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PROBLEMA, OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA 

Os no-GAAP, definidos como mensurações de desempenho baseado em dados 

contábeis ajustados e/ou em dados não contábeis, têm despertado a atenção dos órgãos 

reguladores e da academia pela sua possibilidade de representação distorcida do desempenho 

da empresa e indução a misprincig por parte dos investidores. A prática comum no cálculo 

dos lucros no-GAAP é a exclusão de despesas transitórias que são menos relevantes para as 

operações em curso das empresas e isso resulta em lucros no-GAAP que são, em média, 

superiores a lucros GAAP (Curtis, McMahon, McVay, & Whipple, 2011). Evidências 

apontam também para a não comparabilidade dessas métricas temporalmente e entre empresas 

devido ao número de diferentes ajustes que são realizados para se chegar a essas medidas 

(Bhattacharya, Black, Christensen, & Larson, 2003). 

Sob a perspectiva de um comportamento oportunístico da gestão, supõe-se que seja 

mais provável que a gestão recorra a disclosure de lucros no-GAAP quando seu esforço para 

gerenciar a percepção dos shareholders via outras escolhas, tais como gerenciamento de 

resultados por accrual ou atividades reais, não permitem alcançar ou superar as metas de 

resultados (E. L. Black et al., 2014).  

Ressalta-se que a discricionariedade considerável que os gestores têm sobre a 

definição de resultados no-GAAP é objeto de preocupação dos órgãos reguladores. Nesse 

sentido, tanto a SEC (Securitiesand Exchange Commission) como a CVM (Comissão de 

Valores Mobiliários) requer a divulgação de uma reconciliação dos resultados no-GAAP 

reportados com aqueles divulgados dentro dos padrões GAAP, entendendo que a divulgação 

dessa reconciliação resultaria em uma informação mais clara e comparativa para os 

investidores.  

Considerando a discussão acima sobre as práticas de divulgação no-GAAP, foram 

traçados os seguintes objetivos de pesquisa: Analisar a relação entre a qualidade das 

divulgações no-GAAP e as práticas de gerenciamento de resultado e de forma mais 

específica: Levantar o quantitativo de empresas que divulgam no-GAAP e quais seriam os 

tipos divulgados; Analisar os principais itens que compõem as mensurações no-GAAP e a sua 

consistência temporal;Analisar a comparabilidade das mensurações no-GAAP entre empresas 

do mesmo setor; e Analisar o gerenciamento de resultados nas empresas relacionado a 

informatividade ou oportunismo das mensurações no-GAAP. 

A questão de pesquisa levantada foi: Qual a relação entre a qualidade das 

divulgações no-GAAP e as práticas de gerenciamento de resultado? 

Espera-se que uma alta qualidade do no-GAAP denote uma motivação informativa 

para a sua divulgação, todavia, pela ótica oportunística a relação entre o uso de no-GAAP de 

baixa qualidade e o gerenciamento de resultados seria substitutiva ou até mesmo 

complementar, já que as duas práticas teriam como objetivo entregar um resultado desejado 

pelo gestor. 

 



RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A presença e a qualidade de mensurações no-GAAP também é alvo de atenção da 

CVM, e compreender os incentivos por trás dessa prática de divulgação, que se relacionem à 

sua qualidade, poderá impactar a percepção dos agentes do mercado de capitais e dos órgãos 

normatizadores no sentido de avaliar a necessidade ou não de impor regulação sobre essas 

métricas. Além disso, a presente pesquisa contribui no âmbito acadêmico fomentando a 

discussão do tema no Brasil e realizando testes empíricos para verificar a relação entre a 

qualidade das divulgações no-GAAP e as práticas de gerenciamento de resultado, agregando 

assim conhecimentos acerca das informações produzidas pela contabilidade para seus 

usuários. 

Do ponto de vista social a pesquisa trará esclarecimentos que possam ser relevantes 

para os usuários das informações contábeis, pois propõe medir o nível de discricionariedade 

das informações no-GAAP produzidas pelas empresas, permitindo assim que seus usuários 

tenham ciência da segurança e das fragilidades dessas e possam avaliar a utilidade desse tipo 

de informação para a tomada de decisão.  

 

LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Apesar de alguns estudos indicarem (KPMG, 2016) que grande parte das companhias 

abertas reporta números no-GAAP, é possível que a prática de realizar a reconciliação entre o 

número no-GAAP reportado e o número GAAP imediatamente comparável, não seja adotada 

pelas companhias, ou ainda a forma como o presente estudo se propõe a mensurar a variável 

dependente (ver Tabela 1) não seja adequada para mensurar ou atribuir qualidade aos números 

no-GAAP. Por isso estudasse adicionar uma segunda forma de medir a qualidade do 

disclosure de no-GAAP. 

