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RESUMO 

Objetiva-se neste trabalho identificar a relação entre diferentes dimensões de governança 

corporativa e o gerenciamento de resultados em companhias brasileiras listadas na 

BM&FBOVESPA. Metodologicamente, utilizou-se um índice de governança corporativa 

(IGC) como forma de mensurar a qualidade da governança das companhias a partir de quatro 

dimensões, quais sejam: i) estrutura de propriedade; ii) ética e conflitos de interesse; iii) 

disclosure e; iv) conselho de administração. Foram utilizadas quatro métricas relacionadas com 

o gerenciamento de resultados por accruals discricionários (GRAD) e outras quatro 

relacionadas com o gerenciamento de resultados por manipulações operacionais (GRMO). Os 

resultados indicam que somente a dimensão conselho de administração é capaz de inibir o 

GRAD. Dessa forma, corrobora-se a ideia de que as boas práticas de governança relacionadas 

com o conselho de administração das companhias tendem a ser eficientes na contenção do 

GRAD. Em relação ao GRMO, nenhuma das dimensões de governança corporativa do IGC 

apresentou relação significativa. Esse aspecto se apresenta como um dado preocupante porque 

sugere que os gestores podem estar gozando de considerável liberdade para gerenciar os 

resultados por meio de manipulações operacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

A publicação das informações contábeis visa contribuir para que os agentes externos 

possam avaliar a realidade econômica atual e prospectar sobre o futuro das companhias. Assim, 

informações relevantes e fidedignas são fundamentais para que os relatórios financeiros possam 

cumprir com o seu papel de diminuir a assimetria informacional. Neste contexto, a prática de 

gerenciamento de resultados, que pode ser compreendida como ações gerenciais com o intuito 

de enviesar os relatórios financeiros (Healy & Wahlen, 1999), tende a ser danosa para os 

diversos agentes que são usuários das informações contábeis, tais como acionistas, investidores, 

analistas, governos, órgãos reguladores, dentre outros. 

Compreendendo que a governança corporativa pode ser vista como um conjunto de 

mecanismos que visam proteger os acionistas (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 

2000; Shleifer & Vishny, 1997) e também os demais stakeholders que se relacionam com as 

companhias (Hart, 1995), pode-se supor que diferentes dimensões de governança, tais como 

aspectos relacionados ao conselho de administração ou à estrutura de propriedade, poderiam 

inibir o gerenciamento de resultados. Dessa forma, o objetivo deste artigo é identificar a relação 

entre diferentes dimensões de governança corporativa e o gerenciamento de resultados de 

companhias brasileiras listadas na BM&FBOVESPA.  

Metodologicamente, utilizou-se do índice de governança corporativa (IGC) proposto 

por Carvalhal-da-Silva e Leal (2005) e adaptado por Bortolon e Silva Junior (2015) como forma 

de mensurar a governança corporativa a partir de quatro dimensões distintas, quais sejam: 

estrutura de propriedade, ética, disclosure e conselho de administração. Em relação ao 

gerenciamento de resultados, utilizou-se quatro métricas relacionadas com o gerenciamento de 

resultados por accruals discricionários (GRAD) e outras quatro relacionadas com o 

gerenciamento de resultados por manipulações operacionais (GRMO). Os modelos 

econométricos foram estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) com os 

erros padrões clusterizados por ano e por setor, conforme propõe Peterson (2009). 

Este trabalho se diferencia de outras pesquisas com objetivos semelhantes no contexto 

brasileiro, tais como Barros, Soares e Lima (2013), Erfurth e Bezerra (2013) e Ramos e 

Martinez (2006), em pelo um dos seguintes pontos: i) utiliza-se de um índice de governança 

corporativa como forma de classificar a qualidade da governança das companhias e não dos 

segmentos especiais de listagem da BM&FBOVESPA. Destaca-se que a utilização de índices 

de governança a métrica mais usual em pesquisas internacionais (Brown, Beekes & Verhoeven, 

2011); ii) faz uso de um procedimento metodológico (OLS com erros padrões clusterizados por 

ano e por setor) sugerido na literatura como adequado para pesquisas com dados financeiros 

(Thompson, 2011) e; iii) aborda tanto o GRAD, quanto GRMO, permitindo uma visão mais 

completa sobre a prática do gerenciamento de resultados (Martinez, 2013). 

A relevância desta pesquisa está ancorada em pelo menos dois aspectos teóricos e 

empíricos: i) a ideia de que relação entre a governança corporativa e o gerenciamento de 

resultados ainda carece de investigações empíricas, especialmente quando se considera 

diferentes dimensões de governança (Brown, Beekes & Verhoeven, 2011), tal como esse 

trabalho se propõe a fazer e; ii) a investigação da capacidade de inibição do GRMO por parte 

dos mecanismos de governança corporativa ainda é recente na literatura, havendo a necessidade 



 
 

 

de novas pesquisas, principalmente porque os incentivos e os fatores restritivos do GRAD e do 

GRMO são diferentes (Roychowdhury, 2006; Talbi, Omri, Guesmi & Ftiti, 2015; Zang, 2012). 

Além das contribuições citadas, espera-se que este trabalho também possa contribuir para 

diversos agentes econômicos e organizacionais presentes no mercado de capitais. 

O texto está organizado em seis seções, sendo esta primeira a introdução. Na segunda 

seção, será apresentado o referencial teórico que abordará aspectos relacionados à governança 

corporativa e ao gerenciamento de resultados. Na terceira seção, serão apresentadas as hipóteses 

aventadas pelo estudo. Na quarta seção, será apresentado o delineamento metodológico da 

pesquisa. Posteriormente, na quinta seção, os resultados serão apresentados e discutidos. Por 

fim, a sexta seção apresentará a conclusão da pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Governança Corporativa 

A governança corporativa surgiu a partir da existência de conflitos de interesses entre 

os agentes que se relacionam com as companhias. Numa perspectiva mais próxima do contexto 

do mercado de capitais americano e inglês, a governança corporativa representa instrumentos 

que visam atenuar os conflitos de agência entre os acionistas e os gestores (Jensen & Meckling, 

1976). Porém, considerando-se o contexto de outros mercados, pode-se compreender que a 

governança contribui para atenuar o conflito entre acionistas majoritários e minoritários (La 

Porta, Lopez‐de‐Silanes & Shleifer, 1999) e também os conflitos entre a companhia e os 

diversos stakeholders que se relacionam com ela (Hart, 1995;). 

Dessa forma, Shleifer e Vishny (1997) indicam que o papel da governança corporativa 

é garantir aos investidores proteção contra expropriações por porte dos gestores, de maneira 

que a governança corporativa pode ser compreendida como um conjunto de instrumentos de 

monitoramento, controle e direcionamento das ações do corpo diretivo das companhias como 

forma de mitigar os conflitos de interesses (Hart, 1995; Shleifer & Vishny, 1997). 

