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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi o de investigar de que forma o monitoramento externo, exercido 

por investidores institucionais e cobertura de analistas, influencia na precificação dos accruals 

sob a forma de mispricing ou fator de risco precificável. Para alcançar esse objetivo, utilizou-

se uma amostra de empresas não financeiras listadas na BM&FBovespa no período de 2010 a 

2014. O monitoramento externo foi atribuído à presença de investidores institucionais no 

quadro acionário da empresa e à cobertura de analistas. Para análise da anomalia dos accruals, 

fez-se o uso da metodologia de carteiras. Adicionalmente, realizou-se a análise por meio dos 

ativos individuais, utilizando a técnica de dados em painel. Para analisar se os accruals 

representam um fator de risco ou um mispricing, fez-se uso da metodologia de regressão em 

duas etapas, conforme Core, Guay e Verdi (2008).  Os resultados empíricos evidenciaram que 

anomalia dos accruals está diretamente relacionada com o componente discricionário dos 

lucros e que o monitoramento externo, exercido por investidores institucionais e analistas de 

mercado, age como um mecanismo disciplinador capaz de reduzir os incentivos para escolhas 

contábeis oportunistas que, consequentemente, contribuem para a qualidade dos accruals 

reportados, bem como para sua correta precificação. 

 

Palavras-chave: Anomalia dos accruals. Mispricing; Fator de risco; Investidores 

institucionais; Analistas de mercado. 
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1. INTRODUÇÃO 

Verifica-se na literatura duas explicações gerais para a existência da anomalia dos 

accruals. A primeira delas sugere a baixa sofisticação do mercado ou baixa capacidade dos 

investidores para compreender e precificar corretamente os resultados contábeis das empresas. 

Sob essa abordagem, é possível que resultados de empresas inflados pelos accruals, sobretudo 

os discricionários, sejam equivocadamente precificados, levando-se, assim, a um mispricing de 

mercado (Sloan, 1996; Hirshleifer, Hou & Teoh, 2012; Ohlson & Bilinski, 2015). A segunda 

explicação considera as teorias (racionais) de precificação de ativos e sugere que, dada natureza 

transitória dos accruals discricionários e da baixa possibilidade da realização desses em fluxos 

de caixa futuros, os resultados evidenciados pelas empresas acabam agregando e provendo um 

maior nível de incerteza para o mercado e este, por conseguinte, acaba demandando um prêmio 

maior pelo risco observado, resultante das incertezas de geração de fluxos de caixa futuros 

(Francis, Lafond, Olsson & Schipper. 2005; Kim & Qi, 2010; Hirshleifer et al., 2012). 

Dessa forma, fatores que mitiguem os incentivos de manipulação de resultados podem, 

consequentemente, contribuir para a correta precificação dos accruals. Algumas pesquisas 

apontam o papel do monitoramento externo em reduzir as práticas oportunistas dos gestores e 

a anomalia dos accruals (Chung, Firth & Kim, 2002; Collins, Gong & Hribar, 2003; Kao, 2007; 

Radhakrishnan & Wu, 2014; Ecker & Schipper, 2014). O monitoramento externo está 

relacionado a mecanismos de governança corporativa, que, de algum modo, proporciona o 

policiamento de práticas oportunistas dos gestores (Jensen & Meckling, 1976). Nesse contexto, 

alguns estudos destacaram o papel dos investidores institucionais e da cobertura de analistas de 

mercado em mitigar os conflitos de agência, que, por conseguinte, pode influenciar na redução 

das escolhas contábeis oportunistas da gestão (Chung et al., 2002; Collins et al., 2003; Kao, 

2007).   

A literatura aponta que as instituições de investimento possuem recursos e incentivos 

para monitorar e influenciar as decisões da gestão das empresas pelas quais possuem 

participações substanciais (Chung et al., 2002) e que investidores institucionais almejam que 

os gestores das firmas, pelas quais possuem participação, concentrem-se em lucros de longo 

prazo em detrimento de ficarem preocupados com o gerenciamento de lucros numa base de 

ano-a-ano (Haw, Ho & Li, 2011). Além disso, grandes participações acionárias, sob o controle 

de investidores institucionais, proporcionam o desencorajamento dos gestores em usar os 

accruals discricionários para tentar enganar o mercado por meio dos lucros reportados (Haw, 

Ho & Li, 2011). Não obstante, além de exercerem o monitoramento, os investidores 

institucionais são tidos como investidores sofisticados, dado que têm mais recursos para a coleta 

e tratamento das informações contidas nos relatórios financeiros, permitindo uma análise mais 

aprofundada e uma melhor compreensão das propriedades dos componentes do lucro que, por 

conseguinte, conduz a precificação mais precisa de tais informações (Collins et al., 2003). 

Como consequência, as empresas com alta participação de investidores institucionais, 

teoricamente, são menos suscetíveis a apresentar o mispricing dos accruals ou o fator risco 

associado, dada a qualidade da informação reportada (menores volumes de accruals 

discricionários) (Collins et al., 2003). 

Outro ator que desempenha um papel importante de monitoramento é o analista de 

mercado. Empresas que são cobertas por um número relativamente elevado de analistas, 

teoricamente, são mais policiadas, mais visíveis e apresentam menor assimetria informacional, 

dado o fornecimento de informações por tais intermediários (Yu, 2008; Martinez, 2011). Além 

do papel de monitoramento, as previsões de lucro e fluxo de caixa, disponibilizadas ao mercado 



 

 

pelos analistas, também contribuem para uma correta precificação dos accruals. Radhakrishnan 

e Wu (2014) relatam que o fornecimento de informações sobre accruals futuros ajudam os 

investidores a avaliar as implicações dessa informação sobre os resultados futuros de forma 

mais adequada. Quando os analistas emitem a previsão de fluxo de caixa e lucros de uma 

empresa, indiretamente, acabam fornecendo a previsão dos accruals. Isso pode sugerir que 

ações de empresas com alta cobertura de analistas e as que possuem previsões de lucro e fluxo 

de caixas futuros são menos suscetíveis a refletirem erro de precificação de tais informações ou 

a incorporarem a parcela de risco relacionada aos accruals discricionários, já que o mercado 

acaba antecipando essa informação (Radhakrishnan & Wu, 2014).  

As evidências da precificação dos accruals e do papel do monitoramento nesse 

fenômeno apresentadas pela literatura (Collins et al., 2003; Kao, 2007; Radhakrishnan & Wu, 

2014; Ecker & Schipper, 2014), possivelmente, não devem ser estendidas aos mercados 

emergentes, pois, conforme Lopes e Walker (2008), esses mercados são caracterizados pelas 

fragilidades de políticas de proteção aos acionistas minoritários e pela fraca estrutura de 

governança corporativa. Além disso, nos mercados emergentes, os investidores domésticos são 

menos sofisticados e mais propensos a se concentrar no lucro como medida de desempenho, 

sem levar em consideração o conteúdo informacional dos seus componentes (accruals e fluxo 

de caixa) (Haw et al., 2011). Portanto, nesses mercados, os gestores podem ter mais incentivos 

para agir de forma oportunista, manipulando os números contábeis, contribuindo, assim, para a 

má precificação dos accruals.  

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é o de investigar de que forma o 

monitoramento externo, exercido por investidores institucionais e por analistas de mercado, 

influencia na precificação dos accruals sob a forma de mispricing ou fator de risco precificável.  

