 

Conforme observam Lopes e Tukamoto (2007), os escores obtidos pela terceira 

métrica (EM3) são capazes de identificar as práticas discricionárias dos gestores com o 

propósito de divulgar incorretamente informações sobre o desempenho da organização. Em 

síntese, as métricas de suavização capturam o comportamento discricionário dos gestores e 

auxiliam na identificação das práticas de gerenciamento de resultados das empresas (Ribeiro 

& Colauto, 2016). 

Para a identificação das proxies do estágio de ciclo de vida da organização empregou-

se o Modelo de Dickinson (2011). Esse modelo baseia-se na combinação dos sinais 

decorrentes da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) para classificar em qual estágio a 

emprega encontra-se: i) Introdução; ii) Crescimento; iii) Maturidade; iv) Turbulência (shake-

out); e v) declínio, conforme a Tabela 3. 
 

  



 
 

 

Tabela 3 - Estágios do Ciclo de Vida Organizacional, de acordo com o Modelo de Dickinson (2011) 

  Operacionais Investimento Financiamento 

Introdução 

Empresas 

ingressantes com 

pouco (déficit) 

conhecimento do 

potencial de 

Receitas e Custos 

(-) Fluxo 

de Caixa 

Otimismo 

gerencial 

direciona o 

investimento.  

(-) Fluxo 

de Caixa 

Crescimento das 

Firmas aumenta a 

dívida 

(+) Fluxo 

de Caixa 

Crescimento 

Margens de Lucro 

são maximizadas 

durante período de 

maior 

investimento 

(+) Fluxo 

de Caixa 

Empresa realiza 

grandes 

investimentos para 

impedir a entrada 

(barreira) 

(-) Fluxo 

de Caixa 

Crescimento das 

Firmas aumenta a 

dívida 

(+) Fluxo 

de Caixa 

Maturidade 

Eficiência 

maximizada 

através maior 

conhecimento das 

operações 

(+) Fluxo 

de Caixa 

Obsolescência 

aumenta em 

relação aos novos 

investimentos 

(-) Fluxo 

de Caixa 

Mudança na fonte 

de financiamento 

e distribuição de 

dividendos aos 

acionistas, de 

forma a diminuir 

dívidas 

(-) Fluxo 

de Caixa 

Turbulência 

Rotinas 

estabelecidas pela 

empresa 

dificultam a 

flexibilidade 

competitiva 

(+/-) 

Fluxo de 

Caixa 

Não encontrado na 

literatura 

(+/-) 

Fluxo de 

Caixa 

Não encontrado na 

literatura 

(+/-) 

Fluxo de 

Caixa 

Declínio 

Queda da taxa de 

crescimento, 

levando à queda 

dos preços 

(-) Fluxo 

de Caixa 

Liquidação de 

Ativos para 

amortizar dívidas 

(+) Fluxo 

de Caixa 

Foco no 

reembolso e/ou 

renegociação da 

dívida 

(+/-) 

Fluxo de 

Caixa 

Fonte: Dickinson (2011) 

 

Para explicar a suavização de resultados foram selecionadas as seguintes variáveis de 

controle: Desempenho (ROA), Endividamento (END), e Tamanho da Empresa (TAM). O 

Desempenho é uma variável de controle amplamente utilizada nos modelos econométricos 

sobre gerenciamento de resultados. Michelson, Jordan-Wagner e Wooton (1995) demonstram 

que as empresas que suavizam seus resultados tendem a possuir melhores desempenhos. 

Dessa forma, para a presente pesquisa será adotado o Retorno sobre Ativo (ROA) como uma 

métrica de desempenho, expressa pela razão entre o Lucro Líquido e o total de Ativos da 

organização.  

Iudícibus e Lopes (2004) mencionam que as empresas que possuem alto nível de 

exigíveis são mais propensas a gerenciar seus resultados com a finalidade de aumentar seus 

lucros. O estudo de Castro & Martinez (2009) confirmou essa premissa, demonstrando haver 

uma relação positiva entre o endividamento das empresas e a prática de suavização de 

resultado. O END é calculado a partir da divisão entre o capital de terceiros pelo total de 

ativos da companhia. 