Adicionalmente, destaca-se que as boas práticas de governança corporativa devem incluir 

princípios que promovam a transparência, a proteção aos direitos dos acionistas e também a 

garantia de que as informações divulgadas ao mercado sejam oportunas, precisas e com base 

em questões relevantes do negócio (Chen, Kao, Tsao & Wu, 2007; Sloan, 2001). 

No entanto, devido às diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais entre os 

países, não existe um único ou um melhor modelo de governança corporativa no mundo (Chen 

et al., 2007; Gorga, 2004). Como exemplo dessas diferenças, destaca-se a diferença entre a 

estrutura de propriedade da maioria das companhias abertas americanas e da maioria 

companhias abertas brasileiras. Enquanto as primeiras tendem a possuir a propriedade dispersa 

entre vários acionistas, as segundas tendem a possuir a propriedade concentrada entre poucos 

acionistas (La Porta, Lopez‐de‐Silanes & Shleifer, 1999; Leal, Carvalhal-da-Silva & Valadares, 

2002). Portanto, mecanismos de governança úteis no contexto americano podem não ser úteis 

no contexto brasileiro e vice-versa. 

Sobre o contexto brasileiro, especificamente, Gorga (2004) salienta que existe uma 

consciência coletiva dentre os acionistas controladores brasileiros de que eles são os donos 

exclusivos das companhias, ainda que haja uma parcela expressiva do capital sob a 

responsabilidade de outros acionistas. Este aspecto pode levar às práticas que impeçam a adoção 

de boas práticas de governança corporativa, como a não independência dos conselheiros, a falta 

transparência e de divulgação das informações relevantes acerca da companhia, a criação de 

várias classes de ações e, até mesmo, à falta de senso ético no processo de tomada de decisões 

gerenciais (Gorga, 2004; Leal, Carvalhal-da-Silva & Valadares, 2002). Portanto, a adoção de 



 
 

 

boas práticas de governança corporativa por parte de companhias brasileiras deve levar em 

conta os aspectos do contexto local. 

 

2.1.1 Índice de Governança Corporativa 

Índices que buscam mensurar a qualidade da governança corporativa das companhias 

vêm sendo utilizados por diversos pesquisas no Brasil e no mundo (Bortolon & Silva Junior, 

2015; Brown, Beekes & Verhoeven, 2011; Carvalhal-da-Silva & Leal, 2005; Chen et al., 2007; 

Leal & Carvalhal-da-Silva, 2005), ainda que existam muitas críticas quanto à utilização deles, 

principalmente questionando a capacidade de avaliação da qualidade da governança corporativa 

por parte desses índices, além de questões técnicas, tais como as diferentes configurações e 

escalas utilizadas e a falta de definições para as suas interpretações (Alimehmeti & Paletta, 

2014). 

Esta pesquisa se utilizou do Índice de Governança Corporativa (IGC) proposto por 

Carvalhal-da-Silva e Leal (2005) e adaptado por Bortolon e Silva Junior (2015) que contempla 

quatro diferentes dimensões de governança corporativa, quais sejam: i) estrutura de 

propriedade; ii) ética e conflitos de interesse; iii) disclosure e; iv) conselho de administração. 

O IGC é composto por um total de 16 perguntas que devem resultar em respostas do tipo sim 

ou não. Caso a resposta seja sim, acrescenta-se 1 ponto à companhia. Quanto maior o número 

de pontos acumulados por uma companhia, maior tende a ser a qualidade da sua governança. O 

Quadro 1 apresenta todas as perguntas do IGC. Destaca-se que estas perguntas foram elaboradas 

com base no contexto do mercado de capitais brasileiro, de maneira que os aspectos que 

sugerem boa governança corporativa podem não fazer sentido em outros contextos 

institucionais. 
  



 
 

 

Quadro 1 – Dimensões e perguntas do IGC 

Dimensão Perguntas 

Estrutura de 

propriedade 

1 – O maior acionista possui menos de 50% das ações com direito de voto (ordinárias)? 

2 – O percentual de ações sem direito a voto (preferências) em relação ao capital total é 

inferior a 50%? 

3 – A relação entre o direito de voto do maior acionista e o direito sobre o fluxo de caixa é 

menor ou igual a 1? 

4 – O free-float do total de ações é maior ou igual ao que é exigido no Nível 1 da listagem da 

Bovespa (25%)? 

5 – A companhia concede direitos de tag-along além do que é legalmente exigido (acionistas 

votantes minoritários devem receber 80% do valor pago aos acionistas controladores)? 

Ética e 

conflitos de 

interesse 

6 – A companhia está livre de quaisquer questionamentos da CVM e/ou multas por práticas 

ilícitas de governança ou outras violações da lei de valores mobiliários nos últimos cinco 

anos? 

7 – A companhia não foi inquirida pela CVM a respeito de variações anormais de preço ou 

quaisquer outras atividades suspeitas? 

8 – Os estatutos da companhia estabelecem arbitragem para resolver conflitos societários? 

Disclosure 

9 – A companhia produz seus relatórios financeiros legalmente exigidos na data exigida? 

10 – A companhia utiliza uma das principais empresas mundiais de auditoria (PWC, KPMG, 

Ernst & Young, Deloitte)? 

11 – A companhia divulga no seu relatório anual informação de compensação para os 

membros do conselho e CEO? 

Conselho de 

administração 

12 – O Presidente do Conselho e o CEO são pessoas diferentes? 

13 – O conselho está claramente composto de diretores externos e possivelmente 

independentes? 

14 – O tamanho do conselho está entre 5 a 9 membros? 

15 – A companhia tem comitês de monitoramento, além do conselho de administração e do 

conselho fiscal? 

16 – Há um conselho fiscal permanente? 

Fonte: Carvalhal-da-Silva e Leal (2005), adaptado por Bortolon e Silva Junior (2015). 

 

A dimensão estrutura de propriedade avalia os seguintes itens relevantes para a 

governança corporativa das companhias: composição acionária, concentração das ações 

votantes, relação entre direitos de voto do maior acionista e direitos sobre o fluxo de caixa, além 

do free-float e do tag-along (Bortolon & Silva Junior, 2015; Claessens, Djankov, Fan & Lang, 

2002; Carvalhal-da-Silva & Leal, 2006). A segunda dimensão, ética e conflitos de interesse, 

inclui perguntas sobre os aspectos éticos aplicados às companhias, envolvendo multas, 

violações ou inquéritos diagnosticados pela CVM, além de aspectos voltados para a resolução 

de conflitos societários previamente previstos nos estatutos sociais das companhias (Barasch, 

2006; Bortolon & Silva Junior, 2015; He & Ho, 2011).  

