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RESUMO 
 
Este trabalho buscou analisar a influência da qualidade da auditoria na prática de 
Gerenciamento de Resultados (GR) em 76 empresas com oferta pública inicial de ações (IPO) 
nos anos de 2005 a 2015. Para tanto, utilizou-se o modelo de accruals de Pae (2005) e, a fim 
de testar a hipótese de pesquisa, realizou-se a regressão por meio do modelo de dados em painel 
com efeitos-fixos e os erros padrão robustos. A estatística descritiva demonstrou no índice 
máximo de accruals que em alguns anos existiram maiores incidências de GR, reafirmando o 
estudo de Almeida e Bezerra (2012). E para as proxies da auditoria, identificou-se que 64 
empresas foram auditadas pelas Big Four e 62 contrataram apenas serviços de auditoria. No 
entanto, a maioria delas emitiram os relatórios em 60 e 90 dias subsequentes ao término do 
exercício, outrossim, 7 empresas tiveram o tempo de relacionamento com a firma de auditoria 
superior ao limite de 5 anos estabelecido pela CVM. No teste de significância o p-valor 

mostrou-se significativo a 1% para as proxies: tamanho da firma de auditoria, contratação de 
outros serviços, emissão do relatório após 90 dias e tempo de relacionamento. Mas, só se 
identificou relação negativa com os accruals no tamanho da firma, na contratação de outros 
serviços e no tempo de relacionamento, por isso, infere-se que elas influenciaram 
negativamente na prática de GR. E, por a emissão do relatório após 90 dias ter se relacionado 
positivamente com os accruals, entende-se que o atraso contribuiu para aumentar o GR. Isto 
está em conformidade com outros estudos realizados anteriormente (Rodríguez & Alegría, 
2012; Lee & Lee, 2013; Chen, Lin & Lin, 2008; Myers, Myers & Omer, 2003). Diante disso, 
conclui-se que a qualidade da auditoria tende a inibir a prática de GR. 

 

Palavras-chave: Qualidade da auditoria; Oferta pública inicial de ações (IPO); Gerenciamento 
de Resultados 
 
Área do Trabalho: CUE – Contabilidade para Usuários Externos
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1 INTRODUÇÃO 

O momento em que uma empresa inicia sua oferta de ações no mercado acionário 
denomina-se Initial Public Offering (IPO) ou Oferta Pública Inicial, a BMF&Bovespa explica 
que é o evento marcado pela primeira venda de ações de uma empresa e, posteriormente, o 
início de negociação dessas ações em bolsas de valores. 

Segundo Garcia e Lucena (2016), isto significa que a empresa está ofertando o seu 
capital no mercado acionário e que vários investidores agora podem compor sua estrutura de 
propriedade. Tal prática, pode ser explicada por diversos fatores, entre eles pode-se citar a busca 
de uma nova forma de captar recursos para financiar as atividades das empresas ofertantes. 

As empresas que iniciam sua oferta de ações no mercado acionário, tendem a buscar 
mecanismos, por meio do gerenciamento de resultados, para demonstrarem informações que as 
tornem atrativas para os investidores. Pois, conforme Martinez (2001), a demonstração do 
resultado do exercício, pode ser considerada uma das informações mais importantes para os 
usuários fins, como investidores e acionistas, por se tratar da apresentação do lucro ou prejuízo 
do exercício da empresa, e que esta informação auxilia na tomada de decisão dos stakeholders. 

Os autores Dallabona, Martins e Klann (2014) reconhecem o gerenciamento de 
resultados como a utilização da flexibilidade dos princípios que norteiam as práticas contábeis, 
ou seja, a liberdade de usar a discricionariedade desses na elaboração das demonstrações. 
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Segundo Martinez e Cardoso (2009), também pode ser entendido como as escolhas de algumas 
práticas contábeis em detrimento de outras, com o propósito de desenvolver relatórios e 
divulgar informações contábeis diferentes das que seriam preparadas e divulgadas sem a 
utilização de tais práticas. 

Sobre o tema, Matsumoto e Parreira (2007), demonstra que o gerenciamento de 
resultados pode acarretar em consequências negativas para as empresas que o praticam, como 
exemplos podem-se citar o comprometimento da transparência das informações contábeis e a 
desconfiança dos agentes que compõem o mercado acionário, pois eles consideram um risco 
maior de investir nas IPOs, tendo em vista o grau de incerteza gerando pelas informações 
apresentadas e por suspeitarem da prática do gerenciamento de seus resultados.  

Esses fatores contribuem para evidenciar a necessidade que as companhias com IPO 
têm de promover maior confiabilidade nas informações contábeis apresentadas, ou seja, suscitar 
a redução das incertezas geradas em suas informações prestadas, a fim de se tornar mais atrativa 
e conquistar os investidores, para a compra de suas ações ofertadas. 

Em vista disso, a auditoria independente busca atuar nesse cenário de incertezas, com o 
objetivo de promover maior confiabilidade na veracidade das demonstrações contábeis 
apresentadas pelas companhias. Dechow e Schrand (2010) explicam que o impacto dos 
auditores sobre a qualidade das informações contábeis deriva do seu papel em mitigar a má 
representação intencional ou não intencional da realidade econômica e financeira da firma. 
Logo, as demonstrações contábeis examinadas por uma auditoria independente tendem a ter um 
melhor conteúdo informacional, conduzindo os usuários a tomarem melhores decisões e, 
consequentemente, gerarem maiores benefícios econômicos. 

Ainda no que diz respeito à auditoria das demonstrações contábeis, para Francis (2004), 
a eficiência desse serviço depende de várias características, principalmente, as relacionadas 
com o auditor ou com a firma de auditoria. Acrescenta também, Iatridis (2011), que uma alta 
qualidade da auditoria acarretará em uma melhor qualidade das demonstrações contábeis 
apresentadas pelas empresas. E para mensurar a qualidade dos serviços prestados pela auditoria 
independente, consideram-se algumas características apresentadas por ela, chamadas de proxies 
(características) qualitativas da auditoria. 