As evidências empíricas no que concernem à anomalia de accruals no Brasil (Cupertino, 

Martinez & Costa Jr., 2012; Takamatsu & Fávero, 2013; Silva Filho & Machado, 2013) 

centraram-se na análise do fenômeno em si, não se preocupando em avaliar se o mispricing dos 

accruals era um fenômeno peculiar de empresas caracterizadas pelo baixo monitoramento 

externo. Além disso, não testaram a hipótese alternativa ao mispricing, de que os accruals 

discricionários representam um fator de risco precificável que impacta no custo de capital 

próprio das empresas. Dos trabalhos que avaliaram a hipótese do fator de risco em nível 

internacional (Francis et al., 2005; Core, Guay & Verdi, 2008; Hirshleifer et al., 2012), o papel 

do monitoramento externo também não foi considerado em suas análises. Nesse sentido, esta 

pesquisa busca contribuir com a literatura, ampliando a análise da relação dos accruals com os 

retornos das ações de empresas que negociam seus papeis em um mercado de capitais de 

economia emergente.  

 

2. DESENHO TEÓRICO E HIPÓTESES DA PESQUISA 

Visto que a qualidade dos accruals e, por consequência, a sua correta precificação estão 

relacionadas a práticas oportunistas dos gestores (Xie, 2001), empresas com baixo nível de 

governança corporativa são suscetíveis a apresentar resultados de baixa qualidade que pode se 

traduzir em um mispricing de mercado (Xie, 2001; Cheng & Thomas, 2006) ou em fator de 

risco (Francis et al., 2005). Mecanismos de governança corporativa são uma das formas de 

reduzir o risco de manipulação do mercado, por meio de práticas oportunistas dos gestores e, 

dentre elas, encontra-se o papel do monitoramento externo (Jensen & Meckling, 1976). Agentes 

externos à empresa podem desempenhar, de forma direta ou indireta, o policiamento das ações 

dos gestores e contribuir para o alinhamento entre propriedade e gestão, reduzir a assimetria 



 

 

informacional e melhorar a qualidade das informações contábeis (Rajgopal, Venkatachalam & 

Jiambalvo, 2002).  

Pesquisas têm destacado o papel dos investidores institucionais e dos analistas de 

mercado em monitorar, disciplinar e influenciar os gestores corporativos (Chung et al., 2002; 

Rajgopal et al., 2002; Kao, 2007; Call, Chen & Tong, 2009; Shi, Zhang & Guo, 2014). Esses 

estudos ressaltam as virtudes desses agentes, no sentido de auxiliar, sob a forma de 

monitoramento, a gestão das empresas em manter o foco no desempenho econômico e evitar 

comportamentos oportunistas em termos de escolhas contábeis discricionárias. 

Healy e Palepu (2001) ressaltam que intermediários da informação, como os analistas, 

desempenham um papel importante na produção e divulgação de informações privadas, 

ajudando o mercado a detectar o mau comportamento dos gestores. Consistente com essa 

conjectura, outros estudos (Call, 2008; Mcinnis & Collins, 2011; Martinez, 2011) corroboram 

a hipótese de que o monitoramento exercido pelos analistas reduz as incertezas de geração de 

fluxos de caixa futuros relacionadas aos accruals discricionários, dado que empresas que são 

acompanhadas por analistas são mais propensas a divulgarem lucros de melhor qualidade, uma 

vez que os gestores se sentem policiados, quando a empresa é acompanhada por analistas e, 

portanto, acaba reduzindo os incentivos para práticas de manipulação de resultados e 

diminuindo a assimetria informacional entre os gestores e investidores, que pode contribuir para 

a redução do risco associado a discrição gerencial e para a correta precificação dos accruals.  

 Assim como os analistas de mercado, os investidores institucionais também exercem 

um papel de monitoramento externo. Os investidores institucionais, em média, têm uma 

capacidade superior para interpretar as informações financeiras, se comparado aos investidores 

individuais (Bartov, Radhakrishnan & Krinsky, 2000; Collins et al., 2003). Portanto, a 

sofisticação desses investidores acaba inibindo a gestão de práticas oportunistas de manipulação 

das informações contábeis. Os gestores corporativos se sentem motivados para influenciar os 

preços dos títulos, por meio de gerenciamento de resultados, quando percebem que os 

investidores reagem aos lucros divulgados mecanicamente, isto é, quando percebem que os 

investidores não são sofisticados o suficiente para distinguir a qualidade dos lucros de uma 

empresa para outra (Chung et al., 2002).  

Diante disso, empresas com (baixa) cobertura de analista e participação de investidores 

institucionais estão menos (mais) propensas a apresentarem erros de precificação relacionados 

ao lucro contábil (mispricing dos accruals). Considerando que os fluxos de caixa é o principal 

fator para a determinação dos retornos futuros (Easley & O’hara, 2004), de tal modo que as 

incertezas quanto a tais fluxos de caixa é uma fonte de risco informacional, pode-se considerar 

que a parcela dos lucros relacionada ao componente discricionário, quando oriunda de práticas 

oportunistas, provavelmente não irá contribuir para a geração de fluxos de caixa futuros, 

portanto, se consubstanciará numa fonte de risco para o mercado (Francis et al. 2005). Desse 

modo, assim como na hipótese do mispricing, é provável que os accruals de empresas sem a 

cobertura de analistas e sem participação de investidores institucionais apresentem maiores 

chances de representar um fator de risco precificável.  

Diante do exposto, a Figura 1 apresenta a proposta conceitual-teórica desta pesquisa e 

assume que o monitoramento externo, exercido por investidores institucionais e analistas de 

mercado, age como um mecanismo disciplinador capaz de reduzir os incentivos para práticas 

de escolhas contábeis oportunistas que, consequentemente, contribui para a qualidade dos 

accruals reportados. Como consequência, é de se esperar que a anomalia dos accruals, ou o 

fator de risco associado a estes, sejam mais acentuados em empresas com baixa proteção aos 

investidores. Assim sendo, sustenta-se que, no processo de geração dos accruals, o 



 

 

monitoramento de mercado, representado pela presença dos investidores institucionais e dos 

analistas financeiros, acaba exercendo um papel fundamental, no sentido de mitigar as práticas 

oportunistas dos gestores e, por consequência, contribuindo para a melhoria na qualidade 

informacional desse componente do lucro (Chung et al., 2002; Radhakrishnan & Wu, 2014).  

Considerando que os gestores possuem incentivos atrelados ao mercado de capitais 

(Martinez, 2001; Roosenboom, Van Der Goot & Mertines, 2003), incentivos associados aos 

lucros (Fields, Lys & Vincent, 2001) e que os preços das ações são influenciados pelos 

resultados contábeis divulgados (Sloan, 1996; Francis et al., 2005), os gestores podem se 

utilizar das escolhas contábeis oportunistas com a motivação de maximizar a sua utilidade. 

Entretanto, os gestores só conseguem de fato influenciar o mercado por meio dos accruals 

discricionários se essa informação conduzir os investidores a erros em sua precificação 

(mispricing), isto é, se os investidores não são sofisticados ao ponto de identificarem que a 

parcela discricionária do lucro possui alta probabilidade de não se transformar em fluxos de 

caixa futuros. Por outro lado, na hipótese de sofisticação dos investidores, a tentativa dos 

gestores de enganar o mercado, por meio dos accruals discricionários, será percebida, logo, o 

mercado exigirá maiores retornos, dado o risco informacional percebido. 

Conforme a hipótese da fixação funcional estendida, proposta por Hand (1990), assume-

se que existem dois tipos de investidores e que ambos possuem potencial para definição dos 

preços das ações. O primeiro tipo são os investidores sofisticados, especialistas em coleta e 

processamento de informações públicas e que possuem recursos para isso. O segundo tipo são 

os investidores pouco/não sofisticados, que apresentam uma maior propensão de se fixarem nas 

informações contábeis sem levar em consideração os procedimentos utilizados para sua 

elaboração e, tampouco, o impacto dessas nos fluxos de caixa futuros. Dessa forma, considera-

se que se os investidores potenciais de uma dada empresa são, em média, sofisticados, a baixa 

qualidade dos accruals ocasionará uma maior probabilidade de fator de risco. Por outro lado, 

se os investidores potenciais não são sofisticados (ou são, em média, pouco sofisticados), 

espera-se que esses se fixem nos lucros, sem levar em consideração os procedimentos utilizados 

para sua mensuração, portanto, chegando a avaliações enviesadas da distribuição de 

probabilidade dos seus fluxos de caixa futuros (mispricing). 