Outro ponto é o enfoque essencialmente opotunístico presente no modelo empírico 

que limita a análise do reporte de no-GAAP sob esse prisma, ainda que uma boa parte da 

literatura argumente que as métricas no-GAAP têm um potencial informativo que estaria 

associado a um comportamento não oportunístico da gestão. Adicionalmente, é preciso definir 

qual métrica no-GAAP será analisada uma vez que são documentados vários tipos como: 

Lucro total dos setores; Retorno sobre o capital empregado (ROCE) ajustado; LAJIDA 

(EBITDA) ajustado, LAJIR (EBIT) ajustado e margens de LAJIDA (EBITDA) ajustadas; 

Dívida líquida industrial ajustada. 

A pesquisa investigará apenas as companhias abertas durante os anos de 2010 a 2016 

ponderando o efeito da convergência as normas internacionais de contabilidade, bem como a 

limitação que se terá em buscar de forma manual, nos Formulários de Referências divulgados 

anualmente, a existência de reconciliação dos no-GAAP com o GAAP.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Dentre alguns motivos levantados pela literatura para o disclosure de mensurações no-

GAAP, alguns estudos apontam para um incentivo de informatividade relatando que os lucros 

no-GAAP seriam tipicamente mais persistentes do que os lucros GAAP (Bhattacharya et al., 

2003) e mais úteis para fins de valuation (D. E. Black, Christensen, Ciesielski, & Whipple, 

2016). Entretanto é documentado também que, no geral, as exclusões frequentemente feitas 

nas mensurações no-GAAP são relacionadas a despesas (Bagnoli et al., 2002) e isso poderia 

representar uma tentativa da gestão para reportar métricas de alta performance para obter 

avaliações mais elevadas (D. E. Black et al., 2016) e sugere incentivos oportunísticos que 

motivariam o disclosure de no-GAAP. 

Considerando o aspecto oportunístico que as mensurações no-GAAP podem assumir, 

uma parte dos estudos nessa área foca em se as exclusões feitas no no-GAAP permitiriam à 

firma passar de uma posição de perda do alvo estratégico de lucro baseado no GAAP para 



atender o benchmark com base em lucros no-GAAP. Nesse sentido, as divulgações no-GAAP 

podem ser usadas como parte de uma estratégia de gerenciamento de percepção geral em 

conjunto com o gerenciamento de resultados (D. E. Black et al., 2016). Outros exemplos de 

comportamento agressivo no reporte dessas métricas é a inconsistência temporal dos itens 

excluídos (Curtis et al., 2011) ou o estratégico anúncio oportuno contendo informações no-

GAAP (Bowen, Davis, & Matsumoto, 2005). Especificamente, as divulgações no-GAAP 

podem substituir diferentes formas de gerenciamento de resultados e são usadas como último 

recurso após outras técnicas de gerenciamento de percepção (E. L. Black et al., 2014).  

A preferência documentada por E. L. Black et al.(2014) de que a gestão é mais 

provável de reportar mensurações no-GAAP quando seu esforço para gerenciar a percepção 

via outras escolhas não dão resultado, ou seja, se a gestão não pode bater a meta estratégica de 

lucros via desempenho operacional não enviesado ou - quando este falha - por meio do uso de 

técnicas de gerenciamento (atividades reais e accruals), então eles seriam mais prováveis em 

recorrer ao disclosure de números no-GAAP. A interpretação desses achados deve ser feita 

com cautela uma vez que este resultado parece um pouco enigmático já que o disclosure de 

no-GAAP  é relativamente menos custoso do que outras práticas de gerenciamento de 

resultados (D. E. Black et al., 2016) e isso induz a pensar que a gestão, considerando a relação 

custo versus benefício, optaria por usar preferencialmente o disclosure de no-GAAP ao invés 

das relatadas práticas de GR.  

Ainda, pode-se apontar uma relação substitutiva entre o reporte de no-GAAP 

agressivos e as práticas de GR por accruals anormais e ou por atividades reais uma vez que 

estudos relatam que os lucros no-GAAP são reportados de forma menos agressiva quando a 

gestão atinge a meta de resultados, ou quando é capaz de gerir os resultados usando outras 

técnicas de gerenciamento. (E. L. Black et al., 2014; Elshafie, Yen, & Yu, 2010). 

Portanto, a falta de padronização dessas mensurações não contábeis, assim como a 

ausência de exigência legal para manutenção da consistência e comparabilidade desses 

números, dá uma ampla discricionariedade a gestão para usá-las tanto para fins informativos 

como para fins oportunísticos. Dito isto, uma alta qualidade de disclosure de no-GAAP, 

assumida pela presente pesquisa como aqueles que oferecem informação sobre a reconciliação 

do resultado no-GAAP em relação ao resultado GAAP aproximadamente mais comparável, 

seria associada a pretensão de que o reporte seja informativo.  

Considerando o exposto acima esta pesquisa levanta a seguinte hipótese de pesquisa: 

Hipótese: Empresas que divulgam resultados no-GAAP de baixa qualidade apresentam 

baixo nível de gerenciamento de resultados. 
  Desta forma, o cerne da questão a ser explorada é o fato de que uma esperada baixa 

qualidade no reporte de no-GAAP seja consequência da incapacidade da gestão de alcançar 

ou gerenciar resultados pelas vias operacionais normais ou pelo emprego de técnicas de 

gerenciamento, ou ainda seja motivada pelo interesse de mitigar os efeitos do reporte de 

resultados desfavoráveis.  

