
 
 

 

RELAÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E 

GERENCIAMENTO DE RESULTADOS POR ACCRUALS  

 

Herivélton Antônio Schuster  

Mestre em Ciências Contábeis 

Professor Universitário 

Universidade Regional de Blumenau (PPGCC/FURB) 

E-mail: herivelton_schuster@hotmail.com  

 

Roberto Carlos Klann 

Doutor em Ciências Contábeis e Administração pelo PPGCC/FURB 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau (PPGCC/FURB) 

E-mail: rklann@furb.br  

 

RESUMO 

As empresas possuem características particulares que as diferenciam. Uma destas é a prática 

de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), a qual pode influenciar intrinsecamente a 

qualidade dos relatórios contábeis. Nesse sentido, as empresas que investem em ações de RSC 

são menos propensas a praticarem Gerenciamento de Resultados (GR), refletindo ao mercado 

informações financeiras mais transparentes e confiáveis. Neste contexto, o objetivo do estudo 

foi avaliar a relação entre investimentos divulgados em responsabilidade social corporativa e 

as práticas de gerenciamento de resultados por accruals em empresas brasileiras. Para tal, 

realizou-se uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa. A amostra foi composta por 

122 empresas listadas na BM&FBOVESPA, as quais dispunham das informações necessárias 

para a realização do estudo, no período de 2011 a 2015. Os resultados indicam que a RSC está 

relacionada com o GR, sendo que as empresas com maiores níveis de RSC praticam mais GR, 

quando este é focado no aumento dos lucros. Já para empresas que visam a redução dos lucros 

por meio do GR, a RSC mostrou-se negativamente relacionada, ou seja, quanto mais 

investimentos divulgados em RSC, menor o nível de GR. Além disso, aspectos como o 

tamanho da empresa, alavancagem, retorno do ativo e a governança corporativa estão 

relacionados com o GR. Assim, conclui-se que aspectos adicionais, como a RSC, podem 

influenciar as práticas de gerenciamento de resultados, o que contribui com órgãos 

reguladores, auditores, responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis e demais 

interessados quanto aos determinantes da qualidade da informação contábil e as práticas 

oportunistas dos gestores das empresas brasileiras. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa. Gerenciamento de Resultados. 

Accruals discricionários. Empresas brasileiras. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

1 INTRODUÇÃO 

A informação contábil se faz essencial a todas as empresas, principalmente às 

concorrentes que buscam captar recursos nos mercados financeiros (Watts & Zimmerman, 

1986). Neste sentido, a informação contábil deve ser de qualidade, proporcionando aos 

usuários informações fidedignas quanto à realidade da empresa (Healy & Wahlen, 1999; 

Francis, Lafond, Olsson & Schipper 2004).  



 
 

 

Dentre as características da informação contábil, tem-se a discricionariedade dos 

números contábeis direcionados à manipulação de resultados (Farias, 2012). Essa 

manipulação é oriunda das práticas oportunistas dos gestores e denominada de gerenciamento 

de resultados (Watts & Zimmerman, 1978; Mcnichols; 2000). 

Conforme Healy e Wahlen (1999) o gerenciamento de resultados ocorre quando os 

administradores utilizam julgamentos com intuito de alterar as informações financeiras e as 

atividades operacionais, passando estas a refletirem números contábeis ilusórios sobre a 

realidade da empresa aos investidores, podendo influenciar resultados contratuais futuros que 

dependam de tais informações. Para tal, Jones (1991) destaca que o GR pode ocorrer a partir 

das mudanças no método de contabilização e de acréscimos nos números e caracteriza-se 

como uma manipulação intencional dos resultados contábeis, visando a obtenção de 

benefícios privados e, por consequência, reporta uma realidade não fidedigna quanto à 

situação econômica e financeira da organização. 

Dechow e Schrand (2004) ressaltam a importância e escassez de pesquisas que 

abordem ao GR, sendo que este é um aspecto intrínseco à qualidade da informação contábil e 

que deve ser minimizado a fim de reduzir a assimetria da informação entre gestores e demais 

usuários. Nos diversos estudos relacionados ao GR, verificam-se principalmente quais os seus 

fatores influenciadores, e neste sentido Leuz (2003) ressalta que as empresas são providas de 

características peculiares que as diferenciam umas das outras e que podem influenciar o GR. 

Uma destas características é a prática da Responsabilidade Social Corporativa (Kim, Park & 

Wier, 2012; Servaes & Tamayo, 2013), a qual pode estar atrelada com uma melhor imagem 

da empresa perante o mercado e, consequentemente, contribuir para evidenciação de 

informações de maior qualidade, reduzindo assimetria e, por consequência, a prática 

oportunista dos gestores (Shleifer, 2004). 

Os relatórios que evidenciam investimentos em ações socialmente responsáveis estão 

se tornando mais atrativos aos investidores, clientes e demais partes interessadas, haja vista 

que transparecem a consciência da empresa frente a sua atividade (Kim et al., 2012; Servaes 

& Tamayo, 2013). Chih, Shen e Kang (2008) discorrem que a transparência nos números 

contábeis reportados e a prestação de contas pela empresa tornam-se vitais para os acionistas, 

bem como para os funcionários, clientes e todos os níveis da sociedade. Isso faz com que a 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) torne-se uma questão de interesse para o 

mercado. 

Nesse sentido, destaca-se que a maior parte das empresas que aplicam recursos e 

esforços para a implementação das práticas de RSC, visando atender às expectativas éticas 

das partes interessadas, são menos propensas a praticarem GR, disponibilizando ao mercado 

informações financeiras mais transparentes e confiáveis (Kim et al., 2012).  

Em contrapartida, as práticas de RSC podem estar relacionadas com os interesses 

próprios do gestor, ou seja, este se envolve em ações de RSC a fim de camuflar o impacto da 

má conduta corporativa. Por meio destas práticas, o gestor pode executar objetivos 

divergentes aos da organização, haja vista que terá uma cobertura favorável do mercado. Ao 

evidenciar e demonstrar ações com preocupação social e ambiental, o gestor pode reduzir a 

probabilidade de ser investigado pelas partes interessadas (Prior, Surroca & Tribó, 2008). 

Estudos internacionais investigaram a relação entre as ações de responsabilidade social 

e o comportamento oportunista de gestores. Alguns apontam para um relação positiva (Prior 

et al., 2008) sendo que quanto maior o nível de RSC maior o nível de GR na empresa, 

enquanto outros apontam o inverso (Chih et al., 2008; Kim et al., 2012), ou seja, quanto maior 

RSC, menor o nível de GR. 