Dessa forma, tanto o monitoramento externo quanto a sofisticação dos investidores 

influenciam no processo de precificação dos accruals. Isso significa que, nas empresas que 

possuem monitoramento externo, os accruals são de melhor qualidade, contribuindo para o 

melhor apreçamento de tal informação, isto é, reduzindo a possibilidade de mispricing ou 

redução do risco informacional associado à parcela discricionária dos accruals. Além disso, 

esses monitores externos contribuem diretamente para a correta precificação das informações 

contábeis, pois, além do papel de policiamento, os investidores institucionais e analistas de 

mercado são considerados sofisticados pela melhor capacidade de avaliar as informações 

disponíveis e de melhor refletir a correta informação no preço das ações. Logo, pode-se 

considerar que a anomalia dos accruals é mais propensa a ocorrer em empresas com baixo 

monitoramento externo.  

Em síntese, a Figura 1 resume o processo de produção e precificação dos accruals, 

assumindo que: i) empresas com presença de monitoramento externo são mais propensas a 

apresentar accruals de melhor qualidade, ocasionando uma menor possibilidade de fator de 

risco (quando os investidores marginais são sofisticados) ou uma menor possibilidade de 

mispricing (quando, na média, os investidores marginais não são sofisticados); e ii) empresas 

sem monitoramento são mais suscetíveis a apresentar accruals de baixa qualidade, aumentando 



 

 

a possibilidade de fator de risco (quando os investidores marginais são sofisticados) ou uma 

maior possibilidade de mispricing (quando, na média, os investidores não são sofisticados). 

 
Figura 1 – Processo de geração e precificação dos accruals  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

 Com base na discussão teórica-conceitual apresentada, pode-se considerar que, se os 

accruals representam uma anomalia de mercado, uma estratégia de investimentos com base 

nessas informações deve resultar retornos anormais para os investidores (Sloan, 1996). 

Entretanto, consistente com a proposta teórica apresentada na Figura 1, se o monitoramento 

externo contribui para a melhoria da qualidade dos accruals, as estratégias de investimentos 

baseadas nos accruals só é suscetível de gerar retornos anormais em ações de empresas com 

baixo monitoramento e com baixa parcela de investidores marginais sofisticados. Nesse 

contexto, tem-se a primeira hipótese de pesquisa: 

H1: Estratégia de investimento com base nos accruals de empresas com baixo monitoramento 

externo provoca retornos anormais positivos (anomalia). 

  Considerando o papel do monitoramento externo em mitigar práticas oportunistas dos 

gestores, é de se esperar que empresas com baixa cobertura de analistas e baixa participação de 

investidores institucionais divulguem accruals de baixa qualidade, contribuindo para o 

aparecimento da anomalia dos accruals (Chung et al., 2002; Rajgopal et al., 2002; Kao, 2007; 

Call et al., 2009; Shi et al., 2014). Sabendo que as explicações da anomalia dos accruals, 

mispricing e fator de risco dependem do grau de sofisticação do mercado (Hand, 1990) e 

reconhecendo que o mercado de capitais brasileiro ainda é tido como emergente ou pouco 

desenvolvido (Lopes & Walker, 2008; Lopes & Alencar, 2010), é esperado que as possíveis 

evidências de anomalia dos accruals para empresas com baixo monitoramento sejam explicadas 

pela hipótese do mispricing. Diante disso, tem-se a segunda hipótese de pesquisa: 

H2: Os accruals de empresas com baixo monitoramento externo são mais propensos a 

representar um mispricing em detrimento de um fator de risco precificável. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1. Testes Preliminares 

 Inicialmente, avaliou-se o relacionamento das variáveis de monitoramento com os 

accruals discricionários, conforme proposto no “Processo de Geração de Accruals” apresentado 

na Figura 1. Como a grandeza dos accruals discricionários se concentra nas suas extremidades, 

buscou-se avaliar a relação da participação dos investidores institucionais no quadro acionário 

das empresas e da cobertura de analistas com a distribuição condicional dos accruals 

discricionários, por meio da técnica de regressão quantílica, conforme Equação (1). 

𝐴𝐷𝑖,𝑡 = 𝛿0 (𝜏) + 𝛿1(𝜏)𝐼𝐼𝑖,𝑡 + 𝛿2(𝜏)𝐶𝑂𝐵𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡(𝜏)          (1) 

Onde: ADi,t: Accruals discricionários da empresa i, no tempo t; IIi,t: Participação dos 

investidores institucionais na empresa i, no tempo t; 𝛿0 (𝜏): Intercepto da equação para o quantil 

τ; 𝛿1(𝜏): Coeficiente da variável II, para o quantil τ; 𝛿2(𝜏): Coeficiente da variável COB, para o 

quantil τ; 휀𝑖,𝑡(𝜏): Erro da regressão para a empresa i, no tempo t, para o quantil τ. 

 Portanto, espera-se que as variáveis de monitoramento (II, COB) apresentem-se 

negativamente relacionadas com as extremidades da variável accruals discricionários, 

corroborando, assim, o desenho teórico da pesquisa. 

 

3.2. Metodologia de formação de carteiras 

A metodologia de formação de carteiras tem como propósito estabelecer estratégias de 

investimento com base nos accruals totais e discricionários, segregando a amostra pelas 

variáveis de monitoramento, para assim avaliar evidências da anomalia dos accruals nos 

diversos grupos de empresas. Para isso, fez-se o uso da metodologia de Fama e French (2008), 

conforme os seguintes passos: a) ao final de junho de cada ano, as ações foram agrupadas em 

função do volume de accruals (totais e discricionários) e distribuídas em quintis; b) Em seguida, 

as ações foram agrupadas de forma crescente com base na participação de investidores 

institucionais e distribuídas em dois grupos (Small e Big); c) Por fim, após as ordenações 

anteriores, as ações foram agrupadas com base na quantidade de analistas acompanhado a 

empresa e foram distribuídas em dois grupos (Low e High); d) Com a intersecção dos grupos 

apresentados nas alíneas a), b) e c) foram construídas e analisadas 20 carteiras (5x2x2), que 

permitiu avaliar evidências de anomalia para os diversos grupos de monitoramento. O retorno 

de cada ação e o retorno ponderado pelo valor de mercado de cada carteira foi calculado, 

mensalmente, de julho do ano t a junho do ano t+1.  

Adicionalmente, analisou-se se os retornos obtidos com a metodologia de formação de 

carteiras persistem ao ajustar os retornos ao risco. A avaliação consiste em observar se os alfas 

dos modelos estimados são estatisticamente diferentes de zero. A não significância estatística 

dos alfas dos modelos significa que os retornos das carteiras constituídas com base nos accruals 

são explicados pelos fatores de risco. Para isso, foi utilizado o modelo de precificação de ativos 

de cinco fatores proposto por Machado e Medeiros (2011), descrito pela Equação (2).   

𝐸(𝑅𝑐,𝑡) −  𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼 + 𝛽[𝐸(𝑅𝑚,𝑡) − 𝑅𝑓,𝑡] + 𝛾(𝑆𝑀𝐵)𝑡 + 𝛿(𝐻𝑀𝐿)𝑡 + 𝜔(𝑀𝑂𝑀)𝑡 + 𝜐(𝐿𝐼𝑄)𝑡 +

휀𝑡                                                                                                                                               (2) 

Onde: α = Alfa de Jensen da carteira; 𝑅𝑐,𝑡 = Retorno da carteira no período t;  𝑅𝑓,𝑡 = Taxa livre 

de risco no período t; 𝑅𝑐,𝑡−𝑅𝑓,𝑡 = Retorno da carteira em excesso no período t;  𝑅𝑚,𝑡 = Retorno 

de mercado no período t; 𝑅𝑚,𝑡−𝑅𝑓,𝑡 = Prêmio pelo risco de mercado no período t; SMBt = Prêmio 

do fator de risco tamanho no período t; HMLt = Prêmio do fator de risco book-to-market no 



 

 

período t; MOMt = Prêmio do fator de risco momento no período t; LIQt = Prêmio do fator de 

risco liquidez no período t; 휀𝑡 = Termo de erro da regressão. 