Como proxy para Tamanho da Empresa (TAM) foi considerado o total do ativo da 

organização no final de cada ano. De acordo com Gu, Lee e Rosett (2005) a premissa 

subjacente para a adoção do tamanho da empresa como uma variável de controle reside no 

fato que organizações de maior porte tendem a gerenciar menos os seus resultados. 

Com o propósito de responder à questão da pesquisa, utilizou-se neste estudo o 

modelo de dados em painel. Esse estudo conduziu os seguintes testes: dados em painel de 



 
 

 

efeitos fixos, dados em painel de efeitos aleatórios e mínimos quadrados ordinários (OLS). 

Abaixo são apresentados os modelos regressivos utilizados nesta pesquisa.  
 

𝐸𝑀1 = β1 + D_Intitβ2 + D_Crescitβ3 + D_Maturitβ4 + D_Turb𝑖𝑡β5 + D_Declinitβ6 + ROAitβ7 + ENDitβ8 +
Tamitβ9 + εit  (4) 

 

𝐸𝑀2 = β1 + D_Intitβ2 + D_Crescitβ3 + D_Maturitβ4 + D_Turb𝑖𝑡β5 + D_Declinitβ6 + ROAitβ7 + ENDitβ8 +
Tamitβ9  + εit  (5) 

 

𝐸𝑀3 = β1 + D_Intitβ2 + D_Crescitβ3 + D_Maturitβ4 + D_Turb𝑖𝑡β5 + D_Declinitβ6 + ROAitβ7 + ENDitβ8 +
Tamitβ9  + εit  (6) 

 

Em que, EM1 é a Métrica nº1 do Modelo de Leuz, Nanda e Wysocki (2003); EM2 é a Métrica nº2 do Modelo de 

Leuz, Nanda e Wysocki (2003); EM3 é a Métrica nº3 do Modelo de Leuz, Nanda e Wysocki (2003); D_Int 

representa a Dummy do estágio de Introdução; D_Cresc representa a Dummy do estágio de Crescimento; 

D_Matur representa a Dummy do estágio de Maturidade; D_Renov representa a Dummy do estágio de 

Turbulência; D_Declin representa a Dummy do estágio de Declinio; ROA é o Retorno sobre o Ativo; END é a 

Endividamento; TAM é o Tamanho da Empresa e ε representa o termo de erro residual. 

 

5 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Na Tabela 4 são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis empregadas na 

pesquisa. 

 
Tabela 4 – Estatísticas descritivas 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mínimo Máximo VIF 

EM1 1,87 6,01 3,21 0,00 60,34 - 

EM2 0,21 0,77 3,69 -1,00 1,00 - 

EM3 3,61 16,83 4,66 0,00 36,05 - 

INT 0,09 0,28 3,24 0,00 1,00 1,94 

CRESC 0,23 0,42 1,86 0,00 1,00 3,42 

MATUR 0,30 0,46 1,52 0,00 1,00 3,89 

TURB 0,30 0,46 1,53 0,00 1,00 3,47 

DECLI 0,09 0,28 3,27 0,00 1,00 - 

ROA 8,00 4,86 6,07 -6,40 16,51 1,03 

END 0,69 0,60 0,87 0,01 0,83 1,12 

TAM* 7.536.300 12.989.000 1,72 5.272 102.070.000 1,10 

Nota: * Milhares de reais 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A EM1 apresenta o nível que os gestores reduzem a variabilidade dos resultados, 

assim, valores mais elevados significam menores níveis de prática de Suavização de 

Resultados. Na segunda métrica (EM2) de Leuz et al. (2003) é identificada a capacidade dos 

gestores em esconder os verdadeiros resultados da companhia. A terceira métrica (EM3) de 

Leuz et al. (2003) detecta a prática de suavização de resultados decorrente da magnitude da 

discricionariedade dos gestores na divulgação dos resultados. Portanto, demonstra maior 

tendência a suavizar os resultados. Os resultados da análise descritiva apontam que as 

empresas brasileiras, em média, apresentam maior predisposição a reduzir a viabilidade dos 

resultados, bem como a divulgação incorreta dos resultados das empresas. 