A dimensão disclosure versa sobre a transparência das companhias acerca das 

informações reportadas ao mercado, incluindo o cumprimento de prazos legalmente fixados e 

a contratação de renomadas empresas de auditoria para os relatórios financeiros (Becker, 

Defond, Jiambalvo & Subramanyam, 1998; Bortolon & Silva Junior, 2015; Jo & Kim, 2007). 

Por fim, a dimensão conselho de administração tem por objetivo avaliar a relação entre a 



 
 

 

propriedade e a gestão, além da composição e do tamanho do conselho, e também questionar 

sobre a existência de comitês de monitoramento e de um conselho fiscal permanente (Bortolon 

& Silva Junior, 2015; Carvalhal-da-Silva & Leal, 2005; Fama & Jensen, 1983; Klein, 1998). 

 

2.2 Gerenciamento de Resultados 

O gerenciamento de resultados pode ser entendido como uma ação deliberada por parte 

dos gestores para enviesar o lucro reportado pela companhia (Healy & Wahlen, 1999). Embora 

seja uma prática caracterizada como uma forma de manipulação, Healy e Wahlen (1999) 

indicam que o gerenciamento de resultados não pode ser visto como uma fraude, desde que seja 

realizado dentro do limite de discricionariedade permitido pelo padrão contábil. Neste contexto, 

o gerenciamento de resultados e a fraude são práticas distintas, visto que o segundo viola os 

princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), enquanto que o primeiro não. 

Compreende-se que o gerenciamento de resultados pode ser operacionalizado pelos 

gestores de duas formas, por accruals discricionários e por manipulações operacionais (Healy 

& Wahlen, 1999; Roychowdhury, 2006). O gerenciamento de resultados por accruals 

discricionários (GRAD) trata-se de uma manipulação eminentemente contábil, enquanto que o 

gerenciamento de resultados por manipulações operacionais (GRMO) são alterações anormais 

nas operações das companhias que são realizadas de forma deliberada para alterar o lucro que 

será reportado. 

Como exemplo de escolhas contábeis que podem ser utilizadas como GRAD, pode-se 

citar a escolha (ou alteração) da taxa de depreciação utilizada, o reconhecimento de provisões, 

o reconhecimento da baixa de ativos, a antecipação de despesas ou receitas, dentre outros. 

Como exemplos de GRMO, pode-se citar as alterações anormais no processo produtivo, nos 

investimentos em publicidade, em pesquisa e desenvolvimento (P&D), no recebimento das 

vendas, dentre outras. Destaca-se que as práticas de GRMO costumeiramente irão impactar 

direta e imediatamente na entrada ou na saída de caixa da companhia, diferente das práticas de 

GRAD. Porém, ambas as formas de gerenciamento de resultados são danosas, seja para os 

usuários da contabilidade, que irão avaliar informações distorcidas, seja para a própria 

companhia, que pode ser prejudicada com a utilização de procedimentos operacionais anormais 

adotados apenas para manipular o lucro (Schipper, 1989; Healy & Wahlen, 1999). 

Ademais, destaca-se que a literatura sugere que o GRAD e o GRMO podem ser 

utilizados como substitutos, visto que o GRMO é mais difícil de ser detectado por agentes 

externos que o GRAD (Ewert & Wagenhofer, 2005; Zang, 2012). Assim, apenas como 

exemplo, pode-se supor que se uma companhia é auditada por uma renomada empresa de 

auditoria, ela tende a diminuir as práticas de GRAD e a aumentar as de GRMO, visto que as 

primeiras são mais facilmente detectadas pela auditoria que as segundas. Por outro lado, uma 

companhia em deteriorada situação operacional pode evitar a utilização do GRMO, dado que 

ele pode prejudicar ainda mais os seus processos operacionais. Dessa forma, enquanto a 

deteriorada situação operacional caracteriza-se como um fator inibidor do GRMO, ela pode 

acabar sendo um fator incentivador do GRAD.  

Assim, embora as duas formas de gerenciamento de resultados possam ter diferentes 

incentivos e custos de utilização (Ewert & Wagenhofer, 2005; Zang, 2012), espera-se que boas 

práticas de governança corporativa sejam capazes de mitigar o comportamento oportunista nas 

organizações e, consequentemente, restringir as práticas de gerenciamento de resultados, tanto 

por accruals discricionários quanto por manipulações operações (Brown, Beekes & Verhoeven, 

2011; Bushman & Smith, 2001; Klein, 2002). 

 



 
 

 

3 HIPÓTESES DA PESQUISA 
As hipóteses da pesquisa foram elaboradas com base nas quatro dimensões do IGC, 

quais sejam: i) estrutura de propriedade; ii) ética e conflitos de interesse; iii) disclosure e; iv) 

conselho de administração. Em relação à dimensão estrutura de propriedade, Gopalan e 

Jayarman (2012) investigaram companhias de 22 países e apresentam evidências de que a 

separação entre os direitos de voto e de fluxo de caixa e também a presença de grandes 

acionistas controladores aumentam o gerenciamento de resultados, especialmente em países 

que possuem um fraco ambiente institucional. Leuz, Nanda e Wysocki (2003), que investigaram 

companhias de 31 países, e Kim e Yi (2006), que investigaram companhias da Coreia do Sul, 

apresentaram resultados nessa mesma linha. Portanto, pode-se supor que quanto maior o valor 

que uma companhia auferir na dimensão estrutura de propriedade do IGC, menor tende a ser o 

seu nível de gerenciamento de resultados. Dessa forma, propõe-se a primeira hipótese da 

pesquisa 

 H1: A dimensão estrutura de propriedade do IGC possui relação negativa com o GRAD 

e com o GRMO. 

Acerca da dimensão ética e conflitos de interesse do IGC, ressalta-se que Grasso Tilley 

e White (2009), num survey aplicado a profissionais e estudantes americanos, indicam que os 

respondentes percebem as práticas de gerenciamento de resultados como questionáveis e pouco 

éticas. De forma semelhante, Shafer (2015), a partir de um survey aplicado a funcionários de 

uma indústria em Hong Kong, apresentam evidências de que a percepção de um ambiente ético 

e sócio responsável numa companhia por parte dos contadores influência no comportamento 

que eles terão em relação às escolhas contábeis. Assim, o autor propõe que um ambiente mais 

ético pode ser importante na contenção do gerenciamento de resultados. Dessa forma, propõe-

se a segunda hipótese da pesquisa: 

 H2: A dimensão ética do IGC possui relação negativa com o GRAD e com o GRMO. 