Conforme exposto na literatura existente, dentre essas proxies pode-se citar as seguintes: 
tamanho da firma de auditoria (DeAngelo, 1981; Behn, Choi & Kang, 2009; Rodríguez & 
Alegría, 2012; Lee & Lee, 2013), tempo de emissão do relatório de auditoria (Leventis & 
Caramanis, 2005; Al-Ajmi, 2008), tempo de relacionamento com o cliente (Paulo, 2013; Ghosh 
& Moon, 2005), prestação de serviços não relacionados com auditoria (Francis & Ke, 2006; 
Chahine & Filatotchev, 2011) entre outras também apresentadas no trabalho de Arruda e 
Lucena (2016). 

Em uma pesquisa realizada com 106 empresas listadas no Segmento Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA, nos anos de 2010 a 2012, verificou que há uma correlação significativa do 
gerenciamento de resultados com a variável do tipo de auditoria, ou seja, as empresas auditadas 
por Big Four possuem a tendência de apresentarem menor nível de gerenciamento para o 
aumento do resultado (Silva et al, 2014). Outro estudo, realizado com 329 empresas de capital 
aberto que possuíam ações negociadas na BM&FBovespa no ano de 2010, também constatou, 
nas empresas auditadas pelas firmas de auditoria Big Four, um menor nível de gerenciamento 
de resultados em relação às auditadas pelas demais firmas de auditoria (Santana et al, 2014). 
Concomitantemente, ao analisarem as empresas brasileiras, sobre este aspecto, os 
pesquisadores Paulo, Paulo e Cavalcante (2013), comprovaram que as auditadas pelas Big Four 
apresentam maior qualidade de auditoria e isto afetou positivamente o nível de conservadorismo 
contábil. 

Diante do exposto, pode-se inferir que os agentes do mercado acionário percebem os 
riscos de investirem nas IPOs diante das incertezas, muitas vezes, geradas pela assimetria 
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informacional e por receio da possível existência da prática de gerenciamento de resultados. 
Isto contribui para reafirmar a importância e a responsabilidade que a auditoria independente 
possui em prestar um serviço de alta qualidade, a fim de proporcionar aos usuários das 
informações maior confiabilidade nas demonstrações contábeis apresentadas pelas companhias. 
Com isso, sugere-se como problema de pesquisa: Qual é o nível de influência de quatro 
características da Qualidade da Auditoria, na inibição da prática de gerenciamento de 
resultados por parte das empresas com oferta pública inicial de ações (IPO)? 

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é analisar qual é o nível de influência de 
quatro características da Qualidade da auditoria, na inibição da prática de gerenciamento de 
resultados por parte das empresas com oferta pública inicial de ações (IPO). 

A importância da pesquisa é evidenciada pela contribuição que ela trará por se tratar de 
uma temática relevante para os agentes do mercado acionário e para os demais interessados nas 
informações das IPOs, como também, por demonstrar a influência que a qualidade da auditoria 
exerce na transparência das informações prestadas pelas companhias.  

Outrossim, o estudo é oportuno, pois o mercado acionário brasileiro tanto exerce quanto 
sofre bastante influência no cenário econômico. E a originalidade do estudo é revelada, pois foi 
abordada uma questão com parâmetros ainda não estudados anteriormente. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Oferta Pública Inicial (IPO) 

 
A Initial Public Offering (IPO), conforme tratam Arikan e Capron (2010), é o nome 

atribuído à abertura de capital de uma companhia no mercado de ações e pode ser considerada 
como uma forma de captação de recursos, pois nessa ocasião, a firma eleva seu capital com a 
venda parcial da propriedade em vez de emitir títulos de dívida.  

Concomitantemente, os autores Carter et al (2011) explicam que a decisão de iniciar a 
abertura do capital da empresa (IPO) é, muitas vezes, impulsionado pela necessidade de adquirir 
capital para financiar os projetos empresariais e para atrair mais investidores. Outros motivos 
também são demonstrados por Oliveira e Frascaroli (2014) que consideram como fatores 
motivadores da abertura, o possível acesso a novas fontes de créditos, que é um dos efeitos mais 
procurados pelas empresas; e o aumento do poder de barganha com os bancos, na medida em 
que diversificam suas fontes de financiamentos. 

Mas para a empresa iniciar a abertura do seu capital no mercado de ações, ela precisa 
seguir alguns critérios, dentre eles estão a divulgação de suas informações financeiras e os 
dados operacionais, conforme pressupõem a legislação CVM (2000), que, de acordo com 
Oliveira e Martelanc (2014), exige das companhias a apresentação de informações 
significativas e suficientes para que seus investidores realizem as avaliações necessárias antes 
de decidirem aplicar o seu capital na empresa. Com isso, percebe-se que as informações 
divulgadas pelas companhias precisam ser relevantes para que os usuários obtenham o 
conhecimento para tomar as melhores decisões. 

Em vista disso, percebe-se a necessidade de transparência para que as negociações no 
mercado acionário sejam bem-sucedidas. Por isso, as informações apresentadas pelas 
companhias que iniciam sua abertura de capital devem ser fidedignas e confiáveis, 
demonstrando a situação real da empresa. Como também, as evidenciações precisam ser claras, 
objetivas e completas, possibilitando um maior grau de confiança e segurança e, com isso, 
auxiliarem nas decisões de seus usuários. Pois, de acordo com Armstrong, Guay e Weber (2010) 
as informações contábeis devem proporcionar aos participantes do mercado o conhecimento 
relativamente preciso da situação econômica e financeira da empresa e estas informações 
devem ajudar na compreensão das atividades da empresa e, portanto, reduzir a assimetria 
informacional entre investidores e gestores.  
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Em relação ao tema, Dechow e Schrand (2004) relatam que as empresas com ofertas 
públicas iniciais tendem a desempenhar a prática de gerenciamento de resultados. Assim como 
também, os autores Gioielli, Carvalho e Sampaio (2013) demonstram que o gerenciamento de 
resultados ocorre, especialmente no momento da IPO, pois ao serem inflados, artificialmente, 
os resultados, os investidores não informados corretamente sobre a situação da companhia 
podem pagar um preço mais elevado. E os autores Cunha et al. (2014) afirmam que tais práticas 
advêm dos julgamentos realizados pelos administradores da empresa sobre as informações 
financeiras e atividades operacionais, com o intuito de alterar as informações financeiras, ou 
iludir os investidores a respeito do desempenho econômico da companhia, ou ainda, influenciar 
nos resultados contratuais que dependem dos números informados pela contabilidade. Podendo 
comprometer a qualidade da informação prestada. 