Com relação às proxies do estágio de ciclo de vida da organização, observou-se que a 

maioria das empresas se encontram nos estágios de Maturidade (MATUR) e Turbulência 

(TURB), por outro lado, as empresas menos representativas estão nos estágios de Introdução 

(INT) e/ou Declínio (DECLI). No tocante às variáveis de controle, contatou-se que as 



 
 

 

empresas brasileiras apresentaram, em média, um retorno próximo dos patamares de 8%, além 

disso, aproximadamente 70% das origens de recursos das empresas é proveniente de capital 

de terceiros e o total de ativos (TAM) é de cerca de R$ 7,5 bilhões.  

A Tabela 4 apresenta o VIF (Variance Inflation Factor) como indicador de 

colinearidade entre as variáveis. Os resultados apresentados forneceram indícios da 

inexistência do problema. Além disso, para atender aos pressupostos necessários para a 

utilização da técnica de regressão, empregou-se o logaritmo natural nas variáveis contínuas. 

Portanto, a partir, do atendimento aos pressupostos, realizaram-se as regressões com as 

variáveis dependentes (EM1, EM2 e EM3). Na Tabela 5 são apresentados os resultados das 

regressões com a primeira métrica (EM1) de suavização. 

 
Tabela 5 - Modelo de regressão com dados em painel (EM1) 

Variável dependente: EM1 

Período Considerado: 2011-2015 
 

Total de Observações 630 
  

Variáveis 
Modelo#1 Modelo#2 Modelo#3 

Pooled Efeitos-Fixos Efeitos-Aleatórios 

Constante 
-0,7669 -17,8406** -0,8562 

-0,6617 -2,052 -0,563 

Variáveis Independentes   

INT 
0,5462 0,3391 0,4633 

1,278 0,764 1,148 

CRESC 
0,9824*** 0,2659 0,6617* 

2,795 0,621 1,85 

MATUR 
1,3122*** 0,2352 1,0233*** 

3,821 0,503 2,88 

TURB 
0,8223** -0,2329 0,4660 

2,349 -0,561 1,332 

Variáveis de Controle   

ROA 
0,1666** 0,2879** 0,1758** 

2,067 2,416 2,065 

END 
0,3503** 0,7234 0,3147 

2,219 1,475 1,633 

TAM 
-0,0535 0,7741* -0,0368 

-1,507 1,936 -0,546 

R - quadrado 0,0413 0,2665 - 

F de Fisher 3,83*** 2,35*** - 

Akaike (CIA) 1842,51 1814,72 1844,2 

Schwarz (CIS) 1875,58 2327,26 1877,27 

Teste F 
2,3964     

[0,000] 

  
Teste Breusch-Began 

31,4838 

  [0,000] 

  
Teste Hausmann 

15,7728 

  [0,027]     
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir dos resultados da regressão foram realizados os testes de diagnósticos de 

painel, a fim de determinar o modelo mais aderente ao objetivo da pesquisa. Primeiramente 

empregou-se o teste F, que verifica se o modelo MQO é mais adequado. Neste, a rejeição de 

H0 significa que o modelo de efeitos fixos é mais conveniente. Na sequência, empregou-se o 



 
 

 

teste Breusch-Pagan, conforme esse teste a refutação de H0 confirma que o modelo de efeitos 

aleatórios é mais apropriado ao Modelo Pooled. Por fim, fez-se o uso do teste de Hausman 

para a opção entre efeitos fixos e efeitos aleatórios. Os resultados indicam que o modelo de 

efeitos fixos é o mais adequado para a estimação da variável EM1.  

Notou-se que o estágio de ciclo de vida da organização não apresentou relação 

significativa com a prática de suavização de resultados, indicando em um primeiro momento 

que tais variáveis não repercutem na redução da variabilidade dos resultados. Por outro lado, 

os achados constataram a existência de uma relação positiva e significativa entre a prática de 

suavização e o desempenho (ROA) e tamanho da empresa (TAM), o que indica que os 

gestores exercem sua influência discricionária para controlar os resultados da organização, 

sendo essa prática mais evidente em empresas maiores. 

Embora no primeiro momento o estágio de ciclo de vida da organização não 

evidenciou relação estatisticamente significativa, na Tabela 6, as variáveis foram utilizadas 

separadamente, a fim, de capturar possíveis relações não evidenciadas no conjunto total das 

observações. 