Para obter os fatores de risco do modelo de cinco fatores (variáveis independentes), 

foram adotados os procedimentos utilizados por Machado e Medeiros (2011).  

 

3.3. Metodologia com os ativos individuais 

Por meio da Equação (3), foram estimados os coeficientes dos accruals (totais e 

discricionários), controlando por outros determinantes do retorno das ações. 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1,𝑇𝐴𝑀𝑖,𝑡+𝛽2𝐵𝑀𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑀𝑂𝑀𝑖,𝑡+𝛽4𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡                          (3) 

Onde: 𝑅t = Retorno anual da ação da empresa i, calculado de julho do ano t a junho do ano t+1; 

ACC = Accruals totais da empresa i, do período t; AD = Accruals discricionários da empresa i, 

do período t; TAM = Representa o tamanho, mensurado como o logaritmo natural do valor de 

mercado da empresa i, em junho do ano t; BM = Logaritmo natural do índice book-to-market 

da empresa i, em dezembro de t-1; MOM = Representa o efeito momento, representado pelo 

retorno acumulado da ação da empresa i, de julho do ano t-1 a junho do ano t; LIQ = Liquidez 

de mercado, mensurada pelo volume médio de negociação da ação da empresa i, no período t; 

ɛt = Termo de erro da regressão da empresa i, período t. 

Para avaliar o efeito das variáveis de monitoramento, a amostra foi segregada em duas 

partes, com base na mediana das variáveis participação do investidores institucionais e 

Cobertura de analistas. 

Dessa forma, a Equação (3) foi estimada para cada uma das amostras, onde foi possível 

avaliar se as variáveis de monitoramento exercem algum tipo de influência na precificação dos 

accruals. Caso os sinais dessas variáveis sejam negativos e significativos, existem evidências 

de anomalia dos accruals. Espera-se que os coeficientes das variáveis de interesse apresentem-

se positivos, quando a amostra for representativa de empresas com alto monitoramento.  

 

3.4. Metodologia de Regressão em Duas Etapas (Two-Stage Cross-Sectional Regression – 

2SCSR)  
A metodologia de regressão em duas etapas foi utilizada para testar a segunda hipótese 

da pesquisa. Para a aplicação da técnica, também foram constituídas carteiras, conforme 

metodologia de Fama e French (2015), com a inclusão do fator accruals em substituição ao 

fator crescimento dos ativos, já que essas duas variáveis são correlacionadas (Cooper, Gulen & 

Schill, 2008). Além disso, a variável accruals foi controlada pelas proxies de monitoramento 

externo. Isto é, foram criadas carteiras a partir do tamanho, book-to-market, rentabilidade e 

accruals com e sem o controle do monitoramento externo. Para a obtenção dos fatores de risco 

accruals (totais e discricionários), em junho de cada ano, foram constituídas 16 carteiras 

oriundas da interseção de duas carteiras formuladas com base nos accruals (Low e High), duas 

carteiras constituídas com base na participação dos investidores institucionais (Small e Big), 

duas carteiras criadas a partir da quantidade de analistas acompanhando a empresa (Low e High) 

e duas carteiras constituídas com base no valor de mercado (tamanho) (Small e Big). Os demais 

fatores de risco foram obtidos da seguinte forma: a) o fator tamanho foi obtido pela diferença 

entre a média dos retornos mensais das carteiras Small e a média dos retornos das carteiras Big; 

b) o fator book-to-market foi calculado por meio da diferença entre a média dos retornos 

mensais das carteiras High e Low; c) o fator rentabilidade foi obtido pela diferença entre a média 

dos retornos mensais das carteiras Low e a média dos retornos mensais das carteiras High; e d) 

o fator mercado foi calculado por meio da diferença entre a média dos retornos mensais, 

ponderada pelo valor de cada ação, de todas as ações da amostra e a taxa livre de risco, 



 

 

adotando-se como proxy a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia). As 

carteiras foram rebalanceadas em julho de cada ano, com o objetivo de garantir que as 

informações contábeis referentes ao exercício social anterior já tenham sido divulgadas, de 

modo a evitar-se o viés conhecido como look-ahead bias (Machado & Medeiros, 2011).   

Quanto à abordagem econométrica, seguiu-se o estudo de Core et al. (2008). No 

primeiro estágio, foram estimados os betas das carteiras, por meio de regressão em série 

temporal, utilizando o modelo de Fama e French (2015), com a inclusão do fator de accruals 

(totais e discricionários) interagindo com as variáveis de monitoramento, conforme apresentado 

pela Equação 5. 

 

𝑅𝑝,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑝,𝑚𝑒𝑟𝑐(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) + 𝛽𝑝,𝑝𝑡𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑝,𝑝𝑏𝑚𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑝,𝑟𝑒𝑛𝑡𝑅𝐸𝑁𝑇𝑡 +

𝛽𝑃,𝑎𝑐𝐴𝐶𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑡 + 휀𝑡                                                                                                       (4)  

 

Onde: 𝑅p,t = Retorno do carteira p no mês t (foram consideradas 20 carteiras (2x2x5) a partir da 

interação dos accruals (5 carteiras), tamanho (2 carteiras) e book-to-market (2 carteiras)); 𝑅f,t = 

Taxa livre de risco no mês t; 𝑅m,t = Retorno de mercado no mês t; SMBt = Prêmio do fator de 

risco tamanho no período t; HMLt = Prêmio do fator de risco book-to-market no período t; 

RENTt = Prêmio do fator rentabilidade no período t; AC = Prêmio baseado no fator accruals, 

interagindo com as variáveis de monitoramento externo; 휀t = Termo de erro da regressão. 

No segundo estágio, foram estimados os prêmios pelo risco dos fatores. Para isso, foram 

utilizados os betas estimados na Equação (4) e regredidos em cross-sectional com os retornos 

médios em excesso, conforme Equação (5): 

 

𝑅𝑝,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡 = λ0 + λ1�̂�𝑝,𝑚𝑒𝑟𝑐 + λ2�̂�𝑝,𝑝𝑡 + λ3�̂�𝑝,𝑝𝑏𝑚 + λ4�̂�𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡 + λ5�̂�𝑝,𝑎𝑐 + 𝑣𝑐                (5) 

 

Onde: 𝑅𝑝,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡= Retorno médio em excesso do período analisado; �̂�𝑝,𝑚𝑒𝑟𝑐, �̂�𝑝,𝑝𝑡, �̂�𝑝,𝑝𝑏𝑚, 

�̂�𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡 e �̂�𝑝,𝑎𝑐= Parâmetros estimados no estágio 1 (Equação 5); λ1, λ2, λ3, λ4 e λ5 = Representam 

os prêmios de risco dos fatores, sendo λ5 o coeficiente de interesse do estudo; e 𝑣𝑐 = Termo de 

erro da regressão. 

 

Dessa forma, se o coeficiente λ5 apresentar significância estatística e sinal positivo, 

pode-se inferir que os accruals representam um fator de risco precificável que afeta o custo de 

capital próprio das empresas.  