Sobre a dimensão disclosure do IGC, Schipper (1989) indica que companhias que 

apresentam maior nível de disclosure tendem a apresentar um menor nível de gerenciamento 

de resultados, visto que os usuários das informações contábeis possuem maior conhecimento 

sobre a empresa e, dessa forma, estão mais aptos a identificarem as práticas de gerenciamento 

de resultados nos relatórios financeiros. Seguindo esta linha, Jo e Kim (2007), por meio de uma 

amostra de companhias americanas, apresentam evidências de que quanto maior o disclosure 

por parte das companhias, menor é o nível de gerenciamento de resultados. Dessa forma, 

propõe-se a terceira hipótese da pesquisa 

 H3: A dimensão disclosure do IGC possui relação negativa com o GRAD e com o 

GRMO. 

Em relação à dimensão conselho de administração do IGC, Klein (2002), Talbi et al. 

(2015) e Xie, Davidson III e DaDalt (2003), que investigaram companhias no contexto 

americano, Marra, Mazzola e Prencipe (2011), que investigaram companhias italianas, e Kang 

e Kim (2012), que investigaram companhias da Coréia do Sul, sugerem que alguns dos aspectos 

presentes no IGS relacionados ao conselho de administração tendem a mitigar o gerenciamento 

de resultados nas companhias. Ressalta-se que estas pesquisas apresentam resultados em 

diferentes contextos institucionais. Dessa forma, propõe-se a quarta hipótese da pesquisa: 

H4: A dimensão conselho de administração do IGC possui relação negativa com o 

GRAD e com o GRMO. 

Além das quatro dimensões separadamente, pretende-se testar a relação de todo o IGC 

com o gerenciamento de resultados. Nessa perspectiva, propõe-se que quanto maior o IGC, 

maior tende a ser a qualidade da governança corporativa de uma companhia. A partir de 



 
 

 

trabalhos como Klein (2002), Bushman e Smith (2001) e Akileng (2014), que sugerem que 

melhores práticas de governança corporativa tendem a inibir o gerenciamento de resultados, 

além dos demais trabalho já citados, propõe-se a quinta hipótese da pesquisa: 

H5: O IGC possui relação negativa com o GRAD e com o GRMO. 

 

4 MÉTODO 
Os dados contábeis e financeiros da pesquisa foram coletados na ferramenta 

Comdinheiro (plataforma online que fornece dados sobre companhias abertas). Os dados 

referentes ao índice de governança corporativa (IGC) foram coletados em sites da internet, tais 

como os sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e BM&FBOVESPA, além do 

próprio Comdinheiro.  

Como forma de evitar possíveis efeitos da mudança do padrão contábil ocorrida entre 

os anos de 2008 e 2010 nos dados da pesquisa, especialmente nas práticas de gerenciamento de 

resultados, a amostra compreendeu o período de 2010 a 2015 e contou com 1.026 observações 

empresa/ano de um total de 207 companhias listadas na BM&FBOVESPA, distribuídas em 25 

setores da bolsa, conforme a classificação setorial proposta pelo Comdinheiro. Exclui-se da 

amostra as empresas do setor financeiro devido às consideráveis diferenças que a contabilidade 

deste setor possui em relação aos demais setores da bolsa. 

Todas as variáveis contábeis e financeiras foram winsorizadas a 1% na cauda inferior e 

na cauda superior com o objetivo de mitigar os efeitos de observações atípicas nos resultados 

da pesquisa. Este procedimento também foi realizado em outras pesquisas nas áreas de 

contabilidade e de finanças que abordaram o tema gerenciamento de resultados, tais como 

Cornett, Marcus e Tehranian (2008), Dechow, Hutton, Kim e Sloan (2012) e Gunny (2010). 

Para capturar o gerenciamento de resultados das companhias foram utilizadas oito 

métricas, sendo quatro relacionadas aos accruals discricionários e outras quatro relacionadas 

às manipulações operacionais. Sobre as métricas de GRAD, tratam-se dos modelos de Jones 

modificado (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995), Jones modificado com a inclusão do ROA 

(Kothari, Leone & Wasley, 2005), Jones modificado com reversão de accruals (Dechow et al., 

2012) e modelo K-S (Kang & Sivaramakrishnan, 1995). Destaca-se que a forma de cálculo dos 

accruals totais foi realizada conforme Dechow et al. (2012) e foi omitida por simplicidade. O 

modelo de Jones modificado (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995) pode ser visualizado na 

equação 1.  

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 (
1

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽2(∆𝑅𝑖𝑡 −  ∆𝐶𝑅𝑖𝑡) + 𝛽3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 (Equação 1) 

Onde:  

𝑇𝐴𝑖𝑡: accruals (operacionais) totais da empresa 𝑖 no período 𝑡 ponderados pelos ativos 

totais da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1;  

𝐴𝑖𝑡−1: ativos totais da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1;  

∆𝑅𝑖𝑡: variação da receita líquida da empresa 𝑖 do período 𝑡 − 1 para o período 𝑡, 

ponderada pelos ativos totais da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1;  

∆𝐶𝑅𝑖𝑡: variação das contas a receber da empresa 𝑖 do período 𝑡 − 1 para o período 𝑡, 

ponderada pelos ativos totais da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1;  

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡: ativo permanente (investimentos + imobilizado + intangível) da empresa 𝑖 no 

final do período 𝑡, ponderada pelos ativos totais da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1.  

휀𝑖𝑡: resíduo da regressão (proxy para os accruals discricionários) da empresa 𝑖 no final 

do período 𝑡. 



 
 

 

Os modelos de Jones modificado com a inclusão do ROA (Kothari, Leone & Wasley, 

2005) e Jones modificado com reversão de accruals (Dechow et al., 2012) tratam-se, no caso 

do primeiro, da inclusão do ROA (retorno sobre os ativos) do período corrente na equação 1 e, 

no caso do segundo, da inclusão dos accruals totais do período anterior na equação 1. Assim, 

as equações que caracterizam esses dois modelos foram omitidas por simplicidade. A equação 

2 apresenta e modelo K-S (Kang & Sivaramakrishnan, 1995). Ressalta-se que as métricas de 

GRAD são os resíduos das regressões. 
𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝜙0 + 𝜙1(𝛿1𝑅𝑖𝑡) + 𝜙2(𝛿2𝐷𝑖𝑡) + 𝜙3(𝛿3𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 (Equação 2) 

Onde:  

𝑇𝐴𝑖𝑡: accruals (operacionais) totais da empresa 𝑖 no período 𝑡 ponderados pelos ativos 

totais da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1;  

𝑅𝑖𝑡: receita líquida da empresa 𝑖 no período 𝑡, ponderada pelos ativos totais da empresa 𝑖 
no final do período 𝑡 − 1;  

𝐷𝑖𝑡: montante dos custos e despesas operacionais, excluídas as despesas com 

depreciação e amortização, da empresa 𝑖 no período 𝑡, ponderada pelos ativos totais da 

empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1;  

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡: ativo permanente (investimentos + imobilizado + intangível) da empresa 𝑖 no 

final do período 𝑡, ponderada pelos ativos totais da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1.  