 
Tabela 6 - Modelo de regressão com dados em painel (EM1) 

Variáveis Modelo#1 Modelo#2 Modelo#3 Modelo#4 Modelo#5 

Constante 
-21,3722** -21,5897** -18,3639** -18,3790** -21,3267** 

-2,512 -2,542 -2,117 -2,146 -2,494 

Variáveis Independentes   

INT 
0,2404 

    
0,702 

    

CRESC  
0,2579 

   

 
0,902 

   

MATUR   
0,4501* 

  

  
1,737 

  

TURB    
-0,4591** 

 

   
-2,254 

 

DECLI     
-0,1260 

    
-0,343 

Variáveis de Controle   

ROA 
0,2731** 0,2851** 0,2623** 0,2886** 0,2717** 

2,314 2,401 2,227 2,475 2,299 

END 
0,7218 0,7100 0,7611 0,7540 0,7180 

1,474 1,449 1,559 1,550 1,461 

TAM 
0,9403** 0,9476** 0,7978** 0,8102** 0,9394** 

2,412 2,435 2,004 2,067 2,398 

R – quadrado 0,2618 0,2625 0,2672 0,2716 0,2609 

F de Fisher 2,35*** 2,36*** 2,39*** 2,42*** 2,35*** 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados da Tabela 6 constatam que as empresas no estágio de Turbulência 

(TURB) demonstram uma relação negativa e significativa com a redução da variabilidade dos 

resultados. Ou seja, partindo do pressuposto que escores maiores da variável EM1 

demonstram menor prática de suavização de resultados, os achados indicam que no estágio de 

turbulência as empresas tendem a demonstrar maior prática de suavização, por outro lado, no 

estágio de maturidade o poder discricionário tende a ser significativamente menor. 

Na Tabela 7 evidenciam-se os resultados da segunda métrica (EM2) de Leuz et al. 

(2003).  



 
 

 

 
Tabela 7 - Modelo de regressão com dados em painel (EM2) 

Variável dependente: EM2 

Período Considerado: 2011-2015 
  

Total de Observações 630 
  

Variáveis 
Modelo#1 Modelo#2 Modelo#3 

Pooled Efeitos-Fixos Efeitos-Aleatórios 

Constante 
0,7831 -9,9597 0,7831 

1,311 -1,652 1,311 

Variáveis Independentes   

INT 
0,16 0,205 0,16 

0,744 0,689 0,744 

CRESC 
0,1609 0,4411 0,1609 

0,883 1,45 0,883 

MATUR 
-0,0041 0,0040 -0,0041 

-0,023 0,012 -0,023 

TURB 
0,1549 0,2512 0,1549 

0,849 0,874 0,849 

Variáveis de Controle   

ROA 
-0,1012** -0,0140 -0,1012** 

-2,492 -0,191 -2,492 

END 
0,0365 0,7562* 0,0365 

0,398 1,687 0,398 

TAM 
-0,0602** 0,4487 -0,0602** 

-2,304 1,608 -2,304 

R - quadrado 0,024 0,019 - 

F de Fisher 2,00** 0,95 - 

Akaike (CIA) 649,47 737,19 649,47 

Schwarz (CIS) 678,69 1160,88 678,69 

Teste F 
0,8895     

[0,7436] 
  

Teste Breusch-Began 
0,2984 

  
[0,5844] 

  
Teste Hausmann 

11,4305 
  

[0,1209]     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir dos resultados dos testes de diagnósticos de painel, constatou-se que o modelo 

pooled é o mais adequado para a estimação. Os achados demonstram que a capacidade dos 

gestores em esconder os verdadeiros resultados da companhia não é influenciada 

significativamente pelo estágio na qual a companhia encontra-se, mas sim, pelo seu 

desempenho e pelo seu tamanho (β < 0,05). Em outras palavras, os resultados denotam que as 

empresas que apresentam menores desempenhos e menores valores de ativos tendem a 

apresentar uma prática de suavização maior em relação ao reporte dos resultados. 