 Conforme observado, as variáveis independentes na Equação 4 serão regressores 

estimados por meio da Equação 5. Conforme Core et al. (2008), deve-se utilizar um mecanismo 

de correção do erro padrão do prêmio de risco dos fatores proposto por Shanken (1992), uma 

vez que o erro padrão pode estar subestimado, devido ao fato de a variável independente da 

segunda etapa ser estimada na regressão da primeira etapa. Assim, o erro padrão será corrigido 

por meio do fator (1 + �̂�′Σ̂𝑓
−1�̂�)−1, onde Σ̂𝑓 é a matriz de covariância dos fatores tamanho, book-

to-market, rentabilidade e accruals e �̂� é a matriz dos parâmetros estimados. 

 

3.5. Variáveis da Pesquisa 

Para estimação dos accruals totais, foi utilizada a abordagem do fluxo de caixa. A 

Equação (9), apresenta o cálculo dos accruals totais: 

𝐴𝑇𝑖,𝑡 =  
Lucro𝑖,𝑡 – FCO 𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
                                                                                                   (9) 



 

 

Onde: ATi,t = Accruals totais da empresa i, no período t; Lucro,t = Resultados antes de itens 

extraordinários e operações descontinuadas da empresa i, entre os anos t-1 e t; FCOi,t = Fluxo 

de caixa operacional da empresa i entre os períodos t; e Ai,t-1= Ativos totais da empresa i, no 

período t-1. 

Para a estimação dos accruals discricionários, adotou-se o modelo proposto por Pae 

(2005). O modelo de Pae (2005) avança em relação ao Jones (1991), ao incluir uma variável 

que representa o fluxo de caixa e uma variável que captura a reversão natural dos accruals 

passados no período corrente. O modelo de Pae (2005) é apresentado pela Equação (10). 

 

𝐴𝑇𝑡 =  𝛼 (
1

𝐴𝑡−1
) 𝛼1(∆𝑅𝑡) + 𝛼2(𝑃𝑃𝐸𝑡) + 𝛼3(𝐹𝐶𝑂𝑡) + 𝛼4(𝐹𝐶𝑂𝑡−1) +  𝛼5(𝐴𝑇𝑡−1) + 휀𝑡     (10) 

 

Onde: ATt = Accruals totais no período t, ponderados por seu ativo total no final do período t-

1; At-1 = Ativo total no final do período t-1; ∆Rt = Variação das receitas líquidas entre os 

períodos t-1 e t, ponderados por seu ativo total no final do período t-1; PPEt = Saldo das contas 

do ativo imobilizado, ativos intangíveis e ativo diferido no período t, ponderados por seu ativo 

total no final do período t-1; FCOt = Fluxo de caixa operacional no final do período t, 

ponderados por seu ativo total no final do período t-1; FCOt-1 = Fluxo de caixa operacional no 

final do período t-1, ponderados por seu ativo total no final do período t-2; ATt-1 = Accruals 

totais no período t-1, ponderados por seu ativo total no final do período t-2; e ɛt = Termo de 

erro da regressão. 

 Os accruals discricionários são obtidos pelo erro da regressão (resíduo). Assim, quanto 

mais próximo de 0 (zero) for o erro, menor será o accrual discricionário (proxy para 

manipulação de resultados). De forma análoga, quanto mais distante de 0 (zero) for o erro, 

independente da direção, maiores são as evidências de manipulação de resultados. 

Os accruals discricionários foram estimados em cross-sectional, entretanto, segregando 

a amostra por setor econômico, para cada ano, dado que empresas pertencentes a um mesmo 

setor econômico são suscetíveis a apresentar comportamentos semelhantes de accruals.  

 A cobertura dos analistas foi representada pelo número absoluto de analistas que 

acompanharam cada empresa, em cada período analisado.  A presença dos investidores 

institucionais nas empresas foi mensurada por meio da proporção de investidores institucionais 

em relação ao número total de acionistas. O retorno das ações foi calculado pela capitalização 

contínua, em sua forma logarítmica e o retorno das carteiras pelo retorno ponderado pelo 

valor. O índice book-to-market será calculado pela divisão do valor contábil pelo valor de 

mercado do Patrimônio Líquido. A liquidez de mercado será obtida por meio do Volume 

Negociado, conforme recomenda Machado e Medeiros (2011). Por fim, a medida de 

rentabilidade utilizada foi o return on assets (ROA), conforme Fama e French (2015), obtido 

por meio da divisão do EBIT (Earning Before Interest and Taxes) do período t, pelos ativos 

operacionais de t-1. 

 

3.6. Base de Dados e Amostra 

A população desta pesquisa consistiu de todas as ações de empresas não financeiras 

listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), no período 

de 2010 a 2014. O ano de 2010 tem como justificativa a adoção integral das normas internacionais 

de contabilidade e a disponibilidade de algumas variáveis utilizadas na pesquisa, tal como a 

participação de investidores institucionais. A utilização de períodos anteriores a 2010, apesar de 

ampliar a amostra, poderia trazer prejuízos relevantes e de difícil controle, tais como: as mudanças 



 

 

nos números contábeis ocorridas não por eventos econômicos, mas por mudanças normativas 

poderiam impactar significativamente nas estimativas dos accruals, e a não disponibilidade das 

informações relacionadas aos investidores institucionais, impediria o alinhamento da análise com 

as demais variáveis de monitoramento.  

As empresas financeiras não foram consideradas, por pertencerem um setor muito 

específico, com características particulares, tal como o alto índice de alavancagem e estrutura 

patrimonial diferenciada que podem distorcer os resultados contábeis, sobretudo a estimação 

dos accruals. A amostra utilizada foi não probabilística e, portanto, foram excluídas as 

empresas conforme os seguintes critérios: não apresentaram informações do valor de mercado 

em 31 de dezembro e em 30 de junho de cada ano, já que esses valores foram utilizados para o 

cálculo das variáveis book-to-market e tamanho; apresentaram patrimônio líquido negativo, já 

que afetará o cálculo de algumas variáveis, tal como o índice book-to-market; não apresentaram 

cotações mensais consecutivas por 12 meses posteriores à data de formação das carteiras, pois 

foram necessários para o cálculo do retorno das ações; não apresentaram as informações 

contábeis necessárias para o cálculo das variáveis do estudo. Não apresentaram o índice de 

Presença em Bolsa, superior a 1. Esse procedimento tem como objetivo garantir que as 

empresas realizaram pelo menos 1 negócio após o período de encerramento das demonstrações 

contábeis e, com isso, garantir que as informações divulgadas, se relevantes, estejam 

precificadas. Após a aplicação dos procedimentos apresentados acima, obteve-se uma amostra 

média anual de 206 empresas. Por fim, os dados utilizados na pesquisa foram extraídos da 

Thomson Reuters Eikon® e do sítio eletrônico da BM&FBOVESPA. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente, seguindo o desenho teórico da pesquisa, avaliou-se a forma pela qual as 

variáveis de monitoramento se relacionam com os accruals discricionários. A Tabela 1 

apresenta os resultados da regressão quantílica, tendo como variável dependente os accruals 

discricionários e como variáveis independentes a cobertura de analistas e a participação de 

investidores institucionais. Observa-se que o coeficiente da variável cobertura de analistas 

apresentou sinal negativo e significativo no primeiro (Q.20) e último (Q.80) quantil, ao nível 

de significância de 10% e 5%, respectivamente. Isso sugere que as empresas acompanhadas por 

analistas financeiros apresentam menores volumes de accruals discricionários extremos, 

corroborando estudos anteriores (Martinez, 2011; Yu, 2008). 