Dessa forma, demonstra-se a dificuldade que os participantes do mercado acionário 
enfrentam para estimarem o nível de transparência das informações apresentadas pelas IPOs, 
porque, segundo Dechow e Schrand (2004), a possibilidade de enganar os investidores é maior 
em função dos benefícios esperados na gestão do lucro. 

Com isso, considerando a possibilidade de haver maior risco em investimentos nas 
empresas que iniciam a abertura do seu capital no mercado de ações, tem-se a necessidade de 
promover a qualidade e fidedignidade nas informações contábeis apresentadas pelas ofertantes, 
para que os investidores tenham conhecimento suficiente que lhes auxiliem nas tomadas de 
decisões que dizem respeito à compra e venda de ações. Pois, conforme Oliveira e Kayo (2015) 
a manipulação das informações feita pelos gestores, tendem a causar baixo desempenho a longo 
prazo nas IPOs. 
 
2.2 Qualidade da Auditoria 

 
Conforme propõem Needles, Ramamoorti e Shelton (2002) a principal função da 

auditoria contábil é assegurar a fidedignidade dos relatórios financeiros apresentados aos 
usuários das informações contábeis, uma vez que os usuários atribuem à auditoria uma forma 
de se garantir a veracidade das informações contábeis divulgadas pelas organizações. Pois ela, 
busca reduzir a assimetria informacional existente entre os usuários das informações através do 
exame e da validação das informações contábeis reportadas.  

No que diz respeito à qualidade da auditoria, os autores Gul, Kim e Qiu (2010) afirmam 
que uma auditoria considerada de alta qualidade pode coagir os auditados a divulgarem de 
forma mais detalhada, oportuna e com elevada qualidade suas informações contábeis e 
financeiras, levando a uma maior proteção dos acionistas minoritários. Diante disso, percebe-
se a relevância da auditoria em atribuir maior confiabilidade as informações apresentadas pelas 
companhias.  

No entanto, para que a auditoria cumpra sua função de auxiliar os usuários das 
informações contábeis a tomarem melhores decisões, o serviço prestado por ela precisa ser feito 
com alta qualidade. E, segundo Paulo et al (2013), essa qualidade da auditoria pode ser 
mensurada considerando algumas características qualitativas. Dentre elas, estão: o tamanho da 
firma de auditoria; o período de relacionamento entre a firma de auditoria e o cliente; a 
prestação de serviços de não auditoria; e o tempo de emissão do relatório de auditoria.  

Em relação a proxi “tamanho da firma de auditoria”, Fargher, Taylor e Simon (2001) 
consideram que as maiores empresas de auditoria independente (Big Four), reconhecidas no 
âmbito internacional, possuem maior reputação em seu ramo, sugerindo uma maior 
independência econômica. Concomitantemente, DeAngelo (1981), argumenta que o tamanho 
da firma de auditoria é positivamente relacionado com a qualidade da auditoria, pois as grandes 
firmas de auditoria possuem maior portfólio de clientes, e isto as torna menos dependente de 
um ou outro cliente específico. 
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Sobre o período de relacionamento entre a firma de auditoria e o cliente, conforme 
Arruda e Lucena (2016), observa-se sobre dois aspectos: 

1. Contribuindo positivamente para a qualidade da auditoria – de acordo com os autores 
(Ghosh & Moon, 2005; Jenkins & Velury, 2008; Azevedo & Costa, 2012) um maior tempo de 
relacionamento entre uma firma de auditoria e seu cliente faz com que o auditor obtenha maior 
conhecimento sobre as atividades de seu cliente, promovendo uma melhor prestação de 
serviços. Assim, quanto mais tempo de relacionamento, maior a qualidade dos serviços de 
auditoria e maior qualidade da informação contábil reportada pelo cliente. 

2. Contribuindo negativamente para a qualidade da auditoria – os autores (Defond & 
Subramanyam, 1998; Li, 2010) afirmam que um maior tempo de relacionamento faz com que 
o auditor tenha uma maior proximidade com seu cliente, o que pode afetar negativamente a 
qualidade dos serviços prestados. Assim, quanto mais tempo de relacionamento, menor a 
qualidade dos serviços de auditoria e menor qualidade da informação contábil reportada pelo 
cliente. 

Considerando a proxy “serviços de não auditoria”, (Francis, 2004; Francis & Ke, 2006) 
afirmam que a independência do auditor pode ser afetada de forma negativa quando as receitas 
provenientes de serviços não relacionados com a auditoria são mais evidentes no faturamento 
da firma de auditoria, e isto tende a enfraquecer a qualidade do serviço de auditoria. 
Concomitantemente, Chahine e Filatotchev (2011) demonstram que os valores pagos por 
serviços de não auditoria podem ser considerados como uma ameaça à independência e 
objetividade da auditoria, pois espera-se que ocasione reação negativa nos possíveis 
investidores da empresa. 