Na Tabela 8 são apresentados os coeficientes separados para cada estágio do ciclo de 

vida da organização considerando a métrica EM2 como variável dependente. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 8 - Modelo de regressão com dados em painel (EM2) 

Variáveis Modelo#1 Modelo#2 Modelo#3 Modelo#4 Modelo#5 

Constante 
1,6247*** 1,6815*** 1,6786*** 1,6899*** 1,6777*** 

3,425 3,542 3,543 3,560 3,517 

Variáveis Independentes   

INT 
0,2169* 

    
1,673 

    

CRESC  
0,0250 

   

 
0,316 

   

MATUR   
-0,0871 

  

  
-1,188 

  

TURB    
-0,0128 

 

   
-0,164 

 

DECLI     
0,0253 

    
0,188 

Variáveis de Controle   

ROA 
-0,0691** 0,0737** -0,0715** -0,0733** -0,0730** 

-2,073 -2,209 -2,145 -2,199 -2,181 

END 
0,0247 0,0419 0,0306 0,0419 0,0407 

0,380 0,650 0,471 0,651 0,630 

TAM 
-0,0642*** -0,0658*** -0,0644*** -0,0657*** -0,0654*** 

-3,063 -3,130 -3,063 -3,217 -3,105 

R - quadrado 0,025 0,01 0,022 0,019 0,019 

F de Fisher 4,02*** 3,32** 3,66*** 3,30** 3,30** 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Averiguando de uma forma mais detalhada, nota-se que as empresas no estágio de 

introdução (INT) demonstram uma relação significativamente positiva com a prática de 

suavização capturada pela segunda métrica de Leuz et al. (2003). Essa relação sugere que os 

gestores das empresas que estão no estágio de introdução apresentam menor tendência de 

obscurecer os verdadeiros resultados da companhia. 

A terceira métrica (EM3) de Leuz et al. (2003) prioriza a detecção da prática de 

suavização de resultados a partir da magnitude da discricionariedade dos gestores na 

divulgação dos resultados.  

 

 
  



 
 

 

Tabela 9 - Modelo de regressão com dados em painel (EM3) 

Variável dependente: EM3 

Período Considerado: 2011-2015 
  

Total de Observações 630 
  

Variáveis 
Modelo#1 Modelo#2 Modelo#3 

Pooled Efeitos-Fixos Efeitos-Aleatórios 

Constante 
2,1086** -9,5851 2,0073 

2,255 -1,328 1,615 

Variáveis Independentes   

INT 
0,0092 -0,1628 -0,0507 

0,026 -0,4421 -0,1537 

CRESC 
-1,6333*** -1,3595*** -1,5156*** 

-5,759 -3,824 -5,179 

MATUR 
-1,5962*** -1,6949*** -1,5434*** 

-5,761 -4,369 -5,311 

TURB 
-0,8586*** -1,0662*** -0,9231*** 

-3,039 -3,097 -3,225 

Variáveis de Controle   

ROA 
-0,0237 0,0514 0,0187 

-0,364 0,519 0,269 

END 
0,2563** 0,5432 0,227 

2,012 1,334 1,440 

TAM 
-0,0510 0,4921 -0,0480 

-1,248 1,482 -0,8723 

R – quadrado 0,1543 0,3149 - 

F de Fisher 12,99*** 2,71*** - 

Akaike (CIA) 1644,73 1643,30 1646,8 

Schwarz (CIS) 1677,80 2155,84 1679,74 

Teste F 
1,9152     

[0,000] 
  

Teste Breusch-Began 
17,9383 

  
[0,000] 

  
Teste Hausmann 

10,911 
  

[0,1425]     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se, na Tabela 9, que os resultados dos testes de diagnóstico em painel indicam 

que o modelo de efeitos aleatórios é mais adequado para a estimação dos coeficientes da 

regressão. Os resultados apontam que as empresas que pertencem aos estágios de Crescimento 

(CRESC), Maturidade (MATUR) e Turbulência (TURB) apresentam uma relação positiva e 

significativa (β < 0,01) com o poder discricionário dos gestores na divulgação dos relatórios 

financeiros. Ou seja, os achados sugerem que tais empresas tendem a minimizar 

significativamente as práticas de suavização por meio da divulgação das informações 

financeiras.  