𝛿1𝑖𝑡
: contas a receber da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1, ponderada pela receita 

líquida da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1.  

𝛿2𝑖𝑡
: estoques + outros ativos circulantes + passivo circulante da empresa 𝑖 no final do 

período 𝑡 − 1, ponderado pelo montante dos custos e despesas operacionais da empresa 𝑖 no 

final do período 𝑡 − 1.  

𝛿3𝑖𝑡
: despesas com depreciação e amortização da empresa 𝑖 no final do período 𝑡 − 1, 

ponderada pelo ativo permanente (investimentos + imobilizado + intangível) da empresa 𝑖 no 

final do período 𝑡 − 1.  

휀𝑖𝑡: resíduo da regressão (proxy para os accruals discricionários) da empresa 𝑖 no final 

do período 𝑡. 

Em relação aos modelos de GRMO, foram utilizadas as três métricas propostas por 

Roychowdhury (2006), quais sejam: manipulações dos custos de produção, manipulações das 

despesas discricionárias e manipulações das vendas (fluxo de caixa), além de uma quarta 

métrica nomeada como manipulações operacionais agrupadas. A apresentação das equações 

dos três modelos pode ser encontrada em Roychowdhury (2006) e foi omitida por simplicidade. 

Para a construção da quarta métrica, nomeada como manipulações operacionais agrupadas, 

multiplicou-se os resíduos dos modelos de despesas discricionárias e de vendas (fluxos de 

caixa) por -1 para que eles passassem a representar manipulações operacionais com o mesmo 

intuito que os resíduos do modelo de custos de produção, seguindo a mesma lógica do 

procedimento realizado por Zang (2012). 

O modelo de especificação da pesquisa é apresentado na equação 6. Ressalta-se que 

todas as métricas de gerenciamento de resultados foram inseridas no modelo de especificação 

em valores absolutos porque não há a intenção de se identificar se as manipulações no lucro 

foram para aumenta-los ou para diminuí-los. Ademais, ressalta-se que além do modelo 

apresentado na equação 6, também será estimado um segundo modelo que ao invés de contar 

com cada uma das dimensões, contará somente com o IGC.  
𝐺𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑆𝑇𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑇𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐴𝐷𝑀𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑛 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐸𝑛

1  + 휀𝑖𝑡 (Equação 6) 

Onde:  



 
 

 

𝐺𝑅𝑖𝑡: métrica de gerenciamento de resultados (GRAD ou GRMO) da empresa 𝑖 no 

período 𝑡;  

𝐸𝑆𝑇𝑅𝑖𝑡: dimensão estrutura de propriedade do IGC da empresa 𝑖 no período 𝑡; 

𝐸𝑇𝐼𝐶𝑖𝑡: dimensão ética do IGC da empresa 𝑖 no período 𝑡;  

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖𝑡: dimensão disclosure do IGC da empresa 𝑖 no período 𝑡;  

𝐶𝐴𝐷𝑀𝑖𝑡: dimensão conselho de administração do IGC da empresa 𝑖 no período 𝑡;  

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐸𝑖𝑡: variáveis de controle da empresa 𝑖 no período 𝑡;  

휀𝑖𝑡: resíduo da regressão da empresa 𝑖 no período 𝑡. 

Os modelos baseados na equação 6 foram estimados pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários (OLS) com os erros padrões clusterizados por ano e por setor, conforme 

propõe Peterson (2009). Segundo Thompson (2011), esse tipo de procedimento tende a fornecer 

estimações mais consistentes para amostras com dados financeiros. Destaca-se que a partir do 

teste VIF (Variance Inflation Factor) e da observação da correlação entre as variáveis, não 

foram detectados problemas de multicolinearidade nos modelos estimados. O Quadro 2 

apresenta todas variáveis da pesquisa. 
Quadro 2 - Variáveis da pesquisa 

Variáveis dependentes 

AD_JM Métrica de GRAD oriunda do modelo de Jones Modificado. 

AD_JMROA 
Métrica de GRAD oriunda do modelo de Jones Modificado com a inclusão do 

ROA. 

AD_JMAR 
Métrica de GRAD oriunda do modelo de Jones Modificado com reversão de 

accruals. 

AD_KS Métrica de GRAD oriunda do modelo K-S. 

MO_PROD Métrica de GRMO oriunda do modelo de custos de produção. 

MO_DESP Métrica de GRMO oriunda do modelo de despesas discricionárias. 

MO_FCO 
Métrica de GRMO oriunda do modelo de manipulações das vendas (fluxo de 

caixa). 

MO_AGRUP Métrica de GRMO agrupadas. 

Variáveis independentes 

ESTR Dimensão estrutura de propriedade do IGC. 

ETIC Dimensão ética do IGC. 

DISC Dimensão disclosure do IGC. 

CADM Dimensão conselho de administração do IGC. 

IGC Índice de governança corporativa: Soma das 4 dimensões ilustradas acima. 

Variáveis de controle 

AUD 
Dummy que assume valor 1 caso a auditoria da empresa seja uma das big four, 

e valor 0 caso o contrário 

ROA 
Retorno sobre o ativo (ROA): Lucro líquido dividido pelo ativo total, ambos do 

final do período corrente. 

TAM 
Tamanho da empresa: Logaritmo natural do ativo total da empresa do final do 

período corrente. 

MTB 
Market-to-book: Valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido, ambos do 

final do período corrente. 

ALAV 
Alavancagem: Passivo total dividido pelo patrimônio líquido, ambos do final 

do período corrente. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Adicionalmente, como forma de se obter maior confiança nos resultados da pesquisa, 

os modelos também foram estimados como dados em painel com efeitos fixos e também com 



 
 

 

efeitos aleatórios, conforme as indicações dos testes de Chow e de Hausman para cada um dos 

modelos da pesquisa. A correção robusta de White também foi aplicada nestes modelos. Os 

resultados destas estimações foram semelhantes aos dos modelos estimados pelo OLS com 

erros padrões clusterizados por ano e por setor e, portanto, serão omitidos da apresentação dos 

resultados por simplicidade. 