Sobre a característica do tempo de emissão do relatório de auditoria Paulo et al (2013) 
afirmam que velocidade de emissão do relatório pode ser considerada como uma sinalizadora 
de qualidade da auditoria prestada sobre as informações contábeis da empresa cliente. Logo, 
um menor tempo na emissão do relatório de auditoria, sobre as demonstrações contábeis de 
uma determinada firma auditada em relação à outra, sugere que a primeira possui informações 
contábeis de melhor qualidade. Com isso, tem-se que é preferível para a empresa solicitar com 
mais brevidade os relatórios de auditoria, objetivando melhorar a percepção dos usuários das 
informações quanto à qualidade da auditoria prestada.  

Em vista disso, percebe-se que as várias características da qualidade da auditoria tendem 
a mensurar o desempenho dos profissionais na prestação de seus serviços, o que, 
consequentemente, pode influenciar na qualidade das informações apresentadas pelas 
companhias auditadas, tendo em vista que a auditoria atua proporcionando maior segurança na 
veracidade das informações contábeis.  

Para tanto, a fim de identificar o nível de qualidade na prestação dos serviços de 
auditoria, faz-se necessário considerar as seguintes proxies: tamanho da firma de auditoria; 
período de relacionamento entre a firma de auditoria e o cliente; prestação de serviços de não 
auditoria; e o tempo de emissão do relatório de auditoria. Pois, segundo Lee e Lee (2013) 
aprimorar a qualidade da auditoria pode contribuir para o aumento da relevância e da 
confiabilidade das demonstrações contábeis para os clientes e, consequentemente, melhorar a 
importância das informações financeiras. 
 
2.3 Gerenciamento de Resultados 

 
Segundo Martinez (2002), o gerenciamento de resultados, pode ser conceituado como a 

alteração intencional dos resultados da empresa dentro dos limites permitidos pela legislação, 
consideradas a discricionariedade e a flexibilidade autorizadas pelas normas e práticas 
contábeis, buscando alcançar um objetivo particular. Corroborando com o tema, Klann (2011) 
reconhece-o como a manipulação das informações contábeis realizadas pelos gestores com o 
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intuito de obterem benefícios individuais, ou para que a organização demonstre uma situação 
econômica mais favorável a seus stakeholders.  

Para Paulo, Martins e Corrar (2007), a manipulação das informações contábeis pode ser 
entendida como a utilização de ações discricionárias por parte dos gestores para manipular a 
interpretação da realidade econômica e financeira da empresa. Tal prática, pode ser observada 
por meio dos accruals que, Segundo Cupertino (2013), é demonstrado, principalmente, entre o 
período de encerramento do exercício social e a publicação das demonstrações financeiras. No 
qual os gestores avaliam o resultado das operações realizadas ao longo do exercício financeiro 
e escolhem o montante a ser lançado a título de gerenciamento pelos accruals. 

Em relação ao tema, Fuji e Carvalho (2005) definem os accruals como a diferença entre 
o resultado líquido (obtido por meio do regime de competência) e o fluxo de caixa líquido 
(obtido pelo regime de caixa). Logo, entende-se que os accruals são o total das contas de 
resultado que entraram no cálculo do lucro ou prejuízo acumulado, mas não representam 
movimentação financeira. 

Por isso, considera-se, segundo Lopes e Tukamoto (2007), que a prática de mascarar o 
verdadeiro desempenho da empresa por meio de seus números contribui para o aumento da 
assimetria informacional e pode induzir os diversos agentes a tomarem decisões inadequadas. 
Pois, conforme, Santana et al (2014), o gerenciamento de resultados demonstra a existência de 
assimetria entre as informações contábeis e os tomadores de decisões, que, muitas vezes, por 
vontade dos gerentes que buscam investidores para as empresas, tendem a utilizar das lacunas 
existentes nas formas de apresentação das informações contábeis. 

Diante do exposto, segundo Azevedo e Costa (2012), considera-se a possibilidade de 
existir a utilização do gerenciamento de resultados nas companhias para beneficiar os gestores 
e/ou acionistas controladores em detrimento dos outros stakeholders. Mas, como a auditoria 
independente tem como seu principal objetivo reprimir esses procedimentos, entende-se que 
quanto maior a qualidade do serviço de auditoria prestado, menor tende a ser o nível de 
gerenciamento de resultados praticado nas companhias.  
 
3 METODOLOGIA 

 
A amostra da pesquisa compreende 145 IPOs listadas na BM&FBovespa, deste total 

foram excluídas 55 companhias por elas não terem apresentado os dados necessários para o 
estudo, como também, as 14 empresas que atuam na atividade financeira, pois seus 
procedimentos de mensuração contábil se diferenciam, substancialmente, das demais 
companhias, e isto, possivelmente, causaria problemas na aplicação do modelo utilizado. Com 
isso, do total de IPOs foram desconsideradas 69, e por fim, analisou-se 76 empresas. 

O período escolhido para o estudo foi de 2005 a 2015, tal escolha se deu porque neste 
intervalo de tempo, foi desenvolvido o modelo proposto por Pae (2005) para a identificação do 
gerenciamento de resultados por meio da estimativa dos accruals, como também, por ter 
ocorrido a fase de incentivo à abertura de capital, que englobou os anos de 2004 a 2007, nos 
quais mais de cem empresas iniciaram suas atividades na bolsa de valores brasileira.  

De acordo com Zilio (2012), a maioria das empresas listadas na BM&FBovespa 
realizaram o IPO no ano de 2007, acumulando um total de 64 empresas com ações negociadas. 
E, logo em seguida, em 2008, houve uma queda exorbitante, passando a serem apenas 4 
empresas. Acredita-se que a redução se deu em função da crise do subprime (Testa, Lima & 
Securato, 2013).  

Para a mensuração da qualidade da auditoria propôs-se as seguintes proxies: tamanho 
da firma de auditoria, observando se as companhias foram ou não auditadas por uma Big Four, 

que são as empresas de auditoria consideradas como as quatro maiores do mundo, são elas: a 
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Deloitte, a Ernst & Young, a Price water house Coopers (PwC) e a Klynveld Peat Marwick 
Goerdeler (KPMG), esta característica foi tratada como variável dummy. 