 Da mesma forma, a variável investidores institucionais apresentou relação inversa com 

ambas as extremidades da variável accruals discricionários (Q.20 e Q.80), porém, com 

significância estatística apenas no último quantil (Q.80). Isso sugere que a participação de 

investidores institucionais no quadro acionário das empresas da amostra, possivelmente, inibe 

as práticas de manipulação de resultados por parte dos gestores, fazendo com que os accruals 

divulgados sejam de melhor qualidade, ratificando os achados de Chung et al. (2002), que 

verificaram que a presença de grandes participações institucionais no capital das empresas está 

negativamente relacionada com práticas de gerenciamento de resultados. 
Tabela 1 – Resultados da regressão quantílica com as variáveis independentes cobertura de analistas e investidores 

institucionais – 2010 a 2014 

Variável Q.20 Q.40 Q.60 Q.80 

Cobertura de analistas -0,151* 0,012 -0,009 -0,033** 

Investidores institucionais -0,046 -0,019* -0,007 -0,001** 

Constante -0,096*** -0,016 0,032*** 0,096*** 
Fonte: Elaborado com base nos dados das empresas estudadas, disponíveis nas bases de dados do Economática® e Eikon® (Thomson Reuters). 

*Significativo a 10%; **Significativo a 5%. ***Significativo a 1%. 

 



 

 

 Em síntese, esses indícios suportam a premissa assumida no desenho teórico desta 

pesquisa de que as variáveis de monitoramento exercem influência na qualidade dos accruals, 

indicando que existe uma relação negativa e significativa entre as variáveis de monitoramento 

externo com a magnitude dos accruals discricionários. 

  Partindo para os testes da primeira hipótese da pesquisa, a Tabela 2 evidencia os retornos 

das carteiras construídas com base nos accruals totais e accruals discricionários, controlados 

pela variável de interação que contempla os investidores institucionais e cobertura de analistas. 

Observa-se que apenas as empresas sem monitoramento obtiveram spread positivo (0,068) e 

estatisticamente diferente de zero, isto é, o retorno das carteiras de empresas com baixo volume 

de accruals totais (Low) apresentaram-se positivos e superiores às carteiras com alto volume 

de accruals totais (High).  

Analisando as carteiras formadas com base nos accruals discricionários, é possível 

verificar que a estratégia de investimento com base nos accruals discricionários de empresas 

com baixo monitoramento também resultou em retornos positivos e significativos (0,057). Isso 

sugere que o monitoramento externo, exercido pelos investidores institucionais e pela cobertura 

de analistas, melhoram a qualidade dos accruals das empresas e que essa melhoria contribui 

para a redução das possibilidades de anomalia, conforme previsto nesta pesquisa. 
 

Tabela 2 – Retorno das carteiras construídas com base nos accruals totais e discricionários controlado 

conjuntamente pela participação de investidores institucionais e cobertura de analistas – 2010 a 2014 

Accruals 
% Invest. 

Institucionais 

Cobertura 

de Analistas 

Distribuição das carteiras 

Spread 

High 

(C1) 
C2 C3 C4 

Low 

(C5) 

 Totais 
Big High 0,007 -0,003 0,007 -0,006 0,003 -0,009 

Small Low -0,012* 0,000 -0,002 0,019 0,056*** 0,068*** 

Discricionários 
Big High 0,009 -0,013 0,005 0,000 -0,001 -0,010 

Small Low -0,014 -0,022** -0,005 -0,005 0,043*** 0,057*** 
Fonte: Elaborado com base nos dados das empresas estudadas, disponíveis nas bases de dados do Economática® e Eikon® (Thomson Reuters). 

*Significativo a 10%. **Significativo a 5%. ***Significativo a 1%. 

 

Os resultados apresentados para este primeiro diagnóstico da anomalia dos accruals 

sugerem fortes indícios de que a primeira hipótese da pesquisa é coerente, ou seja, a estratégia 

de investimento com base nos accruals de empresas com baixo monitoramento externo provoca 

retornos positivos e significativos. Portanto, esses resultados reforçam o desenho teórico do 

estudo, de que o monitoramento exerce influência na qualidade dos accruals e que reflete numa 

melhor precificação dessas informações, dado que não se identificaram evidências de anomalia 

para as amostras com presença de monitores externos.  

Com o objetivo de avaliar se as evidências obtidas na análise das carteiras persistem 

após o controle de fatores de risco, estimaram-se os alfas de Jensen do modelo de precificação 

de cinco fatores, proposto do Machado e Medeiros (2011), para as carteiras constituídas com 

base nos accruals totais e accruals discricionários, com o controle das variáveis de 

monitoramento externo. 

Ao considerar o controle conjunto da participação de investidores institucionais e da 

cobertura de analistas, é possível verificar que os alfas do modelo são significativos para as 

carteiras com baixo volume de accruals (totais e discricionários) e baixo monitoramento, 

conforme evidenciado na Tabela 3. Isso sugere que o modelo de cinco fatores falha na 

explicação da anomalia dos accruals, indicando que tais retornos são anormais. 

Retomando o desenho teórico da pesquisa, pode-se considerar que as evidências da 

anomalia dos accruals estão relacionadas ao componente discricionário, que é a parte dos lucros 



 

 

obtida por meio da discrição gerencial, sugerindo que as práticas de gerenciamento de 

resultados podem contribuir para a sua existência (anomalia dos accruals). Além disso, na 

medida em que os investidores institucionais contribuem para a redução das práticas de escolhas 

contábeis oportunistas (Rajgopal et al., 2002; Chung et al., 2002), os mesmos acabam 

contribuído para a redução de tal anomalia de mercado, dado que os lucros divulgados podem 

apresentar melhor qualidade. 

 Além disso, esses indícios reforçam a premissa de que a cobertura de analistas 

desempenha um papel importante em reduzir as possibilidades de anomalia relacionada aos 

accruals, dado que esses intermediários da informação exercem papel de monitores externos 

das ações dos gestores de empresas, no que se refere às práticas oportunistas de manipulação 

de resultados, contribuindo para a melhoria informacional dos lucros e reduzindo as 

possibilidades de mispricing ou de fator de risco dos accruals (Yu, 2008). Portanto, esses 

resultados convergem com os achados de Akyol, Qian e Yu (2015), que demonstraram que os 

preços das ações são mais eficientes quanto à correta precificação dos accruals, quando 

acompanhados por analistas experientes e que a anomalia dos accruals é enfraquecida para as 

empresas seguidas por tais analistas, sugerindo uma associação positiva entre qualidade do 

analista e a eficiência do mercado quanto à precificação dos accruals.  

 
Tabela 3 – Alfas do modelo de cinco fatores das carteiras construídas com base nos accruals totais e discricionários 

com o controle conjunto da cobertura de analistas e participação dos investidores institucionais – 2010 a 2014 

Accruals 
% Invest. 

Institucionais 

Cobertura de 

Analistas 

Distribuição das carteiras 

Spread 

High 

(C1) 
C2 C3 C4 

Low 

(C5) 

 Totais 
Big High -0,004 0,001 0,008 0,008 -0,003 -0,009 

Small Low -0,006 -0,001 -0,001 -0,001 0,051*** 0,058*** 

Discricionários 
Big High -0,004 -0,011* 0,003 0,008* 0,000 -0,010 

Small Low -0,014 -0,011 -0,001 -0,014 0,045*** 0,068*** 
Fonte: Elaborado com base nos dados das empresas estudadas, disponíveis nas bases de dados do Economática® e Eikon® (Thomson 

Reuters). 

*Significativo a 10%. **Significativo a 5%. ***Significativo a 1%. 

 

Com o objetivo de ampliar os testes da primeira hipótese de pesquisa, além da análise 

das carteiras, realizou-se a análise com os ativos individuais. O objetivo foi avaliar se os 

accruals totais e accruals discricionários influenciam, separadamente, o retorno das ações após 

controlar por outros determinantes dos retornos. Para que as evidências de anomalia sejam 

confirmadas, espera-se que os sinais das variáveis de interesse sejam negativos e significativos. 