 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
As estatísticas descritivas estão apresentadas na Tabela 1. Como pode ser observado, as 

médias dos modelos de GRAD foram próximas, embora o modelo K-S tenha apresentado um 

valor máximo mais distante das métricas dos demais modelos de GRAD. Além disso, pode-se 

destacar uma grande amplitude da variável IGC, variando quase do mínimo possível ao máximo 

possível, além de um alto desvio padrão para a variável ROA, caracterizando que as companhias 

apresentaram desempenhos muito diferentes no período investigado pela pesquisa.  
Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis da pesquisa 

Variáveis N Média 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

AD_JM 1026 0,05490 0,06490 0,00005 0,03278 0,36000 

AD_JMROA 1026 0,05180 0,05840 0,00009 0,03226 0,39700 

AD_JMAR 1026 0,05340 0,06220 0,00008 0,03377 0,39000 

AD_KS 1026 0,05680 0,06720 0,00001 0,03511 0,54600 

MO_PROD 1026 0,09860 0,10700 0,00000 0,06582 0,83500 

MO_DESP 1026 0,07270 0,07510 0,00001 0,05098 0,54300 

MO_FCO 1026 0,06010 0,05380 0,00000 0,04527 0,36400 

MO_AGRUP 1026 0,18400 0,18700 0,00011 0,13140 1,42500 

IGC 1026 10,43 2,89 2 11 16 

ESTR 1026 3,34 1,28 0 4 5 

ETIC 1026 1,56 0,85 0 2 3 

DISC 1026 2,50 0,64 0 3 3 

CADM 1026 3,03 1,22 0 3 5 

AUD 1026 0,79 0,41 0 1 1 

ROA 1026 1,52 12,17 -71,36 3,11 24,03 

TAM 1026 21,90 1,61 18,30 21,94 26,21 

MTB 1026 1,99 2,89 -1,97 1,16 19,36 

ALAV 1026 2,03 3,73 -7,54 1,29 25,93 

Fonte: dados da pesquisa 

A Tabela 2 apresenta a correlação entre as variáveis da pesquisa. Pode-se observar que 

as métricas de GRAD e de GRMO são correlacionadas entre si, conforme esperado. Destaca-

se também que somente o IGC e a dimensão conselho de administração apresentaram 

correlação significativa e negativa com as métricas de GRAD. Em relação às métricas de 

GRMO, somente a dimensão conselho de administração apresentou uma correlação 

significativa e negativa com as métricas de despesas discricionárias e manipulação das vendas 

(fluxos de caixa), as demais dimensões e o IGC chegaram a apresentar até correlações positivas 

com algumas das métricas de GRMO. Além disso, ressalta-se que as variáveis de controle 

também foram correlacionadas com ao menos uma das métricas de gerenciamento de 

resultados, conforme o esperado. 

A Tabela 3 apresenta as estimações dos modelos de GRAD utilizados pela pesquisa. O 

IGC não foi significativo em nenhum dos modelos estimados. Este aspecto indica que a 

governança corporativa, mensurada por meio de um construto que reúne várias dimensões, não 



 
 

 

é capaz de restringir as práticas de gerenciamento de resultados. Segundos Brown, Beekes e 

Verhoeven (2011), os diversos mecanismos de governança corporativa, que são provenientes 

de diversas dimensões, não podem ser vistos como se tivessem a mesma função. Além disso, 

os autores salientam que tais mecanismos também podem ser substitutos e, não 

necessariamente, complementares. Assim, o fato do IGC não ser significativo não indica que 

não existam mecanismos de governança eficazes na inibição do gerenciamento de resultados, 

indica apenas que uma métrica que reúne vários deles não se mostrou significativa, o que não 

impede que métricas que representem mecanismos específicos de governança corporativa 

apresentem significância estatística, como por exemplo, outras dimensões do IGC. 

 



 
 

 

Tabela 2 Correlação entre as variáveis da pesquisa 

Painel A 

 AD_JM AD_JMROA AD_JMAR AD_KS MO_PROD MO_DESP MO_FCO MO_AGRUP   
AD_JM 1          
AD_JMROA 0,88*** 1         
AD_JMAR 0,95*** 0,92*** 1        
AD_KS 0,83*** 0,79*** 0,82*** 1       
MO_PROD 0,09*** 0,09*** 0,09*** 0,08** 1      
MO_DESP 0,08** 0,09*** 0,09*** 0,08*** 0,65*** 1     
MO_FCO 0,27*** 0,29*** 0,24*** 0,27*** 0,18*** 0,06** 1    
MO_AGRUP 0,10*** 0,10*** 0,09*** 0,10*** 0,90*** 0,73*** 0,31*** 1   
IGC -0,07** -0,04 -0,08*** -0,07** 0,09*** -0,01 -0,03 0,05   
ESTR -0,03 -0,02 -0,05 -0,03 0,08** 0,00 -0,02 0,04   
ETIC 0,00 0,02 -0,02 0,00 0,10*** 0,04 0,04 0,08***   
DISC -0,04 0,00 -0,04 -0,05* 0,09*** 0,04 0,01 0,05   
CADM -0,11*** -0,07** -0,11*** -0,10*** 0,01 -0,07** -0,07** -0,01   
AUD -0,10*** -0,06* -0,10*** -0,10*** 0,08** 0,07** -0,01 0,05   
ROA -0,20*** -0,14*** -0,21*** -0,27*** 0,17*** 0,10*** 0,01 0,16***   
TAM -0,21*** -0,16*** -0,20*** -0,19*** -0,12*** -0,11*** -0,15*** -0,11***   
MTB -0,02 0,02 -0,02 -0,04 0,35*** 0,21*** 0,21*** 0,33***   
ALAV -0,06* -0,02 -0,05* -0,06* -0,01 -0,02 0,11*** 0,03   

Painel B - Continuação 

 IGC ESTR ETIC DISC CADM AUD ROA TAM MTB ALAV 

IGC 1          
ESTR 0,76*** 1         
ETIC 0,71*** 0,37*** 1        
DISC 0,56*** 0,25*** 0,32*** 1       
CADM 0,78*** 0,37*** 0,42*** 0,32*** 1      
AUD 0,56*** 0,34*** 0,31*** 0,68*** 0,39*** 1     
ROA 0,19*** 0,05* 0,11*** 0,30*** 0,16*** 0,28*** 1    
TAM 0,30*** 0,16*** 0,12*** 0,15*** 0,39*** 0,40*** 0,23*** 1   
MTB 0,09*** 0,05* 0,04 0,08** 0,08*** 0,11*** 0,31*** 0,00 1  
ALAV 0,02 0,03 -0,01 -0,05 0,05 -0,04 0,02 0,06* 0,43*** 1 

Fonte: Dados da pesquisa          
 



 
 