Para a análise do período de relacionamento entre a firma de auditoria e o cliente, foi 
verificado os anos do contrato de prestação de serviço. Pois, conforme a legislação da CVM 
(1999) não pode exceder o prazo de cinco anos. Já para a variável “contratação de serviços de 
não auditoria”, observou-se a ocorrência da adição de outros serviços nos contratos, como o 
serviço de consultoria, por exemplo e, com isso, essa também foi considerada como uma 
variável dummy. Em relação ao tempo de emissão do relatório de auditoria, foram determinadas 
quatro variáveis, sendo elas os períodos de: trinta dias, sessenta dias, noventa dias e mais de 
noventa dias. 

No que diz respeito ao gerenciamento de resultados, a proxy utilizada foi o accrual não 
discricionário (NDAit), que foi estimado utilizando o modelo proposto por Pae (2005), mediante 
exposto na equação (1). O autor Paulo (2007) afirma que esse modelo tem como objetivo maior 
o aumento do poder preditivo dos modelos Jones e Jones Modificado, por meio da adição de 
variáveis que representam o fluxo de caixa operacional e a reversão natural dos accruals 

anteriores.       
 

TAit = α (1/Ait-1) + β1ΔRit + β2PPEit + β3FCOit + β4FCOit-1 + β5TAit-1 + QAi + εit (1) 
 

Em que:  
TAit = accruals totais da empresa i no período t; 
ΔRit = variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t; 
PPEit = saldos das contas Ativo Imobilizado e Ativo Diferido (bruto) da empresa i no 

final do período t;  
Ait-1 = ativos totais da empresa no final do período t-1; 
FCOit = fluxo de caixa operacional da empresa i no período t; 
FCOit-1 = fluxo de caixa operacional da empresa i no período t-1; 
TAit-1 = accruals totais da empresa i no período t-1; 
QAit = qualidade da auditoria da empresa i no período t; εit = erro da regressão.   
Todas as variáveis foram ponderadas pelos ativos totais no início do período.   
E os accruals totais foram calculados da seguinte forma:  
 

TAit = (ΔACit -ΔDispit) – (ΔPCit -ΔDivit) – Deprit (2) 
 

Em que:   
TAit = accruals totais da empresa i no período t;  
ΔACit = variação do ativo corrente (circulante) da empresa i no final do período t-1 para 

o final do período t;   
ΔPCit = variação do passivo corrente (circulante) da empresa i no final do período t-1 

para o final do período t;   
ΔDispit = variação das disponibilidades da empresa i no final do período t-1 para o final 

do período t;  
ΔDivit = variação dos financiamentos e empréstimos de curto prazo da empresa i no 

final do período t1 para o final do período t;   
Deprit = montante das despesas com depreciação e amortização da empresa i durante o 

período t; 
Todas as variáveis são ponderadas pelos ativos totais no início do período t. 
Os accruals discricionários serão calculados conforme modelo abaixo, baseado nos 

accruals não-discrionários estimados pelo modelo de Pae (2005).  
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DAit = TAit – NDAit (3) 
 

Em que:   
DAit = accruals discricionários da empresa i no período t;   
TAit = accruals totais da empresa i no período t; 
Todas as variáveis foram ponderadas pelos ativos totais no início do período t. 
 
A lista das empresas que iniciaram a oferta de ações na BM&FBovespa foi retirada do 

site da CVM. E as informações financeiras das IPOs, utilizadas para a aplicação do modelo de 
Pae (2005), foram coletadas nas bases de dados Economática e Comdinheiro, enquanto que as 
informações referentes a qualidade da auditoria foram recolhidas manualmente por meio dos 
relatórios de auditoria e formulários de referência apresentados nos sítios eletrônicos da CVM 
e BM&FBovespa para cada uma das empresas com IPO, no período estabelecido.  

Sobre o tema proposto para o presente trabalho, Gioielli, Carvalho e Sampaio (2013), 
afirmam que os agentes do mercado acionário, geralmente, desconfiam dos dados históricos 
apresentados pelas empresas que fazem o IPO, pois sentem dificuldade para estimar até que 
ponto elas gerenciam seus resultados no momento em que iniciam sua oferta de ações. Pois, os 
gestores dessas empresas têm tanto a oportunidade quanto a motivação para manipular os 
resultados com o intuito de inflacionar o preço de oferta das ações.  

Em vista disso, revela-se a importância da atuação da auditoria independente que, ao 
examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelas companhias, pode 
contribuir na contenção de possíveis práticas de gerenciamentos de resultados por parte dos 
gestores das empresas. E, com isso, possibilitar a redução da assimetria informacional existente 
entre gestores e os stakeholders, permitindo também, que as partes interessadas possam 
verificar o nível de confiança que devem atribuir as informações divulgadas (Santana et al, 
2014). Por isso, considerando também que, segundo Paulo (2007), o modelo proposto por Pae 
(2005), procura ampliar a estimação dos accruals discricionários para a detecção do 
gerenciamento de resultados. Sugere-se como hipótese de pesquisa:  

H1: A qualidade dos serviços de auditoria influencia negativamente na ocorrência 
da prática de gerenciamento de resultados por parte das empresas com IPO e isto pode 
ser verificado por meio do modelo para identificação de accruals proposto por Pae (2005). 

A fim de testar essa hipótese, foram aplicados vários testes e realizou-se a regressão por 
meio do modelo de dados em painel com efeitos-fixos e os erros padrão robustos (HAC) pois, 
conforme Gujarati (2006), ele tende a promover resultados mais informativos, com mais 
variabilidade e menos colinearidade entre as variáveis, e com maiores graus de liberdade e mais 
eficiência.  
 