Tendo em vista as contradições dos recoltados quanto à relação entre RSC e as 

práticas oportunista de gestores, a questão que norteia a realização deste estudo é: qual a 



 
 

 

relação entre investimentos divulgados em responsabilidade social corporativa e as práticas de 

gerenciamento de resultados por accruals em empresas brasileiras? Com o intuito de 

responder a esta questão, têm-se como objetivo é avaliar a relação entre investimentos 

divulgados em responsabilidade social corporativa e as práticas de gerenciamento de 

resultados por accruals em empresas brasileiras. 

As pesquisas sobre gerenciamento de resultados, conforme Heltzer (2011), são 

importantes porque examinam os impactos na qualidade das informações financeiras. Quanto  

à RSC, embora se tenha verificado um número significante de pesquisas, a maior parte 

focaliza a sua relação com o desempenho econômico-financeiro das empresas, como por 

exemplo, os estudos de McWilliams e Siegel (2000) e Deng, Kang e Low (2003). Já este 

estudo se propõe a avaliar a relação entre os investimentos em responsabilidade social 

corporativa e práticas de GR, tema ainda incipiente no cenário brasileiro. 

Novos estudos sobre GR e responsabilidade social corporativa, segundo Heltzer 

(2011) e Kim et al. (2012), contribuem para a expansão da base literária já existente, haja 

vista o aumento significativo do GR nas empresas. Além disso, têm implicações importantes 

em relação aos investimentos, ao considerar que a RSC pode afetar as decisões discricionárias 

dos gestores.  

Em particular, a pesquisa vai além dos achados de Prior et al. (2008), os quais 

encontraram uma relação positiva entre a RSC e o GR, e amplia os achados de Kim et al. 

(2012), que defende a existência de uma relação negativa entre a RSC e o GR das empresas, 

além de Heltzer (2011), que não encontrou uma relação significativa entre a RSC e o GR, 

visto que tais estudos foram aplicados em um contexto e cenário econômico diferente ao do 

presente estudo. Destaca-se ainda que na literatura nacional localizou-se apenas o estudo de 

Beuren e Rodrigues Junior (2014) que traz abordagem semelhante, porém, que focou apenas 

na análise de ações em responsabilidade ambiental das empresas.  

Além disso, frente aos estudos supracitados, destaca-se ainda como lacuna de pesquisa 

as métricas utilizadas para verificar a RSC e a relação desta com o GR. O índice de RSC de 

cada empresa da amostra foi criado a partir da evidenciação de investimentos em ações 

internas, externas e ambientais evidenciadas no balanço social (modelo IBASE), publicadas 

no Relatório Anual de cada companhia, diferenciando-se das pesquisas em âmbito 

internacional, as quais se utilizam de base de dados já constituída para a variável de RSC.  

 

2 Responsabilidade Social Corporativa e Gerenciamento de Resultados 

Dechow, Sloan e Sweeney (1996) inferem que não existe um consenso na literatura 

que defina gerenciamento de resultados, mas que o termo é geralmente utilizado para 

caracterizar as práticas limitadas pelos princípios contábeis geralmente aceitos. Porém, 

quando se trata de manipulação, destacam que inclui práticas tanto dentro como fora destes 

princípios. Neste sentido, as práticas contábeis realizadas dentro dos limites são consideradas 

GR, sendo que geralmente são utilizadas com o intuito de camuflar o real desempenho 

econômico da empresa (Dechow & Skinner, 2000). 

Segundo Roychowdhury (2006), quanto às práticas de GR expostas pela literatura, há 

a manipulação por meio de accruals e por meio de atividades reais (ou decisões operacionais). 

Martinez (2001) caracteriza as acumulações (accruals) como sendo as contas de resultados 

utilizadas para a apuração do lucro da empresa, porém, que podem não implicar na 

movimentação das disponibilidades. Em termos gerais, os accruals podem ser obtidos pela 

diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa. Portanto, neste caso, parte-se do princípio 

que o GR ocorre a partir de escolhas contábeis. 

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) vem sendo objeto de estudos desde os 

anos 1930, porém, o tema só foi legitimado a partir da década de 1950. Este fato pode estar 



 
 

 

atrelado ao pesquisador Howard R. Bowen, que a partir de sua obra Social Responsibilities of 

the Businessman, em 1953, ficou conhecido como pai da RSC, passando o tema a ser 

difundido no âmbito dos negócios (Carroll, 1979). 

No início da década de 80, Longenecker (1981) destacou que o tema responsabilidade 

social já era amplamente discutido. Na prática, tem-se que as empresas devem estar cientes 

que a responsabilidade social não é destinada apenas aos clientes e à sociedade, devem 

desenvolver ações que realmente reconheça a sociedade como parte integrante e interessada 

da própria organização (Longenecker, 1981). Neste sentido, a empresa, caracterizada por ser 

um agente econômico, torna-se também um agente social, haja vista que sua atividade deve 

gerar o bem-estar da sociedade (Moscovici, 2000; Pinto & Ribeiro, 2004). 

Contudo, não há uma exata definição para o termo Responsabilidade Social 

Corporativa (Wood, 1991). Isso porque as ações de RSC assumem diversas formas, as quais 

podem ser em prol do meio ambiente, de projetos filantrópicos ou educacionais, 

planejamentos comunitários, serviços sociais, oportunidades de emprego igualitárias, além de 

estarem em conformidade com os interesses públicos (Donaire, 1995).  

Molteni (2006) discorre que a responsabilidade social integra a estratégia empresarial 

e visa auxiliar a gestão corporativa a detectar e solucionar problemas de agência existentes, 

ponderados a partir das expectativas dos stakeholders. Para o autor, a RSC está intrínseca à 

atividade de qualquer empresa quanto ao desenvolvimento da competitividade. Neste sentido, 

verificam-se na literatura inúmeros estudos relacionando à RSC, porém, a sua relação com o 

GR tem sido pouco estudada e as evidências encontradas são divergentes (Kim et al., 2012).  

Destaca-se que apesar da crescente importância das ações de RSC nas empresas, o 

motivo pelo qual um gestor decide investir em tais ações tem gerado inúmeros debates, sendo 

o mais recente as evidências sobre as relações entre a RSC e o gerenciamento de resultados 

(Kim et al., 2012). Neste contexto, as práticas de RSC podem ter relações com interesses 

próprios do gestor (Mcwilliams, Siegel & Wright, 2006), que se utilizam destas para reduzir 

os impactos da má conduta corporativa. 

Inicialmente, Chih et al. (2008) destacam duas possíveis relações entre a RSC e o GR. 