O modelo de dados em painel utilizado é não balanceado dado que existem empresas que não 

estão listadas em todos os períodos de análise. O desbalanceamento do painel neste estudo foi 

ocasionado, principalmente, pela ausência de informações das empresas ao longo dos anos 

estudados, que ocorreu de forma aleatória, e também pela segregação realizada na amostra entre 

as empresas com alto e baixo monitoramento. Os modelos foram estimados por Pooled 

Ordinary Least Square (POLS), conforme resultados dos testes F de Chow, LM Breusch-Pagan 

e Hausman, realizados para cada amostra. Devido ao limite de páginas, os resultados dos testes 

não foram tabulados. 

A Tabela 4 apresenta os resultados das estimações para as amostras representadas por 

empresas com alta e baixa participação de investidores institucionais. A motivação dessa 

análise é confirmar as evidências de que a anomalia dos accruals é provocada pelo seu 

componente discricionário para as empresas com baixa participação de investidores 

institucionais. Como é possível observar, a variável accruals totais apresentou coeficiente 

positivo e sem significância estatística em ambas as amostras (coeficientes de 0,001 e 0,182 



 

 

para as amostras com alta e baixa participação de investidores institucionais, respectivamente). 

Já a variável accruals discricionários apresentou relação negativa com os retornos, entretanto, 

com significância estatística apenas para a amostra composta por empresas com baixa 

participação de investidores institucionais.  

 Dessa forma, constata-se que, ao analisar os ativos individuais, não há indícios de 

anomalia referente aos accruals totais após o controle por outros determinantes do retorno para 

as empresas com baixa participação de investidores institucionais. Isso sustenta a hipótese de 

que a anomalia dos accruals é mais propensa de ocorrer nas empresas com baixa participação 

de investidores institucionais e que esta deve-se, possivelmente, às escolhas oportunistas dos 

gestores (accruals discricionários), confirmando, mais uma vez, os estudos de Chung et al. 

(2002) e Collins et al. (2003). 

 
Tabela 4 – Resultados dos modelos de dados em painel (POLS) para análise dos ativos individuais, considerando 

as amostras com alta e baixa participação de investidores institucionais – 2010 a 2014 
Descrição Alto % de Investidores Institucionais Baixo % de Investidores Institucionais 

 Accruals Totais 
Accruals 

Discricionários 
Accruals Totais 

Accruals 

Discricionários 

Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor 

Tamanho 0,000 0,216 0,000 0,223 0,000 0,763 0,000 0,720 

Book-to-market -0,130 0,000 -0,129 0,000 -0,069 0,015 -0,067 0,017 

Momento 0,405 0,000 0,413 0,000 0,677 0,000 0,690 0,000 

Liquidez 0,000 0,245 0,000 0,264 0,000 0,574 0,000 0,549 

Accruals Totais 0,001 0,155 - - 0,182 0,541 - - 

Accruals Discricionários - - -0,001 0,272 - - -0,036 0,000 

Constante 0,006 0,885 -0,001 0,980 -0,014 0,758 -0,025 0,583 

R² Ajustado 0,298 0,295 0,452 0,473 

Teste F 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ramsey RESET a 0,198 0,163 0,198 0,101 

Durbin-Watson b 2,019 1,734 1,899 1,934 

Teste de White c 0,000 0,007 0,000 0,000 

Jarque-Bera d 0,000 0,000 0,000 0,000 

Observações 239 239 239 239 
Fonte: Elaborado com base nos dados das empresas estudadas, disponíveis nas bases de dados do Economática® e Eikon® (Thomson Reuters). 

a) Rejeita-se a hipótese da existência de variáveis relevantes omitidas (erro de especificação). b) Rejeita-se a hipótese de autocorrelação dos 

resíduos. c) Erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade de White, uma vez que a hipótese nula de variâncias 
homocedásticas foi rejeitada, ao nível de 5%. Rejeitou-se a hipótese de multicolinariedade, uma vez que todas as variáveis apresentaram 

estatística variance inflation fator (FIV) inferior a 10 (Gujarati, 2011). d) De acordo com o teorema do limite central e considerando que foram 

utilizadas 239 observações, o pressuposto da normalidade pode ser relaxado (Brooks, 2002). Por fim, a correção de White aumenta o erro 
padrão, diminuindo a estatística t, tornando sua estimativa mais robusta.  

 

 A Tabela 5 contém os resultados das estimações para as duas amostras construídas com 

base na quantidade de analistas que acompanharam as empresas. Verifica-se que, da mesma 

forma, a variável accruals totais não apresentou significância estatística em nenhuma das 

amostras, ratificando as evidências apresentadas na Tabela 4.  

 
  



 

 

Tabela 5 – Resultados dos modelos de dados em painel (POLS) para análise dos ativos individuais, considerando 

as amostras com alta e baixa cobertura de analistas – 2010 a 2014 

Descrição 

Alta Cobertura de Analistas Baixa Cobertura de Analistas 

Accruals Totais 
Accruals 

Discricionários 
Accruals Totais 

Accruals 

Discricionários 

Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor 

Tamanho 0,000 0,172 0,000 0,301 0,000 0,861 0,000 0,565 

Book-to-market -0,182 0,000 -0,181 0,000 -0,057 0,007 -0,057 0,026 

Momento 0,321 0,004 0,333 0,000 0,727 0,000 0,732 0,000 

Liquidez 0,000 0,166 0,000 0,322 0,000 0,713 0,000 0,483 

Accruals Totais -0,031 0,596 - - 0,001 0,266 - - 

Accruals Discricionários - - -0,018 0,069 - - -0,036 0,002 

Constante 0,046 0,210 0,042 0,259 -0,053 0,242 -0,055 0,277 

R² Ajustado 0,258 0,251 0,485 0,508 

Teste F 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ramsey RESET a 0,091 0,132 0,111 0,129 

Durbin-Watson b 1,932 2,039 1,993 1,783 

Teste de White c 0,000 0,000 0,000 0,000 

Jarque-Bera d 0,010 0,095 0,000 0,000 

Observações 239 239 239 239 
Fonte: Elaborado com base nos dados das empresas estudadas, disponíveis nas bases de dados do Economática® e Eikon® (Thomson Reuters). 

a) Rejeita-se a hipótese da existência de variáveis relevantes omitidas (erro de especificação). b) Rejeita-se a hipótese de autocorrelação dos 
resíduos. c) erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade de White, uma vez que a hipótese nula de variâncias homocedásticas 

foi rejeitada, ao nível de 5%. Rejeitou-se a hipótese de multicolinariedade, uma vez que todas as variáveis apresentaram estatística FIV 

(variance inflation factor) inferior a 10 (GUJARATI, 2011). d) De acordo com o teorema do limite central e considerando que foram utilizadas 
239 observações, o pressuposto da normalidade pode ser relaxado (BROOKS, 2002). Por fim, a correção de White aumenta o erro padrão, 

diminuindo a estatística t, tornando sua estimativa mais robusta.  

 

Com relação à variável accruals discricionários, é possível verificar que ela apresenta 

relação negativa em ambas as estimações, porém, com significância estatística apenas para a 

amostra com baixa cobertura. Vale ressaltar que, da mesma forma que os resultados obtidos 

para os investidores institucionais, os indícios de anomalia dos accruals é mais forte para o 

componente discricionário e para a amostra de empresas com baixa ou ausência de cobertura 

de analistas, corroborando o desenho teórico proposto e confirmando os resultados anteriores 

de que empresas acompanhadas por analistas de mercado são menos propensas a apresentar a 

anomalia de accruals, dado o papel dos analistas em disciplinar os gestores corporativos quanto 

a comportamentos oportunistas (Yu, 2008; Akyol et al., 2015). 