4 ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
4.1 Análise descritiva dos resultados 

 
A análise proposta neste trabalho foi a identificação do nível de influência de algumas 

características da qualidade dos serviços de auditoria, na redução da prática de gerenciamento 
de resultados por parte das empresas com ofertas públicas iniciais de ações (IPO) listadas na 
BM&FBovespa, para isto, os accruls foram identificados utilizando o modelo de Pae (2005). 
Após a obtenção das informações aplicou-se a estatística descritiva para as variáveis do modelo 
e chegou-se ao seguinte resultado: 
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Tabela 1 Estatística Descritiva para as variáveis que compõem o modelo de Pae (2005) 
Variável Média Variância Desvio Padrão Máximo Mínimo 

TA 0,064705829 0,11323024 0,336497014 2,552946 -0,436358076 

1/AT 6,59919e-07 3,28921e-11 5,73516e-06 0,00005 3,59503e-11 

Δ Rec. 0,195835995 0,089105029 0,298504655 1,421355 -0,380597704 

PPE 0,187450551 0,049649845 0,222822451 0,855213 0 

FCOt 0,013562392 0,012812492 0,113192281 0,580363 -0,356427884 

FCOt-1 0,021766003 0,005051809 0,07107608 0,543408 -0,076939049 
Fonte: Dados da Pesquisa (2005 a 2015) 

 

As informações apresentadas na tabela 1, demonstram que, em média, o índice da 
variável Total de Accruals (0,065), que representa a ocorrência da prática de gerenciamento de 
resultados, não foi relativamente alto. No entanto, percebe-se que apresentou como índice 
máximo o valor de 2,55, isso pode evidenciar que, no decorrer do período de tempo analisado, 
em alguns anos existiram maiores incidências da prática de gerenciamento de resultados. Isto 
está em conformidade com o estudo realizado por Almeida e Bezerra (2012) que identificou, 
nas empresas de construção civil listadas na BM&FBovespa, um alto nível de gerenciamento 
de resultados no ano de 2009. 

Segundo Testa, Lima e Securato (2013), no desenvolvimento da crise financeira do 
subprime, foram realizados vários investimentos malsucedidos no mercado de capitais. Com 
isso, os gestores das companhias, tentando evitar a perda de seus investidores, buscaram 
apresentar maior atratividade para investimentos em suas empresas, o que, possivelmente 
acarretou também na manipulação dos resultados.  Portanto, como esta pesquisa englobou os 
anos da crise, isto pode ter contribuído para justificar o índice máximo de gerenciamento de 
resultados (2,55) apresentado na tabela 1. 

 
Tabela 2 Estatística Descritiva para as características da qualidade dos serviços de auditoria 

Característica Total de empresas 

Auditada por uma das Big Four 64 

Auditada pelas demais firmas de auditoria 12 

Total 76 

Contratação de outros serviços 14 

Apenas serviços de auditoria 62 

Total 76 

Emissão do relatório de auditoria em 30 dias 15 

Emissão do relatório de auditoria em 60dias 30 

Emissão do relatório de auditoria em 90dias 28 

Emissão do relatório de auditoria depois de 90dias 3 

Total 76 

Tempo de relacionamento acima de 5anos 7 empresas 

Média do tempo de relacionamento 2,82 anos 

Tempo mínimo de relacionamento 1 ano 

Tempo máximo de relacionamento 6 anos 
Fonte: Dados da Pesquisa (2005 a 2015) 

 
A partir da observação da tabela 2, percebe-se que, 64 empresas foram auditadas por 

uma das Big Four, isto pode demonstrar o reconhecimento, por parte dos gestores das 
companhias, da importância de serem auditados por uma dessas firmas, a fim de promoverem 
maior confiabilidade sobre suas informações apresentadas. Pois para Almeida (2009) as 
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companhias auditadas pelas Big Four apresentam menor grau de gerenciamento de resultados 
medido por meio dos accruals discricionários. Concomitantemente, Beatty (1989), afirma que 
a contratação de uma das Big Four para prestar serviços de auditoria, sinaliza que a companhia 
auditada está buscando por profissionais altamente treinados para examinar suas informações 
contábeis e financeiras. Por isso, os investidores tandem a confiarem mais nas informações 
apresentadas pelas empresas auditadas por uma das grandes firmas de auditoria, do que nas 
auditadas pelas demais firmas de auditoria. (Teoh & Wong, 1993).  

Observou-se também que 62 empresas optaram por contratar exclusivamente serviços 
de auditoria, possivelmente, por entenderem a sua relevância para garantir a qualidade na 
prestação desses serviços. Pois, Chahine e Filatotchev (2011), afirmam que a contratação de 
outros serviços não relacionados com auditoria pode comprometer a independência do auditor. 
Em geral, percebe-se que a maioria das empresas foram auditadas por uma das Big Four e 
contrataram apenas os serviços de auditoria, isto pode ter contribuído para o aumento da 
qualidade dos serviços de auditoria e pode ter refletido no baixo índice médio (0,065) da 
variável Total de Accruals apresentado na tabela 2. 

  A partir da observação da tabela 2, verifica-se também que a maior parte dos relatórios 
de auditoria das companhias analisadas foram emitidos nos períodos de 60 e 90 dias 
subsequentes ao término do exercício, como também, que algumas empresas (7) apresentaram 
o tempo máximo de relacionamento com sua firma de auditoria de 6 anos, este é superior ao 
máximo de 5 anos estabelecido pela legislação da CVM. Estes fatores podem ter contribuído 
para o resultado do índice máximo obtido para a variável Total de Accruals (2,55), que 
representa o gerenciamento de resultados, demonstrado na tabela 1.  
 