 

 Tabela 3 - Resultados dos modelos de gerenciamento de resultados por accruals discricionários 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variáveis AD_JM AD_JM AD_JMROA AD_JMROA AD_JMAR AD_JMAR AD_KS AD_KS 

IGC 0.00126   0.00110   -0.000484   0.000572   

 (0.00257)  (0.00318)  (0.00258)  (0.00328)  
ESTR  0.000222  -0.000695  -0.00115  -0.000817 

  (0.00329)  (0.00260)  (0.00268)  (0.00326) 

ETIC  0.00307*  0.00304  0.00218  0.00342 

  (0.00185)  (0.00265)  (0.00214)  (0.00277) 

DISC  0.00386  0.00422  0.00355  0.00261** 

  (0.00288)  (0.00311)  (0.00261)  (0.00117) 

CADM  -0.00307**  -0.00238*  -0.00281**  -0.00272* 

  (0.00130)  (0.00129)  (0.00140)  (0.00159) 

AUD -0.00141 -0.00700 0.00126 -0.00482 0.000909 -0.00470 0.00317 -0.000730 

 (0.00883) (0.0116) (0.00491) (0.00847) (0.00744) (0.00953) (0.00772) (0.00880) 

ROA -0.000996** -0.00105** -0.000669* -0.000730** -0.00104** -0.00109** -0.00146*** -0.00150*** 

 (0.000444) (0.000457) (0.000354) (0.000365) (0.000482) (0.000499) (0.000363) (0.000356) 

TAM -0.00667*** -0.00565*** -0.00487*** -0.00392** -0.00568*** -0.00481*** -0.00589*** -0.00507** 

 (0.00177) (0.00207) (0.00133) (0.00162) (0.00138) (0.00161) (0.00199) (0.00212) 

MTB 0.00161* 0.00173* 0.00174** 0.00186** 0.00171** 0.00182** 0.00151* 0.00160* 

 (0.000892) (0.000940) (0.000817) (0.000876) (0.000831) (0.000871) (0.000876) (0.000852) 

ALAV -0.00129 -0.00127 -0.000789 -0.000773 -0.00126 -0.00125 -0.00126** -0.00124** 

 (0.00102) (0.00102) (0.000619) (0.000630) (0.000857) (0.000854) (0.000604) (0.000614) 

Constante 0.203*** 0.185*** 0.157*** 0.140*** 0.178*** 0.163*** 0.185*** 0.170*** 

 (0.0399) (0.0426) (0.0305) (0.0339) (0.0298) (0.0329) (0.0437) (0.0448) 

F 8,10 5,73 6,10 5,14 6,96 5,18 9,80 6,77 

Prob > F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observações 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 

R² 7,50% 7,90% 4,30% 4,80% 7,50% 7,90% 9,70% 10,00% 

Erros padrões clusterizados por setor e por ano nos parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: dados da pesquisa 

 



 
 

 

 

Tabela 4 - Resultados dos modelos de gerenciamento de resultados por manipulações operacionais 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variáveis AD_JM AD_JM AD_JMROA AD_JMROA AD_JMAR AD_JMAR AD_KS AD_KS 

IGC 0.00777*   -0.00470   -0.00115   0.00858   

 (0.00461)  (0.00365)  (0.00152)  (0.00775)  
ESTR  0.00581  -0.00104  -0.00147  0.00539 

  (0.00472)  (0.00463)  (0.00214)  (0.00944) 

ETIC  0.00799  0.00463  0.00414  0.0140 

  (0.00559)  (0.00423)  (0.00294)  (0.0110) 

DISC  0.000704  -0.00502  0.000253  -0.00583 

  (0.00852)  (0.00713)  (0.00319)  (0.0159) 

CADM  -0.00452  -0.00761  -0.00407  -0.00665 

  (0.00467)  (0.00554)  (0.00265)  (0.00836) 

AUD 0.00793 0.00874 0.0226** 0.0279* 0.00763* 0.00658 0.00560 0.0161 

 (0.0157) (0.0211) (0.0110) (0.0147) (0.00455) (0.00755) (0.0254) (0.0349) 

ROA 0.000520 0.000533 0.000234 0.000277 -0.000121 -0.000140 0.00107 0.00115 

 (0.000454) (0.000481) (0.000258) (0.000286) (0.000188) (0.000185) (0.000831) (0.000905) 

TAM -0.0103** -0.00913** -0.00686* -0.00631* -0.00546** -0.00474** -0.0165** -0.0156** 

 (0.00401) (0.00399) (0.00366) (0.00375) (0.00227) (0.00224) (0.00699) (0.00723) 

MTB 0.0148** 0.0148** 0.00608*** 0.00607** 0.00366*** 0.00372*** 0.0232** 0.0232** 

 (0.00627) (0.00637) (0.00225) (0.00237) (0.00107) (0.00102) (0.0105) (0.0107) 

ALAV -0.00496 -0.00493 -0.00214 -0.00211 0.000597 0.000624 -0.00617 -0.00611 

 (0.00309) (0.00313) (0.00143) (0.00147) (0.000657) (0.000655) (0.00535) (0.00543) 

Constante 0.298*** 0.271*** 0.197** 0.181** 0.165*** 0.150*** 0.506*** 0.477*** 

 (0.0835) (0.0790) (0.0783) (0.0772) (0.0516) (0.0502) (0.153) (0.149) 

F 8,04 5,96 6,91 5,43 10,26 8,82 7,02 5,55 

Prob > F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observações 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 

R² 17,90% 18,40% 8,00% 8,80% 7,00% 7,70% 14,50% 14,90% 

Erros padrões clusterizados por setor e por ano nos parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 
 

 

Ainda de acordo com a Tabela 3, pode-se observar que a dimensão conselho de 

administração foi significativa e negativa em todos as estimações em que esteve presente. Estes 

resultados sugerem que a adoção de boas práticas de governança corporativa no conselho de 

administração das companhias, tais como a separação das funções de CEO e de Chairman, a 

independência do conselho, além da presença de outros comitês de monitoramento e de um 

conselho fiscal permanente, tendem a inibir a prática do GRAD nas companhias. Ressalta-se, 

no entanto, que não é claro que todos estes aspectos relacionados ao conselho inibem o GRAD, 

mas sim que aspectos relacionados ao conselho de administração podem exercer essa função 

inibidora do GRAD. 

Esse resultado é condizente com a literatura, dado que um dos principais papéis do 

conselho de administração é o monitoramento das práticas gerenciais com o intuito de evitar a 

expropriação dos acionistas (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Portanto, as evidências 

corroboram a perspectiva de que a adoção das melhores práticas de governança relacionadas 

aos conselhos de administração mitigam o GRAD, conforme encontrado em pesquisas 

anteriores, como Klein (2002), Xie, Davidson III e DaDalt (2003) e Marra, Mazzola e Prencipe 

(2011). 