A primeira postula que uma empresa socialmente responsável não irá manipular resultados e, 

portanto, não vai envolver-se em práticas de GR. A segunda decorre da ideia de que uma 

empresa socialmente responsável manipula os resultados financeiros que serão reportados às 

partes interessadas, pois a boa imagem irá acobertar essa prática. A lógica, neste sentido, é 

que os gestores visam satisfazer as várias partes interessadas quanto ao objetivo de 

maximização de valor (Jensen, 2001), consequentemente, esses gestores podem mascarar os 

resultados a partir do GR.  

As empresas podem adotar a RSC como uma forma de blindar a sua reputação diante 

das atividades no mercado, o que, por consequência, lhes abre uma lacuna para o GR. Isso 

sugere que as decisões de praticar as ações de RSC dão às partes interessadas a impressão de 

que a empresa é transparente, quando, na verdade, a empresa evidencia informações 

divergentes à sua realidade por meio do GR (Kim et al., 2012).  

No mesmo sentido, Prior et al. (2008) destacam os incentivos oportunistas dos 

gestores decorrentes do interesse próprio ou mesmo para prevalecer sua reputação, resultam 

em uma relação positiva entre a RSC e o GR, haja vista que os gestores são mais propensos à 

distorção de informações que são repassadas às partes interessadas. Prior et al. (2008) 

defendem essa perspectiva, concentrando-se no comportamento oportunista dos gestores, a 

partir do arcabouço teórico da Teoria da Agência.  

Por outro lado, segundo Jones (1995) e Kim et al. (2012), os gestores e empresas, 

visando serem honestos e éticos em seus processos de negócios, aderem e investem em ações 

de RSC como incentivo a um melhor comportamento, sendo este benéfico a ambas as partes. 



 
 

 

Neste contexto, conforme Molteni (2006), a RSC integra a estratégia empresarial, visando 

auxiliar na gestão corporativa e solucionar problemas de agência, ponderados acerca das 

expectativas dos stakeholders.  

As ações de RSC evidenciadas pelas empresas, segundo Chatterji, Levine e Toffel 

(2009), aumentam a transparência e eficiência empresarial nos mercados de capitais, visto que 

reduzem a assimetria de informação entre as partes interessadas. Assim, presume-se que  

quanto maior a RSC, menor a assimetria de informações. Isso acontece, segundo Carroll 

(1979), porque as empresas, ao praticarem ações de RSC, visam maximizar seu valor, refletir 

uma melhor imagem e reputação ao mercado, um melhor relacionamento com os 

colaboradores, bem como a construção de lealdade para com os clientes.  

Com base nesse contexto, ações de RSC contribuiriam para reduzir as práticas de GR. 

Assim, empresas com maior compromisso com a RSC procurariam mitigar tais práticas (Chih 

et al., 2008; Kim et al., 2012). Portanto, apesar das divergências nos achados dos estudos 

anteriores quanto à possível relação positiva ou negativa existente entre a RSC e o GR, neste 

estudo parte-se do pressuposto teórico de que as ações que RSC contribuem para a redução do 

comportamento oportunista do gestor, visando uma conduta ética dos negócios (Chih et al., 

2008; Kim et al., 2012). Assim, apresenta-se a hipótese de pesquisa. 

H1: Há uma relação negativa entre os investimentos divulgados em responsabilidade social 

corporativa e a prática do gerenciamento de resultados por accruals nas empresas 

brasileiras. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos definem-se por descritivo, documental e 

quantitativo. A população da pesquisa compreendeu as 438 empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. Para a definição da amostra, verificaram-se as empresas que continham 

todos os dados necessários para a análise do objetivo proposto, totalizando 122 empresas (610 

observações). Não obstante, verificaram-se as empresas da amostra que divulgaram ações de 

RSC no período analisado. A Tabela 1 apresenta a amostra da pesquisa.  
 

Tabela 1 - Amostra da pesquisa 

Item 
Total 

2011 2012 2013 2014 2015 

População total 438 438 438 438 438 

(-) sem dados de GR (315) (315) (315) (315) (315) 

(-) outras exclusões (1) (1) (1) (1) (1) 

Amostra 122 122 122 122 122 

Empresas com dados de RSC 40 41 40 33 20 

Empresas sem dados de RSC 82 81 82 89 102 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Inicialmente, com intuito avaliar a relação entre os investimentos divulgados em 

responsabilidade social corporativa e as práticas de gerenciamento de resultados por meio de 

accruals, efetuou-se o cálculo do nível de GR de cada empresa analisada. Para tal, num 

primeiro momento, a partir do modelo Jones (1991), obteve-se os coeficientes α, β1 e β2 

(Equação 1). Em seguida, estes coeficientes foram combinados com os parâmetros do modelo 

Jones Modificado (1995) com intuito de estimar os accruals não discricionários (Equação 2). 

Por fim, efetuou-se o cálculo dos accruals discricionários (Equação 3).  

Modelo Jones (Equação 1) 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = α (
1

𝐴𝑡−1
) + 𝛽1 (

∆𝑅𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛽2 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝑣𝑖𝑡 



 
 

 

Em que: 

TAit = accruals totais da empresa i no período t, ponderados pelos ativos totais no final do 

período t-1; 

ΔRit = variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t, ponderada 

pelos ativos totais no final do período t-1; 

PPEit = saldos das contas do Ativo Imobilizado e Ativo Diferido (bruto) empresa i no final do 

período t, ponderados pelos ativos totais no final do período t-1; 

Ait-1 = ativos totais da empresa no final do período t-1; 

α, β1 e β2 = coeficientes estimados da regressão  

vit = erro da regressão (resíduos). 

Modelo Jones Modificado (Equação 2) 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = α (
1

𝐴𝑡−1
) + 𝛽1 (

∆𝑅𝑖𝑡 − ∆𝐶𝑅𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛽2 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
) 

Em que: 

NDAit = accruals não discricionários da empresa i no período t; 

ΔCRit = variação das contas a receber da empresa i do período t-1 para o período t, ponderada 

pelos ativos totais no final do período t-1; 

α, β1 e β2 = coeficientes estimados da regressão modelo Jones (1991). 

Logo, conforme Dechow, Sloan e Sweeney (1995), para se estimar os accruals 

discricionários tem-se a seguinte equação: 

Cálculo dos accruals discricionários (Equação 3) 

 

𝐴𝐷𝑖𝑡 =  𝑇𝐴𝑖𝑡 − 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 

Em que: 

ADit = accruals discricionários da empresa no período t; 

TAit = accruals totais da empresa i no período t; 

NDAit = accruals não discricionários da empresa i no período t. 