4.2 Análise inferencial dos resultados 

Com o propósito de alcançar o objetivo deste trabalho, que é de verificar a influência de 
quatro características da qualidade dos serviços de auditoria na inibição da prática de 
gerenciamento de resultados, buscou-se testar a hipótese de que a qualidade da auditoria possui 
relação negativa com a ocorrência do gerenciamento de resultados. Após a realização da 
regressão foi demonstrado a existência de multicolinearidade na variável “emissão do relatório 
em 90 dias”, por isso, esta foi desconsiderada. Por fim, aplicou-se o modelo de Pae (2005) e 
foram realizados os testes propostos, obtendo os seguintes resultados: 

Tabela 3 Resultado da regressão para as varáveis do modelo de Pae (2005) no período de 2005 a 2015 
Variáveis  Coeficiente Erro Padrão Razão-t P-valor  

1/AT -0,0278961 0,00347294 -8,0324 <0,0001 *** 
ΔRec -0,192074 0,0932683 -2,0594 0,0436 ** 
PPE -0,0842989 0,0961147 -0,8771 0,3838  
FCOt 0,170699 0,188906 0,9036 0,3696  
FCOt-1 -0,0246061 0,0330905 -0,7436 0,4599  
Tamanho da Firma -0,010149 0,00336938 -3,0121 0,0037 *** 
Outros Serviços -0,209288 0,0531468 -3,9379 0,0002 *** 
Relatório em 30 dias 0,223674 0,161794 1,3825 0,1717  
Relatório em 60 dias 0,143161 0,0942545 1,5189 0,1338  
Relatório após 90 dias 0,238926 0,0747039 3,1983 0,0022 *** 
Temp. de relacionamento -0,0803459 0,00801309 -10,0268 <0,0001 *** 
Média var. dependente  0,064706  D.P. var. dependente  0,336497 
Soma resíd. quadrados  6,776175  E.P. da regressão  0,327961 
R-quadrado LSDV  0,202077  Dentro de R-quadrado  0,201057 
Log da verossimilhança -15,98115  Critério de Akaike  57,96229 
Critério de Schwarz  88,26182  Critério Hannan-Quinn  70,07145 
rô -0,052316  Durbin-Watson  1,353537 
Fonte: Dados da pesquisa (2005 a 2015); Notas: ** Estatisticamente significante a 5%.  
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A partir da observação da tabela 3, percebe-se que no teste de significância o p-valor 
apresentado para a variável tamanho da firma de auditoria, mostrou-se significativo para α igual 
a 1%, outrossim, essa variável apresentou relação negativa com o Total de accruals que é a 
variável dependente corresponde ao gerenciamento de resultados. Com isso, a partir desse 
resultado, infere-se que a auditoria das Big Four tendeu a inibir a prática de gerenciamento de 
resultados nas companhias analisadas. Este resultado está em conformidade com outras 
pesquisas anteriormente realizadas (Behn, Choi & Kang, 2009; Fargher, Taylor & Simon, 2001; 
Rodríguez & Alegría, 2012; Lee & Lee, 2013). 

No que diz respeito a contratação de outros serviços não relacionados a auditoria, 
percebe-se que, o resultado para a variável, expresso na tabela 3, também se revelou 
estatisticamente significativo a 1% e com relação negativa. Apesar de alguns estudos (Chahine 
& Filatotchev, 2011; Francis & Ken, 2006; Ruddock, Taylor & Taylor, 2006; Paulo, 2012) 
considerarem essa característica como uma evidência da qualidade da auditoria, os resultados 
obtidos para ela, na amostra analisada, demonstraram que a contratação exclusiva de serviços 
de auditoria não contribuiu para a redução da prática de gerenciamento de resultados nas IPOs. 
Corroborando para afirmar o achado na pesquisa de Arruda e Lucena (2016), que observou a 
ausência de influência dessa característica da auditoria na qualidade de mensuração dos 
accruals. 

A proxy referente ao tempo de emissão do relatório de auditoria superior a 90 dias após 
o termino do exercício, apresentou, para o teste de significância, um p-valor inferior a 1%, e 
relacionou-se positivamente com o total de accruals, significando que a emissão do relatório 
de auditoria acima de 90 dias tende a influenciar no aumento da ocorrência da gestão de 
resultados por parte das IPOs analisadas. Conforme Pereira (2012), isto pode ser justificado, 
porque quando o prazo de emissão do relatório é elevado, possivelmente, a percepção do risco 
de informação de desempenho tende a piorar para as companhias. Em vista disso, os 
investidores podem vender as ações ou exigir uma remuneração maior. E por isso, os gestores 
podem ficar inclinados a adotar práticas discricionárias. Assim como também, Cunha, Lunelli, 
Santos, Faveri e Rodrigues (2015) relatam que a demora na emissão do relatório pode sinalizar 
que a empresa apresentou problemas em suas demonstrações contábeis e que precisou gerir os 
dados para depois apresenta-los. 

O tempo de relacionamento entre a firma de auditoria e a companhia auditada também 
se mostrou significativo a 1% e com coeficiente negativo, demonstrando que essa característica 
influenciou negativamente a prática de gerenciamento de resultados. Isto contribui para 
reafirmar os achados de outros estudos desenvolvidos, que encontraram a existência de relação 
negativa entre os accruals discricionários e o tempo de relacionamento entre o cliente e a firma 
de auditoria tanto nos Estados Unidos (Myers, Myers & Omer, 2003) quanto na Tailândia 
(Chen, Lin & Lin, 2008). No entanto, diverge do resultado encontrado na pesquisa nacional de 
Martinez e Reis (2010), que demonstrou a ausência de associação entre o gerenciamento de 
resultados e a característica “tempo de relacionamento”.  

Em relação ao teste de Durbin-Watson, utilizado para verificar a autocorrelação das 
variáveis, foi apresentado o valor de, aproximadamente, 1,35. Tendo em vista que este pode ser 
considerado próximo de 2, isto indica que os erros do modelo não possuem um nível de 
autocorrelação significativo, ou seja, a hipótese de independência dos erros, possivelmente, foi 
satisfeita, demonstrando que a hipótese de teste possui um alto grau de satisfação. 