Contrariamente ao esperado pela pesquisa, nenhuma outra dimensão do IGC apresentou 

relação negativa significante. Esses achados não corroboram a perspectiva de que aspectos 

relacionados com a estrutura de propriedade (Claessens, Djankov, Fan e Lang, 2002; Shleifer 

& Vishny, 1997), com o disclosure (Barasch, 2006; Jo & Kim, 2007) e com questões éticas e 

de conflitos de interesses das companhias (Grasso, Tilley & White, 2009; Shafer, 2015) sejam 

relacionados com o gerenciamento de resultados. Portanto, os resultados sugerem que as 

características do conselho de administração podem inibir o GRAD, porém mecanismos 

relacionados a outras dimensões da governança corporativa podem ser menos eficientes neste 

aspecto. 

Ademais, também pode-se observar na Tabela 3 que a dimensão ética e conflitos de 

interesses foi significativa a 10% no modelo 2 e a dimensão disclosure foi significativa a 5% 

no modelo 8, ambas com o sinal positivo. Como esses resultados não se repetiram em outros 

modelos, não existem fortes evidências que permitam a inferência de que a melhoria dos 

mecanismos de governança corporativa relacionados à estas dimensões sejam capazes de 

incentivar a prática do GRAD. 

A Tabela 4 apresenta as estimações dos modelos de GRMO. O IGC somente foi 

significativo no modelo 1 e, ainda assim, a 10% e com sinal positivo. Além disso, nenhuma das 

dimensões de governança corporativa presentes no IGC e investigadas separadamente 

apresentou significância estatística nos modelos da pesquisa. Esse aspecto sugere que não há 

relação entre as dimensões de governança corporativa investigadas e o GRMO, ou seja, é 

possível que os mecanismos de governança corporativa relacionados com essas respectivas 

dimensões não sejam capazes de restringir o GRMO nas companhias.  

Esses resultados apresentados na Tabela 4 sugerem que inibir o GRMO nas companhias 

brasileiras pode ser um grande desafio para os arranjos de governança corporativa. 

Compreende-se que o GRMO é mais difícil de ser detectado por agentes externos 

(Roychowdhury, 2006; Zang, 2012), porém os resultados sugerem que a sua prática nas 

companhias brasileiras também esteja a ocorrer com poucas restrições internas, estando os 

gestores (também se inclui acionistas controladores) livres para o fazerem conforme o próprio 

interesse.  

Salienta-se que este aspecto se caracteriza como extremamente danoso para diversos 

agentes do mercado, especialmente os acionistas (com destaque para os minoritários), visto que 



 
 

 

os processos operacionais das companhias são colocados em estados anormais apenas para levar 

o lucro (ou qualquer outra métrica contábil) para um determinado ponto de interesse. Assim, 

vendas e compras de materiais podem ser adiadas ou adiantadas, estoques podem ser produzidos 

em excesso, despesas operacionais com treinamentos, pesquisas e publicidade podem ser 

modificadas de maneira a prejudicar a companhia, além de outros aspectos. Tudo isso com 

poucos ou fracos mecanismos de controle e monitoramento que busquem evitar tais ações 

gerenciais. 

Em relação às variáveis de controle, vale à pena destacar que a dummy de auditoria big 

four foi significativa nos modelos 3 e 5 e com o sinal positivo. Segundo Martinez (2011), a 

auditoria big four tende a ser mais eficiente em restringir o GRAD e, neste contexto, isso pode 

acabar incentivando o uso do GRMO, especialmente por este ser mais difícil de ser detectado 

por agentes externos. Porém, este resultado deve ser visto com cautela porque a dummy de big 

four não foi significativa com o sinal negativo nos modelos de GRAD. 

 

6 CONCLUSÃO 

Este trabalho objetivou identificar a relação entre diferentes dimensões de governança 

corporativa e o gerenciamento de resultados de companhias brasileiras listadas na 

BM&FBOVESPA. Como forma de mensurar a governança corporativa, utilizou-se o IGC 

proposto por Carvalhal-da-Silva e Leal (2005) e adaptado por Bortolon e Silva Junior (2015). 

O gerenciamento de resultados foi mensurado a partir de quatro métricas relacionadas com o 

GRAD e outras quatro relacionadas com o GRMO. 

Os resultados indicaram que somente a dimensão conselho de administração é capaz de 

inibir o GRAD. Em relação ao GRMO, nenhuma das dimensões de governança corporativa do 

IGC apresentou relação significativa. Dessa forma, corrobora-se com a noção apresentada por 

Brown, Beekes e Verhoeven (2011) que indica que os diferentes mecanismos de governança 

corporativa podem possuir efeitos diferentes sobre os mesmos aspectos, não sendo, portanto, 

todos eles eficientes na contenção do gerenciamento de resultados. Assim, os resultados 

sugerem que boas práticas de governança relacionadas com a estrutura do conselho de 

administração tendem a ser eficientes na contenção do GRAD. 

Em contrapartida, os resultados também sugerem que o GRMO não é facilmente contido 

pelos mecanismos de governança corporativa, visto que nenhuma dimensão do IGC apresentou 

relação negativa significativa com as métricas de GRMO. Esse aspecto se apresenta como um 

dado preocupante porque sugere que os gestores podem estar gozando de considerável liberdade 

para gerenciar os resultados por meio de manipulações operacionais. Ressalta-se que o GRMO 

é extremamente danoso para as companhias e, conforme Zang (2012), possui relação 

inversamente proporcional com o valor de mercado da companhia no longo prazo. 

Como principal limitação desta pesquisa, destaca-se que as dimensões do IGC podem 

apresentar considerável deficiência na mensuração dos mecanismos de governança corporativa, 

especialmente naqueles relacionados com as práticas de disclosure e éticas. Além de ser um 

problema comum na utilização de índices de governança, existem outros aspectos importantes 

relacionados às práticas de disclosure e éticas nas companhias que o IGC não contempla. 

Dessa forma, sugere-se que novas pesquisas busquem identificar outras formas de 

mensuração dos mecanismos de governança, especialmente daqueles relacionados com os 

aspectos de disclosure e éticos das companhias. Além disso, sugere-se que novas investigações 

sejam realizadas com o intuito de compreender e identificar quais mecanismos de governança 

corporativa poderiam inibir o GRMO. Compreende-se que este aspecto exige uma estimulante 



 
 

 

dedicação por parte dos pesquisadores tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista 

metodológico em relação à operacionalização das pesquisas. 
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