 

A partir dos accruals discricionários gerados (variáveis dependentes) foram 

elaboradas novas equações, utilizando-se como variáveis independentes a dummy de RSC e o 

índice de RSC, além de variáveis de controle. O Quadro 1 destaca o constructo da pesquisa, 

sendo composto pelas variáveis dependentes (GR) e independentes (RSC e controle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Quadro 1 - Constructo da pesquisa  

Dimensão 
Tipo de 

variável 
Variável Descrição Equação Autores 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 

d
e 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

D
ep

en
d

e
n

te
 ADJM 

Accruals discricionários do 

Jones Modificado 

Não se aplica Não se aplica. ADPJM 
Accruals discricionários 

positivos do Jones Modificado 

ADNJM 
Accruals discricionários 

negativos do Jones Modificado 

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
a

d
e 

S
o

ci
a

l 

C
o

rp
o

ra
ti

v
a
 

In
d

ep
e
n

d
e
n

te
s 

RSC 

Variável dummy, igual a 1 para 

empresas com investimentos 

divulgados em RSC e 0 caso 

contrário 

Não se aplica. Não se aplica. 

IRSC 

Índice formado a partir do 

investimento divulgado em 

indicadores internos, externos 

e ambientais de cada empresa 

analisada.  

Não se aplica. Não se aplica. 

V
a

ri
á

v
ei

s 
d

e 
co

n
tr

o
le

 

TAM Log natural do ativo total 
Ln (Ativo 

Total) 

Roychowdhury 

(2006); Kim et al. 

(2012) 

ALV 
Relação entre a dívida total 

com os ativos totais. 

Passivo Total

Ativo Total
 

Prior et al. (2008); 

Kim et al. (2012) 

ROA 
Relação entre Lucro Líquido 

com os ativos totais. 

Lucro Líquido

Ativo Total
 

Dechow et al. 

(1995); Kim et al. 

(2012); 

AUD 

Logaritmo natural do valor 

pago em honorários de 

auditoria pela empresa. 

Ln 

(Honorários) 
Kim et al. (2012); 

BIG4 

Variável dummy: 1 se auditada 

por empresa de auditoria Big 

Four e 0 caso contrário. 

Não se aplica Kim et al. (2012); 

GOV 

Variável dummy: 1 se a 

empresa estava listada em 

níveis de governança 

corporativa e 0 caso contrário.  

Não se aplica 

Coelho e Lopes 

(2007); Almeida 

(2010); Kim et al.  

(2012); 

Legenda: Equação – Eq; Tamanho – TAM; Alavancagem – ALV; Retorno sobre o ativo – ROA; Honorários de 

auditoria – AUD; Empresa auditada por BIG 4 – BIG4; Pertence a um nível de governança corporativa– GOV; 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme exposto no Quadro 1 verificam-se as variáveis dependentes, que 

correspondem aos acrruals discricionários gerados a partir do Modelo Jones Modificado. 

Estes foram segregados em accruals discricionários do Jones Modificado (ADJM), accruals 

discricionários positivos do Jones Modificado (ADPJM) e accruals discricionários negativos 

do Jones Modificado (ADNJM). Os accruals foram segregados, visto que a influência das 

variáveis independentes e de controle pode ocorrer de forma diferente quando analisada a 

relação com os acrruals positivos e negativos. 

Para a formulação do índice de RSC (IRSC), inicialmente verificaram-se os 

investimentos divulgados em RSC a partir da Demonstração do Balanço Social contido nos 

Relatórios Anuais ou de Sustentabilidade das empresas da amostra. Esta coleta foi realizada 



 
 

 

levando em consideração os indicadores sociais do modelo de Balanço Social proposto pelo 

IBASE. Destaca-se que utilizou-se apenas a porcentagem da receita líquida investida nos 

indicadores internos, externos e ambientes de cada empresa, visto à disponibilidade dos dados 

e a utilização da receita líquida como base de referência na demonstração dos balanços 

sociais. Em um segundo momento, formulou-se um índice de RSC (IRSC) único para cada 

empresa. Para tal, foram gerados pesos de informação para cada variável (indicadores 

internos, indicadores externos e indicadores ambientais) pela aplicação da entropia da 

informação. Esse procedimento foi adotado considerando que as empresas divulgam os 

investimentos em indicadores que condizem com a sua atividade e a aplicação da entropia 

gera pesos para cada variável (indicador), o que proporciona analisar qual informação é mais 

importante e evidenciada por determinada empresa.  

 Em seguida, a partir do peso de informação das variáveis, procedeu-se ao cálculo do 

IRSC para cada empresa analisada, por meio do Método Technique for Order Preference by 

Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS). Neste procedimento incorporou-se as três variáveis 

(indicador social interno, externo e ambiental), as quais geraram ao final, um índice único de 

RSC para cada empresa analisada. 

A partir do constructo da pesquisa, apresentado no Quadro1, formulou-se as equações 

das possíveis relações entre a variável dependente e as variáveis de teste e controle 

(independentes), expostas no Quadro 2 a seguir. 

 
Quadro 2 - Equações formuladas a partir do constructo do objetivo do estudo 

Relação entre GR e RSC - accruals do Jones Modificado 

Equação 1: ADJMit = φ0 + φ1IRSCit + φ2TAMit + φ3ALVit + φ4ROAit + φ5AUDit + φ6BIG4it + φ7GOVit + εit 

Equação 2: ADJMit = φ0 + φ1 IRSCit + φ2 TAMit + φ3 ALVit + φ4 ROAit + φ5 AUDit + φ6 BIG4it + φ7 GOVit + 

φ8 IRSC_TAMit + φ9 IRSC_ALVit + φ10 IRSC_ROAit + φ11 IRSC_AUDit + εit      

Relação entre GR e RSC - accruals positivos do Jones Modificado 

Equação 3: ADPJMit = φ0 + φ1RSCit + φ2TAMit + φ3ALVit + φ4ROAit + φ5AUDit + φ6BIG4it + φ7GOVit + εit   

Equação 4: ADPJMit = φ0 + φ1IRSCit + φ2TAMit + φ3ALVit + φ4ROAit + φ5AUDit + φ6BIG4it + φ7GOVit + εit 

Equação 5: ADPJMit = φ0 + φ1 IRSCit + φ2 TAMit + φ3 ALVit + φ4 ROAit + φ5 AUDit + φ6 BIG4it + φ7 GOVit + 

φ8 IRSC_TAMit + φ9 IRSC_ALVit + φ10 IRSC_ROAit + φ11 IRSC_AUDit + εit 

Relação entre GR e RSC - accruals negativos do Jones Modificado 

Equação 6: ADNJMit = φ0 + φ1RSCit + φ2TAMit + φ3ALVit + φ4ROAit + φ5AUDit + φ6BIG4it + φ7GOVit + εit   