Com base nos resultados dos testes da primeira hipótese, pode-se considerar que não se 

deve rejeitar a hipótese de que a estratégia de investimento com base nos accruals de empresas 

com baixo monitoramento externo provoca retornos anormais positivos (anomalia). Partindo 

da premissa de que o mercado brasileiro é pouco desenvolvido (Lopes & Walker, 2008; Lopes 

& Alencar, 2010), fato que leva a maior propensão a erros de precificação devida a baixa 

sofisticação do mercado, a segunda hipótese da pesquisa afirma que os accruals de empresas 

com baixo monitoramento externo são mais propensos de representarem um mispricing em 

detrimento de um fator de risco precificável. Para obter evidências dessa hipótese, foi utilizada 

a metodologia de regressão em duas etapas, conforme Core et al. (2008). 

A Tabela 6 evidencia os resultados das regressões referentes à segunda etapa da 

metodologia, conforme discutido no percurso metodológico, que objetivou avaliar se os accruals 

totais e discricionários, com e sem o controle do monitoramento, representam fatores de risco 

precificáveis. Observa-se, inicialmente, que o prêmio pelo risco do fator accruals totais (λ5) 

apresentou-se negativo e significativo ao nível de 1%. Isso significa que não há evidências de que 

os accruals totais representam um fator de risco, dado que os betas dos fatores accruals obtidos 

na primeira etapa se relaciona negativamente com os retornos médios em excesso, logo, as 



 

 

carteiras constituídas por empresas com baixo volume de accruals totais tendem a obter retornos 

maiores que os retornos de carteiras formadas por empresas com alto volume de accruals totais. 

Portanto, essas evidências ratificam os resultados obtidos para a primeira hipótese de pesquisa e 

sugere que a anomalia dos accruals é, possivelmente, provocada por mispricing. 

  
Tabela 6 – Resultados das regressões do segundo estágio para avaliar evidências de fator de risco dos accruals – 

2010 a 2014 

Accruals 
 Prêmio pelo risco dos fatores R² 

Ajust.   λ λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 

Totais 
Coef. 0,019 -0,024 -0,013 -0,011 0,005 -0,007 

0,686 
t Shanken (2,547)*** (-2,800)*** (-2,337)*** (-2,130)** (0,968) (-3,017)*** 

Totais/Monitor. 
Coef. 0,022 -0,027 -0,012 -0,011 0,005 -0,006 

0,708 
t Shanken (3,033)*** (-3,544)*** (-2,442)*** (-2,536)*** (1,125) (-1,308)* 

Discr. 
Coef. 0,015 -0,022 -0,010 -0,013 0,007 -0,004 

0,586 
t Shanken (1,579)* (-2,649)*** (-2,052)** (-2,748)*** (1,712)** (-0,878) 

Discr./Monitor. 
Coef. 0,017 -0,024 -0,009 -0,013 0,006 -0,003 

0,562 
t Shanken (2,381)* (-3,320)* (-1,945)** (-2,788)*** (1,185) (-1,515)* 

Fonte: Elaborado com base nos dados das empresas estudadas, disponíveis nas bases de dados do Economática® e Eikon® (Thomson 

Reuters). 
*Significativo a 10%; **Significativo a 5%. ***Significativo a 1%. 

λ1 = prêmio pelo risco do fator mercado; λ2 = prêmio pelo risco do fator tamanho; λ3= prêmio pelo risco do fator book-to-market; λ4 = prêmio 

pelo risco do fator rentabilidade; e λ5 = prêmio pelo risco do fator accruals. 

 

Ao verificar os resultados do prêmio pelo risco do fator accruals totais com o controle 

das variáveis de monitoramento externo (λ5), ou seja, participação de investidores institucionais 

e cobertura de analistas, observa-se que os resultados se mantiveram, sugerindo que os accruals 

não representam um fator de risco, inclusive com a interação da variável de monitoramento. 

Considerando o prêmio pelo risco do fator accruals discricionários (λ5), observa-se que 

também se apresentou negativo, porém, sem significância estatística, sugerindo que os accruals 

discricionários não representam um fator de risco precificável. Ao considerar o controle do 

monitoramento, verifica-se que o sinal do coeficiente λ5 passa a apresentar significância 

estatística, porém permanece negativo, sugerindo que não há indícios de que os accruals 

discricionários represente um fator de risco, mesmo com o controle das variáveis de 

monitoramento externo. 

Adicionalmente, foi realizado o teste de Mishkin (não tabulado, devido à limitação de 

espaço) com o objetivo de avaliar se os accruals de empresas com baixo monitoramento externo 

são corretamente precificados. Os resultados indicaram evidências de que o mercado não apreça 

de forma racional os accruals discricionários das empresas sem monitoramento, ratificando a 

hipótese de mispricing.  

Dessa forma, as conclusões apontam que a explicação para as evidências de anomalia 

dos accruals identificadas para as empresas com baixo monitoramento e classificadas como 

pequenas deve-se ao mispricing, indicando que, possivelmente, o mercado brasileiro não é 

sofisticado ao ponto de perceber as implicações dos componentes dos lucros atuais nos lucros 

futuros, levando, assim, a erros na precificação de tais informações.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa analisou a influência do monitoramento externo exercido pela 

participação de investidores institucionais e dos analistas de mercado nas hipóteses 

concorrentes de mispricing e de fator de risco dos accruals, com o foco na parcela 

discricionária. A pesquisa partiu da premissa de que investidores institucionais compondo o 

quadro acionário das empresas e a cobertura dos analistas de mercado contribuem para a 



 

 

redução dos accruals discricionários que, por conseguinte, melhora a qualidade dos lucros. A 

melhoria na qualidade dos lucros acaba contribuindo para a redução das possibilidades de 

mispricing, bem como para a redução das possibilidades do fator de risco dos accruals, 

sobretudo dos accruals discricionários.  

Em síntese, foi possível concluir que as evidências de anomalia dos accruals 

identificadas está diretamente relacionada com o componente discricionário dos lucros e que o 

monitoramento externo, exercido por investidores institucionais e analistas de mercado, age 

como um mecanismo disciplinador capaz de reduzir os incentivos para práticas de 

gerenciamento de resultados oportunistas que contribui para a qualidade dos accruals 

reportados. Ou seja, conclui-se que empresas com participação de investidores institucionais e 

cobertura de analistas reportam accruals de melhor qualidade.  

Além disso, os resultados sugeriram que os monitores externos contribuem diretamente 

para a correta precificação das informações contábeis, pois, além do papel de policiamento, os 

investidores institucionais e analistas de mercado são considerados sofisticados pela melhor 

capacidade de avaliar as informações disponíveis e de melhor refletir a correta informação no 

preço das ações. Logo, pode-se considerar que a anomalia dos accruals é mais propensa de 

ocorrer em empresas com baixo monitoramento externo e com elevado nível de accruals 

discricionários.  

A não rejeição da hipótese de que os accruals representam um mispricing, leva-se a 

conclusão de que o valor das ações de companhias pequenas e sem a presença de monitores 

externos pode ser influenciado pelos resultados contábeis divulgados (Sloan, 1996; Francis et 

al., 2005) e que a gestão das empresas ao possuírem incentivos ligados ao mercado de capitais 

(Martinez, 2001; Roosenboom et al., 2003) e incentivos atrelados aos lucros (Fields et al.,  

2001) podem fazer uso das escolhas contábeis oportunistas com a motivação de maximizar a 

sua utilidade, ou seja, influenciar os preços das ações por meio das distorções nos lucros.  

Como sugestão para futuras pesquisas sugere-se a ampliação da amostra e a inclusão de 

dados de outros países, uma vez que tal constatação pode evidenciar se os resultados obtidos 

por esta pesquisa são específicos do mercado brasileiro ou se pode ser generalizado para todos 

os mercados. Além disso, a continuidade dos estudos também pode ampliar as evidências aqui 

encontradas, ao utilizar outras medidas de monitoramento externo, como a qualidade da 

auditoria independente, bem como outras formas de estimação dos accruals discricionários, 

visando uma mensuração mais precisa da parcela discricionária. 
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