O coeficiente de determinação da regressão (R2) que mede a qualidade do ajustamento 
da equação de regressão e o seu valor, representado pelo percentual de variação da variável 
independente explicado pela variação das variáveis explicativas. Conforme expresso na tabela 
3, o seu valor foi de, aproximadamente, 0,20, demonstrando que cerca de 20% da variação dos 
accruals totais (variável dependente) foram explicadas pelas demais variáveis independentes 
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do modelo. Ou seja, a variação observada na ocorrência do gerenciamento de resultados pode 
ter sido influenciada pelas quatro características da qualidade da auditoria.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de gerenciamento de resultados, pode ser entendido como a manipulação das 
informações apresentadas pelas empresas, dentro dos limites legais estabelecidos, a fim de 
alcançar determinado objetivo. Essa prática, geralmente, acontece quando os gestores da 
empresa, de maneira discricionária, alteram (aumentando ou diminuindo) as informações 
(lucro, prejuízo, etc.) com um propósito específico que não seja expressar a realidade da 
situação econômica e financeira do negócio. Entretanto, ainda que a prática de gerenciamento 
de resultados não seja ilegal, por distorcer o conteúdo das demonstrações, ela tende a 
comprometer sua qualidade e transparência e, com isso, prejudicar seus usuários. 

Diante disso, evidencia-se a importância da auditoria independente que, através da sua 
atuação pode inibir possíveis práticas arbitrárias de gerenciamento de resultados e, assim, 
assegurar aos usuários das informações contábeis das companhias abertas a fidedignidade dos 
relatórios apresentados, uma vez que os agentes do mercado mobiliário atribuem à auditoria 
uma forma de garantir a veracidade das demonstrações divulgadas pelas organizações.  

Em vista disso, nesta pesquisa propôs-se analisar a influência de quatro características 
da qualidade dos serviços de auditoria na prática de gerenciamento de resultados. Para tanto, 
sugeriu-se quatro proxies para a avaliação da qualidade dos serviços de auditoria, foram elas: o 
tamanho da firma de auditoria (big four ou não big four), o período de relacionamento entre a 
firma de auditoria e o cliente, a prestação de serviços de não auditoria, e o tempo de emissão 
do relatório de auditoria. E para a identificação do gerenciamento de resultados, optou-se por 
utilizar o modelo de identificação dos accruals proposto por Pae (2005). 

A estatística descritiva demonstrou que o maior índice obtido para a prática de 
gerenciamento de resultados foi de 2,55, demonstrando a possível ocorrência de maiores 
incidências de gerenciamento de resultados, pontualmente, em alguns anos, isso pode ser 
explicado por os dados englobarem o período de desenvolvimento da crise financeira do 
subprime. Em relação as características da qualidade da auditoria, percebeu-se que a maior parte 
das empresas analisadas foram auditadas por uma das Big Four (64) e optaram por contratar 
apenas os serviços de auditoria (62), isto pode ter influenciado no baixo índice médio (0,065) 
obtido para a variável accruals totais.  No entanto, detectou-se que 58 empresas emitiram seus 
relatórios de auditoria no prazo de 60 e 90 dias subsequentes ao término do seu exercício e 
algumas mantiveram o tempo de relacionamento com a firma de auditoria superior ao limite 
máximo de 5 anos permitidos pela CVM. Isto pode ter contribuído para a baixa na qualidade 
dos serviços de auditoria e o possível aumento do gerenciamento de resultados observados no 
índice máximo (2,55) da variável accruals totais. 

Na análise inferencial dos dados, o resultado obtido com o teste de significância, 
mostrou que o p-valor foi estatisticamente significativo a 1% para as variáveis tamanho da 
firma de auditoria, contratação de outros serviços não relacionados a auditoria, emissão do 
relatório acima de 90 dias e tempo de relacionamento entre a firma de auditoria e a companhia 
auditada. No entanto, as variáveis que apresentaram relação negativa com os accruals totais 
foram o tamanho da firma de auditoria, a contratação de outros serviços e o tempo de 
relacionamento, diante disso, infere-se a aceitação da hipótese que estas características da 
auditoria influenciam negativamente a prática de gerenciamento de resultados nas IPOs 
analisadas. E o tempo de emissão do relatório acima de 90 dias influenciou positivamente na 
ocorrência do gerenciamento de resultados, logo, entende-se que a demora na emissão do 
relatório contribuiu para a ocorrência da prática de gerenciamento de resultados. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, corroboram com o estudo realizado por Silva et al 
(2014) com as empresas listadas no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa no período de 
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2010 a 2012, que buscou demonstrar a influência da qualidade da auditoria na prática de 
gerenciamento de resultados. E assim como o presente estudo, também verificou uma 
correlação significativa entre o gerenciamento de resultados e a característica da qualidade de 
auditoria “tamanho da firma de auditoria”, em que empresas auditadas por uma das Big Four 
apresentaram a tendência de possuírem menor nível de gerenciamento para o aumento do 
resultado. Outrossim, contribuiu para reafirmar os resultados de outras pesquisas que 
analisaram as demais características da qualidade da auditoria (Fargher, Taylor & Simon, 2001; 
Rodríguez & Alegría, 2012; Lee & Lee, 2013; Arruda & Lucena 2016; Chen, Lin & Lin, 2008). 

Diante disso, conclui-se que, de forma geral, os resultados apresentados por meio dos 
testes e das regressões utilizadas podem ser considerados robustos, demonstrando uma possível 
aceitação para a hipótese de teste. Ou seja, a qualidade dos serviços de auditoria tende a 
influenciar negativamente a prática de gerenciamento de resultados. 

As conclusões obtidas neste estudo estão limitadas à amostra utilizada, por isso, sugere-
se para futuros estudos analisar as demais empresas de capital aberto. Como também, por nesta 
pesquisa está restrita a forma de identificação do gerenciamento de resultados por meio dos 
accruals, obtidos com a utilização do modelo de Pae (2005), propõe-se para outras análises, a 
identificação da prática de gerenciamento de resultados aplicando-se outros modelos que 
incorporem variáveis diferentes das utilizadas neste trabalho. Por fim, sugere-se a identificação 
da qualidade dos serviços de auditoria considerando outras características, como por exemplo, 
o tipo de opinião expressa nos relatórios de auditoria e a existência do comitê de auditoria. 
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