Equação 7: ADNJMit = φ0 + φ1IRSCit + φ2TAMit + φ3ALVit + φ4ROAit + φ5AUDit + φ6BIG4it + φ7GOVit + εit 

Equação 8: ADNJMit = φ0 + φ1 IRSCit + φ2 TAMit + φ3 ALVit + φ4 ROAit + φ5 AUDit + φ6 BIG4it + φ7 GOVit + 

φ8 IRSC_TAMit + φ9 IRSC_ALVit + φ10 IRSC_ROAit + φ11 IRSC_AUDit + εit 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se no Quadro 2 equações que visam analisar a relação entre a RSC e o GR 

por meio de accruals discricionário (Eq. 1 e 2), accruals positivos (Eq. 3, 4 e 5) e accruals 

negativos (Eq. 6, 7 e 8). 

 A coleta de dados se deu a partir das informações econômico-financeiras disponíveis 

na base de dados Thomson ONE Banker, das informações referentes aos investimentos 

divulgados em responsabilidade social corporativa, a partir do Relatório Anual (RA) ou 

Relatório de Sustentabilidade (RS) das empresas analisadas, bem como de informações que 

caracterizaram as empresas a partir do formulário de referência, notas explicativas e no sítio 

eletrônico da BM&FBOVESPA.  

O período de análise compreendeu os anos de 2011 a 2015, totalizando 610 

observações na análise. A análise dos dados foi realizada pelas técnicas estatísticas 

supracitadas e pelos softwares SPSS® e STATA®. Por meio do software SPSS® realizaram-

se as regressões lineares múltiplas, a estatística descritiva e a correlação de Pearson. Por meio 

do software STATA® foram efetuadas as regressões de dados em painel foram. Além disso, 



 
 

 

visando efetuar a análise multivariada dos dados, os testes de normalidade, 

homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial dos resíduos e multicolinearidade 

foram aplicados. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, inicialmente é apresentada a análise da estatística descritiva das variáveis 

independentes de todas as empresas analisadas, composta pelos valores do mínimo, máximo, 

média, desvio padrão, assimetria e curtose das variáveis de responsabilidade social 

corporativa (dummy e índice de RSC) e de controle, como tamanho da empresa (TAM), 

alavancagem (ALV), retorno sobre o ativo (ROA), honorários de auditoria (AUD), tipo de 

auditoria (BIG4) e governança corporativa (GOV). Posteriormente, é apresentada a tendência 

dos accruals discricionários do Modelo Jones Modificado.  

Na Tabela 2 apresenta-se a estatística descritiva das variáveis de responsabilidade 

social corporativa e de controle no período de 2011 a 2015. 
 

Tabela 2 - Estatística descritiva das variáveis de RSC e de controle no período de 2011 a 2015 

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Assimetria Curtose 

Variáveis de RSC 

RSC 0,000 1,000 0,287 0,453 0,945 -1,111 

INDÍCE RSC  0,000 1,000 0,0520 0,125 3,373 13,909 

Variáveis de Controle 

TAM 0,000 13,710 8,273 1,653 0,102 1,172 

ALV 0,000 17,266 0,654 0,824 15,302 285,171 

ROA -1,524 0,294 0,026 0,127 -6,604 68,339 

AUD 9,692 18,032 13,521 1,316 0,358 0,354 

BIG4 0,000 1,000 0,905 0,294 -2,768 5,679 

GOV 0,000 1,000 0,705 0,456 -0,901 -1,192 

Legenda: Variável dummy de responsabilidade social corporativa – RSC; Índice de responsabilidade social 

corporativa – IRSC; tamanho da empresa - TAM; Retorno sobre os ativos- ROA; Honorários de auditoria - 

AUD; Tipo de auditoria – BIG4; Governança corporativa - GOV. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se por meio da Tabela 2, quanto à variável RSC (dummy), que menos da 

metade das empresas analisadas evidenciaram investimentos por meio do balanço social, viso 

a média 0,287. O índice IRSC, apresentou um máximo de 1,000 e mínimo 0,0000, 

evidenciando que algumas empresas possuem um compromisso com a RSC, enquanto outras 

apresentaram baixo ou nenhum indício. Pode-se verificar, além disso, que o desvio padrão do 

IRSC foi elevado em relação à média, bem como uma normalidade avaliada a partir dos 

coeficientes de assimetria e curtose, sendo 3,373 e 13,909 respectivamente. Kline (1999) 

sugere que assimetria pode estar próximo de 3 e a curtose próxima de 10. 

No que tange ao tamanho da empresa (TAM), demonstrado pelo logaritmo natural do 

ativo total, verificou-se baixo desvio padrão (1,653) se comparado com a média (8,273), 

podendo-se inferir que as empresas analisadas, apesar de diversificadas (diversos setores), não 

apresentam dispersão significativa. O desvio padrão da alavancagem (ALV) apresentou média 

(0,654) abaixo do desvio padrão (0,824), deixando transparecer a dispersão dos dados.  

O retorno sobre os ativos (ROA) apresentou um desvio padrão acima da média 

(0,026), podendo-se ressaltar que algumas empresas operaram com o retorno do ativo 

negativo, significativamente abaixo da média. No entanto, verifica-se uma assimetria à 

esquerda e uma curvatura acentuada da distribuição, reflexos do coeficiente negativo da 

assimetria e do alto valor da curtose. Cabe ressaltar que a distribuição normal não é um 

requisito para a variável do ROA. 



 
 

 

Ainda referente às variáveis de controle, o logaritmo natural dos honorários de 

auditoria (AUD) demonstrou um desvio padrão 1,316, bem inferior à média 13,521, podendo-

se inferir que os valores pagos em honorários de auditoria possuem baixa dispersão entre as 

empresas. Em relação às variáveis tipo de auditoria (BIG4) e governança corporativa (GOV), 

ambas dicotômicas (0 ou 1), evidenciou-se que a maior parte das empresas é auditada por Big 

Four e participa de algum nível de governança corporativa na BM&FBOVESPA.  

Apresenta-se a seguir, por meio da Tabela 3 a tendência dos accruals discricionários 

do Modelo Jones Modificado por período analisado. 