 

MÉTODO 

Após a coleta das variáveis descritas abaixo, será usado o modelo Probit Ordenado já que 

este tipo de modelo é empregado para estimar valores de variáveis latentes (yi*) através de 

equações lineares. As variáveis latentes não são observadas diretamente nos dados disponíveis 

sendo segregadas por intervalos numéricos ordenados de acordo com categorias da variável 

observada (yi). O modelo a ser desenvolvido será, inicialmente, como abaixo descrito na 

Equação 1:  

 

Q_gaap = α + β1AccD + β2 (variáveis explicativas) + β3(variáveis de controle) + ε   (1) 

 



Em que: Q_gaap: Qualidade do no-GAAP; β1AccD: Accruals discricionárias; β2 (LAG_nG; 

NEG_FE; GAAp) e β3 (SIze; VoG; Alav; INSTprop) e ε: é o erro estocástico. 

 

A variável dependente analisada será a qualidade do disclosure de no-GAAP, definida 

como a métrica no-GAAP para a qual a firma oferece informação sobre a reconciliação do 

resultado no-GAAP em relação ao resultado GAAP aproximadamente mais comparável, onde 

para quantificar a qualidade dessa reconciliação será atribuído um score que oscilará 

conforme demonstrado a seguir. 
 

Tabela 1 – Mensuração Qualidade de no-GAAP 

Fonte: Elaborado a partir de (Zhang & Zheng, 2010). 

  Como a variável de interesse é o gerenciamento de resultados, e devido ao fato desta 

não ser observável, a prática de pesquisas nessa área usa modelos para estimá-la. Desta forma, 

o modelo escolhido será o de Paulo (2007) por ser um dos modelos que considera na sua 

formulação tanto o gerenciamento de resultados por accruals como por atividades reais. 

 Adicionalmente, para analisar a influência da variável de GR sobre a propensão para 

divulgar números no-GAAP de baixa qualidade serão incluídas no modelo principal as 

variáveis que conforme literatura pertinente teriam poder explicativo sobre o reporte dessas 

mensurações. Seguindo E. L. Black et al., 2014 e Brown, Christensen, Elliott, & Mergenthaler 

(2012) serão adicionadas as seguintes variáveis no modelo:  

 Se a empresa reportou no-GAAP no período anterior (LAG_nG) é esperado que no 

período corrente seja também feito o reporte; 

 Resultados relatados que não atenderam às previsões médias de analistas (NEG_FE) 

conforme Brown et al. (2012) é esperado o reporte de no-GAAP de baixa qualidade 

quando o resultado reportado não bater a previsão dos analistas;  

 Reporte de perdas operacionais dentro dos padrões GAAP (Loss_GAAp) onde a 

propensão para tentar mudar a percepção dos investidores sobre o resultado 

desfavorável, logo é esperada uma relação positiva. 

 Também serão incluídas outras variáveis de controles: 

 Tamanho da empresa (SIze); 

 Volatilidade de ganhos (VoG) como uma medida de variabilidade do resultado que 

denota risco, logo é esperado uma relação inversa, pois quanto mais variável for o 

resultado da empresa maior a propensão de usar no_GAAP de baixa qualidade; 

 Alavancagem (Alav);  

 Propriedade institucional (INSTprop) é usada na literatura como uma proxy para 

sofisticação do investidor, e conforme Bowen et al., (2005) esse tipo de investidor é 

menos propenso a ser impactado por no-GAAP de baixa qualidade 

 

CONTRIBUIÇÃO E IMPACTO ESPERADO 

Há um número muito limitado de pesquisas que exploram a temática do reporte de no-

GAAP no mercado brasileiro. Nesse sentido, a relevância e inovação de investigar esse tema 

repousa na escassez de estudos e na importância de questionar os incentivos atrelados a essa 

Reconciliação entre resultados GAAP e no-GAAP  Score 
Mensuração ordinal 

para a qualidade 

Não divulga nome das contas ou valores  

 

0 Baixo nível 

Divulga apenas o nome das contas 

 

1 
 Divulga nome das contas e valores  

 

2 

Divulgação da reconciliação entre GAAP e no-GAAP 3 Alto nível 



prática de diclosure. Com os achados da pesquisa, será possível levantar discussões a respeito 

da necessidade ou não de intervenção regulatória dado o potencial de mispricing dos no-

GAAP, ou até mesmo pode-se questionar a possibilidade de incorporação, no GAAP contábil, 

da informatividade presente nas métricas no-GAAP conforme documenta a literatura.  

Será possível também verificar o cumprimento ou não da reconciliação requerida pela 

SEC e CVM do resultado no-GAAP em relação ao resultado GAAP mais proximamente 

comparável, uma vez que essa reconciliação daria ao leitor das demonstrações contábeis uma 

ideia mais clara do cálculo efetuado, bem como traria um poder de explicação sobre a 

formação da medição econômica e de comparação com outras companhias. 
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