 
  



 
 

 

Tabela 10 - Modelo de regressão com dados em painel (EM3) 

Variáveis Modelo#1 Modelo#2 Modelo#3 Modelo#4 Modelo#5 

Constante 
1,2850 1,8135 1,4030 1,4766 1,2151 

0,9683 1,319 1,027 1,072 0,8892 

Variáveis Independentes   

INT 
1,0206*** 

    
3,966 

    

CRESC  
-0,6842*** 

   

 
-3,715 

   

MATUR   
-0,6230*** 

  

  
-3,724 

  

TURB    
-0,3237** 

 

   
-2,063 

 

DECLI     
1,0277*** 

    
3,775 

Variáveis de Controle   

ROA 
0,0010 -0,0116 0,0001 -0,0158 0,0090 

0,0143 -0,1590 0,001 0,213 0,1230 

END 
0,3065* 0,3880** 0,2975* 0,3721** 0,3608** 

1,836 2,280 1,740 2,175 2,131 

TAM 
-0,0684 -0,0784 -0,0603 -0,0748 -0,0632 

-1,154 -1,276 -0,985 -1,216 -1,036 

Akaike (CIA) 1689,72 1697,06 1694,58 1704,59 1691,55 

Schwarz (CIS) 1710,39 1717,73 1715,25 1725,26 1712,22 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da análise separada de cada estágio, contatou-se que as empresas nos estágios 

de Introdução (INT) e Declínio (DECLI) tendem a vislumbrar maior nível de prática 

discricionária. Adicionalmente, contatou-se que o nível de suavização aumenta a medida que 

a principal fonte de financiamento é o capital de terceiros.  

Portanto, verifica-se que de forma distinta o estágio de ciclo de vida da organização 

pode influenciar significativamente a prática de suavização de resultados. Os achados indicam 

que a discricionariedade dos gestores quanto a redução de variabilidade dos resultados (EM1) 

é mais evidente em empresas que estão no estágio de turbulência. Por outro lado, a 

discricionariedade na divulgação dos relatórios financeiros, torna-se mais evidente em 

empresas nos estágios de introdução e declínio (EM3).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar se práticas de suavização de resultados 

são influenciadas nos diferentes estágios de ciclo de vida das organizações listadas na 

BM&FBOVESPA no período de 2011 a 2015. Como proxies de detecção da Suavização de 

Resultados foram empregadas as métricas nº 1, nº 2 e nº3 de Leuz, Nanda e Wysocki (2003). 

Para a classificação das empresas em estágios de ciclo de vida, utilizou-se o modelo de 

Dickinson (2011), com base nos sinais obtidos pela Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

Como variáveis de controle utilizou-se o Desempenho, operacionalizado pelo Retorno dos 

Ativos (ROA), o Endividamento (END) e o Tamanho, operacionalizado pelo total dos ativos. 

(TAM). 

Os resultados sugerem que as empresas no estágio de Turbulência (TURB) tendem a 

demonstrar maior prática de suavização, por outro lado, no estágio de maturidade o poder 

discricionário tende a ser significativamente menor.  



 
 

 

Em relação ao poder dos gestores em obscurecer os verdadeiros resultados da 

companhia, nota-se que as empresas no estágio de introdução (INT) demonstram uma relação 

significativamente positiva com a prática de suavização capturada pela segunda métrica de 

Leuz et al., (2003), indicando que os gestores das empresas que estão no estágio de 

introdução apresentam menor tendência de obscurecer os verdadeiros resultados da 

companhia. 

Os resultados da terceira métrica de Leuz et al. (2003) apontam que as empresas que 

pertencem aos estágios de Crescimento (CRESC), Maturidade (MATUR) e Turbulência 

(TURB) apresentam uma relação positiva e significativa (β < 0,01) com o poder discricionário 

dos gestores na divulgação dos relatórios financeiros. Por outro lado, contatou-se que as 

empresas nos estágios de Introdução (INT) e Declínio (DECLI) tendem a vislumbrar maior 

nível de prática discricionária, principalmente, quando a principal fonte de financiamento é o 

capital de terceiros.  

Portanto, notou-se que o estágio do ciclo de vida da organização influencia 

consideravelmente as decisões sobre o reporte do resultado (Jenkins et al., 2004; Dickinson, 

2011, Faller et al., 2016). Todavia, os achados não confirmam os resultados encontrados por 

Miller & Friesen (1984), no que refere-se ao reporte de lucro mais moderados no estágio de 

maturidade. Ressalta-se que os resultados estão limitados às variáveis empregadas no estudo, 

bem como às empresas que constituíram a amostra da pesquisa.  
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