 
Tabela 3 - Accruals discricionários anuais do Modelo Jones Modificado 

Accruals discricionários anuais 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ADit 0,05576 0,02749 0,01164 -0,00832 -0,04354 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se na Tabela 3 que no ano de 2011, 2012 e 2013 os gestores gerenciaram 

resultados, em média, com intuito de aumentar os lucros. Já nos anos de 2014 e 2015 

gerenciaram os números contábeis para diminuir o resultado. Neste sentido, pode-se inferir 

que as empresas analisadas gerenciam resultados, e com isso reportam números ou resultados 

que podem não ser condizentes à sua realidade econômica, podendo refletir numa avaliação 

de desempenho distorcida destas empresas e impactar na tomada de decisão dos usuários da 

informação. 

 

4.1 Análise da Relação entre a RSC e o GR 

Esta seção contempla os resultados dos dados em painel inerentes à relação entre RSC 

e GR. Para a análise, inicialmente aplicaram-se os testes de pressupostos da autocorrelação 

dos resíduos (Teste de Durbin-Watson), homoscedasticidade (Teste de Levene), 

multicolinearidade (Teste VIF) e normalidade da distribuição (Teste de Shapiro-Francia), cuja 

violação podem comprometer os resultados, sendo todos aceitos nas regressões. 

A seguir, na Tabela 4, apresenta-se a regressão de  dados em painel das equações 3 e 

4 (accruals positivos) e 6 e 7 (accruals negativos). Nota-se a aplicação do efeitos aleatórios 

para todas as equações, tendo como significantes os testes de Chow e LM Breusch-Pagan e 

não significante o teste de Hausman.  
  



 
 

 

Tabela 4 - Relação entre a RSC e a IRSC com o gerenciamento de resultados - accruals discricionários 

positivos e negativos 

Relação entre GR e índices de RSC 

 Accruals positivos Accruals negativos 

Variáveis 

Eq. 3 - efeito 

aleatório 

Eq. 4 - efeito 

aleatório 

Eq. 6 - efeito 

aleatório 

Eq. 7 - efeito 

aleatório 

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

(Constante)  0,2039566* 0,1865847** 0,0996359*** 0,1167529** 

Variável de Teste 

RSC -0,0047082 - -0,0051799 - 

IRSC - 0,1250677** - -0,0989262*** 

Variáveis de Controle 

TAM -0,0256674* -0,0252263* -0,0153329* 0,0144763* 

ALV 0,0156432 0,0165124 0,1216116* -0,1227095* 

ROA 0,5655177* 0,5436852* -0,0317961 -0,0312971 

AUD 0,0036063 0,0026748 0,0030097 0,0018303 

BIG4 0,0254081 0,0234927 -0,0047756 -0,0023144 

GOV 0,025156 0,0256991 0,0263696*** 0,0258474*** 

Chow: 0,0000* 0,0001* 0,0000* 0,0000* 

LM Breusch-Pagan: 0,0000* 0,0000* 0,0001* 0,0001* 

Hausman: 0,0693 0,0950 0,1437 0,2002 

R²: 0,1601 0,1739 0,5955 0,6068 

Prob > chi2: 0,0000* 0,0000* 0,0000* 0,0000* 

Nº observações 330 330 280 280 

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

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se, em relação à análise da Equação 3, que a variável RSC não é significante ao 

nível 1%. As variáveis tamanho da empresa (TAM) e retorno do ativo (ROA) mostraram-se 

significativas, sendo que o tamanho da empresa apresentou relação negativa com o GR para 

aumento dos lucros, enquanto o retorno dos ativos está relacionado positivamente com o GR. 

Quanto à Equação 4, verifica-se que a variável IRSC mostrou-se significante ao nível de 5%, 

podendo-se inferir que existe uma relação positiva desta variável com o GR. Portanto, quanto 

maior o índice de investimentos divulgados em RSC (IRSC), maiores os accruals 

discricionários positivos.  Observa-se, ainda, que as variáveis tamanho da empresa (TAM) e 

retorno do ativo (ROA) mostraram o mesmo comportamento observado na equação 3. Tal 

resultado pode significar que empresas maiores mitigariam a prática oportunista dos gestores 

para elevar resultados, enquanto que empresas com maior rentabilidade (ROA) estariam 

associadas ao aumento desta prática. 

Em suma, se tratando de accruals positivos, que evidenciam um aumento no GR, 

infere-se que o índice de RSC, que foi formulado a partir dos investimentos divulgados em 

ações de RSC, demonstrou uma relação positiva e significativa. Assim, pode-se inferir que 

quanto maior os investimentos divulgados em RSC das empresas brasileiras analisadas, maior 

a tendência para práticas oportunistas de seus gestores para elevação dos resultados. 

Já nas equações 6 e 7 (accruals negativos), percebe-se que a variável de teste RSC 

mostrou-se não significante na relação com as práticas de GR. No entanto, o índice IRSC está 

relacionado negativamente com o GR quando este visa a redução de lucros.  

 Dentre as variáveis de controle, o tamanho da empresa(TAM), alavancagem (ALV) e 

governança corporativa (GOV) foram significantes para ambos os modelos (Eq. 6 e Eq. 7). 

No entanto, para a Equação 6, o tamanho da empresa tem uma relação negativa com o GR, a 

alavancagem e governança coorporativa uma relação positiva. Para a Equação 8, verifica-se 



 
 

 

uma relação positiva do tamanho de empresa e governança corporativa com o GR para 

redução dos lucros, e uma relação negativa da alavancagem com o GR. 

 

4.2 Testes de Robustez dos Resultados 

Com a finalidade de averiguar a robustez dos resultados, foram realizados testes 

adicionais sobre as relações entre a RSC e o GR. Primeiramente, visto a representatividade do 

setor de Utilidade Pública na divulgação de investimentos em RSC no período analisado 

(58,14% das empresas com RSC), verificou-se se a inclusão ou exclusão deste setor na análise 

poderia distorcer os achados da subseção 4.1. Para tal, a Tabela 5 expõe os resultados da 

relação entre as ações de RSC e as práticas de GR por accruals somente para as empresas do 

setor de Utilidade Pública e, posteriormente, para todas as empresas da amostra, exceto o 

respectivo setor. 

 
Tabela 5 - Relação entre o IRSC e o GR no setor de Utilidade Pública e nos demais setores 

Relação entre GR e índices de RSC 

 Setor Utilidade Pública 

Eq. 1 - Efeito Fixo 

Demais setores 

Eq. 1 -Efeito Fixo 

Variáveis Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| 

(Constante)  0,8409094 0,066*** 0,2036982 0,184 

Variável de Teste 

IRSC 0,0659179 0,476 0,0259731 0,744 

Variáveis de Controle 

TAM -0,1126358 0,014** -0,0237959 0,094*** 

ALV 0,1950058 0,347 -0,0052766 0,402 

ROA 1,0170310 0,005* 0,6291579 0,000* 

AUD 0,0076380 0,664 -0,0005661 0,949 

BIG4 -0,0365303 0,792 -0,0218581 0,538 

GOV 0 (omitted) 0 (omitted) 

Chow: 0,0000* 0,0130* 

LM Breusch-Pagan: 0,0000* 0,0672 

Hausman: 0.8430 - 

R²: 0,1543 0,2467 

Prob > chi2: 0,0060* 0,0000* 

Nº observações 140 470 

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

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Inicialmente, destaca-se que para a regressão utilizando apenas as empresas do setor 

Utilidade Pública utilizou-se o modelo de efeitos fixos, visto a não significância do modelo de 

efeitos aleatórios, indicado pelos testes Chow, LM Breusch-Pagan e Hausman. 

Verifica-se, a partir da Tabela 5 que a regressão composta apenas por variáveis do 

setor de Utilidade Pública resultou em um P>|z| = 0,476 para a variável de teste IRSC, ou 

seja, não significativo. Neste caso, visto que as Equações 4 e 7, as quais analisaram a relação 

entre IRSC e GR, mostraram-se significativas, pode-se inferir que não houve influência 

significativa das empresas do setor de Utilidade Pública no resultado.  

Em um segundo momento, ainda exposto pela Tabela 6, verificou-se que ao analisar a 

relação entre a IRSC e o GR com todas as empresas da amostra, exceto aquelas do setor de 

Utilidade Pública, o resultado se manteve.  Assim, infere-se que o setor de Utilidade Pública 

não está enviesando os resultados encontrados na subseção 4.1.  

Além de verificar se haveria maior influência do setor de Utilidade Pública nos 

resultados, buscou-se avaliar a possível endogeneidade dos dados. Para tal, a partir da 



 
 

 

Equação 1, foi utilizado a variável de teste IRSC como endógena e o tamanho da empresa 

(TAM) como variável instrumental, haja vista que é um aspecto influenciador do GR.  

A seguir, a Tabela 6 apresenta os resultados dos testes de robustez aplicados ao 

modelo de regressão da Equação 1, a qual analisou a relação entre o IRSC e o GR por 

accruals discricionários do Jones Modificado.. 
 

Tabela 6 - Teste de endogeneidade dos dados 

Teste de Robustez – Endogeneidade 

Variáveis (b) endo (B) fe (b-B) Diferença Sqrt (diag(V_b -V_B) 

(Constante)  -0,151328 0,502465 -0,653793 0,116717 

ALV -0,073757 0,007332 -0,081089 0,049160 

ROA 0,052437 0,052128 0,000309 0,109326 

AUD 0,014158 -0,007615 0,021773 0,014278 

BIG4 -0,056374 0,019451 -0,075825 0,052638 

Teste Estatística Chi2 P-Value 

DWH 0,51 0,782 

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

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Inicialmente, a partir da regressão utilizando a variável instrumental, efetua-se uma 

comparação direta das estimativas dos betas (endo e fe) e determina-se as diferenças 

estatisticamente significante entre estes. Se as estimativas geradas aos betas diferirem de 

forma significante, conclui-se que a variável teste deve ser endógena (Hausman, 1978). 

Verifica-se, a partir da Tabela 6, um P-value = 0,782, o qual demonstra que a 

diferença dos coeficientes é não sistemática, ou seja, pode-se inferir que não há 

endogeneidade nos dados. A despeito da análise de cunho mais estatístico apresentada nesta 

seção, a seguir é apresentada a interpretação dos resultados e suas implicações com os estudos 

correlatos e a literatura. 

 

4.3 Discussão dos Resultados 

Na análise da relação entre os investimentos divulgados em RSC e as práticas de GR 

nos modelos de accruals discricionários positivos (Equações 3 e 4), os resultados apontaram 

uma relação significativa e positiva entre o índice de RSC e o GR, indicando que empresas 

com mais investimentos divulgados em RSC estariam relacionadas a maiores práticas 

oportunistas dos gestores. 

Já, nos modelos que utilizaram os accruals discricionários negativos (Equações 6 e 7), 

verificou-se que o índice de RSC apresentou-se negativamente relacionado às práticas de GR. 

Neste sentido, infere-se que empresas com investimentos divulgados em RSC gerenciam 

menos seus resultados para reduzir lucros ou elevar prejuízos. Este achado diverge com o de 

Prior et al. (2008), os quais encontraram uma relação positiva entre as práticas de GR e RSC, 

e converge aos de Chih et al. (2008), Heltzer (2011) e Kim et al. (2012), os quais destacaram 

que as empresas socialmente responsáveis eram menos propícias a gerenciar ganhos por meio 

de acumulações discricionárias. Além disso, Kim et al. (2012) identificaram que as empresas 

são incentivadas à gestão de RSC, haja vista que suas atividades aumentam a transparência e a 

qualidade dos relatórios financeiros.  

Pelo fato de o índice de RSC incorporar o indicador social ambiental, entende-se que 

os achados corroboram os de Heltzer (2011) e Beuren e Rodrigues Junior (2014), os quais 

identificaram que as empresas com maiores preocupações e atividades ambientais 

apresentaram maiores práticas de GR quando comparadas às demais empresas analisadas e 

sem ações voltadas ao meio ambiente. No entanto, cabe destacar os diferentes contextos das 



 
 

 

empresas analisadas, visto que o presente estudo focalizou apenas empresas brasileiras, 

enquanto o de Heltzer (2011) investigou empresas de diversos países.  

Quanto às variáveis de controle, a variável tamanho da empresa (TAM) mostrou-se 

relacionada à redução do nível de GR por accruals nos três modelos analisados, apenas para a 

Equação 8 não, mas demonstrando que quanto maior a empresa, menor a evidência da prática 

oportunista dos gestores. Este achado diverge de estudos anteriores, os quais destacam que o 

tamanho da empresa está positivamente relacionado com as práticas de GR (Roychowdhury, 

2006) e com as práticas de ações de RSC (Prior et al., 2008). 

Já a variável alavancagem (ALV) mostrou-se associada à prática de GR para accruals 

negativos. O retorno do ativo (ROA) foi significativo nas empresas que gerenciam resultados 

para aumento dos lucros; e a variável governança corporativa (GOV) mostrou-se associada 

positivamente a tais práticas para empresas que praticam GR para redução dos lucros. Neste 

sentido, o achado converge com evidências da literatura para a ALV e ROA, haja vista que as 

empresas com maiores níveis de alavancagem (Schipper, 1989; Iudícibus & Lopes, 2004; 

Morsfield & Tan, 2006) e com maior retorno sobre o ativo (Dechow et al., 1995; Orlitzky, 

Schmidt & Rynes, 2003) tendem a gerenciar mais resultados. Quanto à governança 

corporativa, o resultado diverge, visto que esperava-se uma relação negativa com as práticas 

de GR (Coelho & Lopes, 2007; Almeida, 2010; Kim et al., 2012). 

Os honorários de auditoria (AUD) não se mostraram significativamente relacionados 

com o GR. Pode-se inferir que este resultado é conflitante, visto que esperava-se maior 

qualidade das auditorias na busca por redução da assimetria de informações e maiores 

honorários (Watts & Zimmerman, 1990), o que contribui para a qualidade informacional 

reportada e também restringe comportamentos oportunistas por parte dos gestores, reduzindo 

as práticas de GR. 

Assim, pode-se inferir que outros fatores, juntamente com a RSC, influenciam de 

forma significativa o GR das empresas brasileiras analisadas. Neste sentido, a partir da análise 

da relação entre as variáveis tamanho da empresa (TAM) e alavancagem (ALV), moderadas 

pelo índice de responsabilidade social corporativa (IRSC), com o GR, encontrou-se uma 

influência na redução de accruals discricionários. Já para empresas que gerenciam resultados 

para aumento dos lucros, o tamanho (TAM), alavancagem (ALV) e o retorno dos ativos 

(ROA) moderados pelo IRSC mostraram-se negativamente relacionados com o GR. Para 

empresas que visam a redução dos lucros ao praticar o GR, não se obteve variáveis 

significativas na relação moderada. 

Em suma, a partir da moderação, sugere-se que há uma influência do IRSC sobre o 

GR, sendo que empresas maiores e mais alavancadas estariam associadas à redução da prática 

de GR. Estes resultados implicam que, de certa forma, a responsabilidade social corporativa 

influencia o aumento ou a redução das práticas oportunistas dos gestores. No entanto, há 

influências significativas de outros fatores intrínsecos à atividade da empresa, como o 

tamanho, a alavancagem e o retorno sobre o ativo. O Quadro 3 apresenta uma síntese dos 

resultados em relação à hipótese do estudo. 
 

Quadro 3 – Resumo dos resultados em relação à hipótese do estudo 

Tipo de accruals Hipótese Resultado 

Accruals positivos 
H1: Há uma relação negativa entre a RSC e a prática do gerenciamento 

de resultados por accruals nas empresas brasileiras. 
Rejeitada 

Accruals negativos 
H1: Há uma relação negativa entre a RSC e a prática do gerenciamento 

de resultados por accruals nas empresas brasileiras. 
Aceita 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 



 
 

 

Conforme o Quadro 3, observa-se que a hipótese H1 foi rejeitada para os modelos que 

analisaram a relação entre a RSC e o GR por accruals discricionários positivos, visto à 

influência positiva da variável de teste; e H1 foi aceita para o modelo que analisou a relação 

da RSC com GR por accruals negativos. 
 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Partindo do objetivo de avaliar a relação entre os investimentos divulgados em 

responsabilidade social corporativa e as práticas de gerenciamento de resultados por meio de 

accruals, realizou-se uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa. A população do 

estudo compreendeu todas as empresas listadas na BM&FBOVESPA, sendo que apenas 122 

destas empresas compuseram a amostra, visto que possuíam todos os dados necessários para 

analisar os objetivos propostos. O período de análise correspondeu aos anos de 2011 a 2015. 

Em relação à relação entre os investimentos divulgados em RSC e os accruals 

discricionários em empresas brasileiras, constatou-se uma tendência de que empresas com 

maiores níveis de RSC praticam mais GR. Esta relação foi observada apenas para empresas 

que praticaram o GR visando aumento de lucros. Já para empresas que visam a redução dos 

lucros, a RSC mostrou-se negativamente relacionada, ou seja, quanto mais investimentos 

divulgados em RSC, menor o nível de GR. Cabe destacar que estes resultados podem ser 

reflexo do contexto das empresas analisadas, haja vista que estão inseridas em um mercado 

emergente e com características peculiares, como inflação acumulada e menor 

desenvolvimento econômico, se comparadas aos países de estudos correlatos.  

Conclui-se também que outros aspectos que norteiam as atividades da empresa, além 

da RSC, podem estar influenciando o GR, sendo estes relacionados às características 

peculiares de cada empresa, como tamanho, alavancagem, retorno do ativo e a governança 

corporativa, embora esta última não tenha sido comprovada empiricamente neste estudo.  

Diante do exposto e visando responder ao problema de pesquisa, conclui-se que a RSC 

é um aspecto que influencia as práticas de GR, seja direta ou indiretamente. Neste caso, pode-

se ressaltar que para todos os modelos testados, o índice de RSC se mostrou relacionado 

significativamente ao GR.  

Por fim, conclui-se também que os resultados incorporam novos aspectos inerentes aos 

fatores influenciadores do GR, contribuindo aos órgãos reguladores, auditores e demais 

interessados nos dados contábeis reportados a partir das demonstrações financeiras. Além 

disso, os resultados evidenciados no presente estudo contribuem com a literatura sobre GR, 

mais especificamente nos aspectos influenciadores deste, sobre a qualidade da informação 

contábil, bem como sobre a responsabilidade social corporativa. Vale destacar que foi 

utilizado no estudo um índice de RSC (IRSC) criado a partir dos investimentos divulgados em 

responsabilidade social e ambiental das empresas analisadas, visando-se cumprir com o 

objetivo proposto, além das demais variáveis que já foram testadas empiricamente no cenário 

de empresas brasileiras e internacionais, as quais influenciam o nível de GR. 

Como limitações do estudo, podem-se destacar os modelos de estimação do 

gerenciamento de resultados, ou seja, os modelos Jones e Jones Modificado para detectar o 

GR por meio de accruals discricionários, tendo e vista que há vários modelos para detectar 

este aspecto. A análise quantitativa dos dados, visto que a análise qualitativa seria importante 

no que tange as informações do processo social do fenômeno analisado.  

Para futuros estudos recomenda-se a investigação sobre o tema com outros modelos de 

gerenciamento de resultados por accruals discricionários, com intuito de verificar se a relação 

entre a responsabilidade social corporativa e o GR difere do atual estudo. Além disso, a 

utilização de outras métricas para se estabelecer e mensurar o nível de RSC de cada empresa e 



 
 

 

a utilização de bases de dados diferenciadas, como o GRI, por exemplo, as quais podem 

limitar ou resultar em melhores achados. 
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