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PROBLEMA, OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA; 

A Persistência dos lucros é percebida de forma diferenciada pelo mercado de capitais 
entre empresas que praticam e que não praticam gerenciamento de resultados? Desta forma: 
Persistência dos lucros e gerenciamento de resultados, enquanto atributos da qualidade dos 
lucros, devem ser analisados separadamente? 

O objetivo desta pesquisa é verificar se o mercado de capitais percebe a quantifica de 
forma diferenciada empresas que possuem persistência nos lucros e gerenciam seus resultados 
significativamente daquelas que possuem persistência nos lucros mas não gerenciam seus  
resultados de forma significativa. A principal questão deste trabalho é mostrar que através de 
algumas variáveis financeiras de mercado como Q' de Tobin, Custo da dívida e Payout, é 
possível diferenciar empresas que utilizam-se de práticas de gerenciamento de resultados para 
tornar seus lucros persistentes daquelas empresas que possuem lucros persistentes sem 
recorrer a práticas de manipulação de resultados. 

 
RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A relevância deste estudo está em mostrar que a persistência dos lucros enquanto 
atributo da qualidade dos lucros, ou das informações contábeis, só possui efetividade e 
reconhecimento do mercado de capitais quando os lucros utilizados para estabelecer esta 
capacidade preditiva não foram gerenciados de forma significativa. Ao confirmar a 
capacidade do mercado de segregar empresas persistentes em empresas que praticam e não 
praticam gerenciamento de resultados este estudo irá contribuir para a tese de que só há 
persistência nos lucros, enquanto atributo da qualidade das informações contábeis, em 
empresas que não possuem gerenciamento de resultados significativo. 

 
LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Esta pesquisa delimita-se a verificar a percepção do mercado de capitais acerca da 
persistência dos lucros em empresas brasileiras que utilizam-se ou não de práticas de 
gerenciamento de resultados através de dados e informações financeiras extraídas das 
demonstrações contábeis obrigatórias as empresas listadas no mercado de capitais. Apesar 
deste estudo teorizar que a qualidade dos lucros e, por conseguinte sua persistência derive de 
estratégias e práticas administrativas, tais informações não necessariamente são encontradas 
nos relatórios financeiros e quando são disponibilizadas envolvem subjetividades não 
metrificáveis. Por esta razão, este estudo limita-se a utilização de dados e informações 
financeiras disponibilizadas nas demonstrações contábeis das empresas listadas no mercado 
de capitais. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Beaver (1968), a relevância do conteúdo informacional do lucro está 
associada a sua capacidade de impactar a avaliação dos investidores acerca do valor de 
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mercado da firma e dos retornos que são esperados. Conforme Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, em sua diretriz de nº 00 - intitulada - Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (2011), a informação financeira relevante "[...] é 
aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários". As duas 
últimas décadas foram marcadas por estudos que buscavam identificar o impacto das normas 
contábeis sobre o conteúdo informacional dos lucros e, por conseguinte, o impacto sobre a 
tomada de decisão e resultados alcançados pelos agentes de mercado. 

Embora não haja uma definição conceitual acordada entre os pesquisadores (Givoly, 
Hayn & Katz, 2010, p.201), a qualidade dos lucros é geralmente definida como a capacidade 
dos resultados divulgados (neste caso específico o lucro) de gerar tendências que possibilitem 
predizer lucros futuros de uma empresa. É possível supor que o lucro divulgado é de alta 
qualidade quando existe correspondência significativa entre o lucro e os fluxos de caixa 
operacionais, ratificado pela persistência desta relação a longo prazo (Wilson, 2015). 

Para Dechow, Ge e Schrand (2010), a qualidade dos lucros está indissociavelmente 
atrelada a relevância da informação. Só é possível considerar a qualidade da informação dos 
lucros quando esta for capaz de influenciar a tomada de decisão do agente receptor desta 
informação. Mesmo que uma determinada informação tenha caráter apenas confirmatório, por 
exemplo, ela será relevante se possuir conteúdo informacional suficiente para ratificar ou não 
as expectativas do usuário, o que poderá gerar ações no sentido de manter ou alterar a situação 
de um determinado investimento. Desta forma, o termo "qualidade dos lucros" ganha sentido 
na medida em que é possível observar a consistência do conteúdo informacional revelada por 
um determinado reporte financeiro ao usuário da informação. 

Dichev, Graham, Harvey e Rajgopal (2013) revelam que aproximadamente 50% da 
qualidade dos lucros divulgados estão relacionados aos accruals não discricionários, que 
podem ser definidos como resultados acumulados derivados do reconhecimento, mensuração 
e divulgação de fatos contábeis inerentes ao negócio da empresa em que não há 
discricionariedade do gestor em realizá-los ou não em função de incentivos oportunísticos 
(Dantas; Medeiros; Galdi; Costa; 2013; Martinez; 2013). Todavia, o estudo revela ainda que 
aproximadamente 20% das empresas gerenciam resultados de maneira significativa o que 
poderia aumentar a percepção dos investidores acerca de lucros persistentes, quando em sua 
integralidade não sustentáveis a longo prazo. A manipulação de dados contábeis, com a 
finalidade de alterar os resultados obtidos, pode impactar significativamente a qualidade dos 
lucros divulgados esperados pelos investidores nos relatórios financeiros obrigatórios. 

O principal objetivo da análise financeira é o de avaliar o desempenho da empresa, 
para verificar até em que medida o desempenho atual e passado podem ser indicativos do 
desempenho futuro, e sob esta fundamentação, predizer lucros futuros, dividendos e o valor 
de mercado da empresa. Quando as informações financeiras divulgadas possuem conteúdo 
informacional suficiente para realizar estas predições com certa confiabilidade é possível 
inferir que os lucros divulgados são persistentes e previsíveis. No entanto, como já 
mencionado, esta persistência e previsibilidade não devem ser suficientes para determinar o 
nível de qualidade dos lucros, visto que existe a possibilidade de que os gestores tenham 
incentivos para manipular as informações financeiras (Dechow & Schrand, 2004). 

Um dos atributos relevantes da informação financeira de qualidade é a sua 
persistência. Os lucros sob a ótica da qualidade da informação contábil são considerados 
persistentes somente se possuem conteúdo informacional significante para representar o 
desempenho atual da empresa e persistir ou servir de fundamento para predizer os lucros de 
períodos futuros (Dechow & Schrand, 2004).  

Ao atribuir a característica "persistente" aos lucros divulgados não se deve imputar aos 
valores monetários informados o poder ou capacidade de explicar resultados futuros 
esperados. O que se pretende ao verificar a persistência dos lucros enquanto qualidade da 
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informação contábil é o quanto o conjunto de estratégias em suas diversas faces obtiveram 
sucesso em determinado exercício e como aplicações ou correções para períodos posteriores 
afetarão os lucros da empresa. Se uma empresa adota em determinado ano uma estratégia 
financeira mais arrojada consoante com os aspectos macroeconômicas do período e com as 
oportunidades que lhes são ensejadas e, neste cenário, a empresa apresenta bom desempenho, 
espera-se nos relatórios financeiros divulgados um conjunto de informações aos investidores 
que sustentem os lucros obtidos e como todas as ações e práticas administrativas no cenário 
apresentado impactarão resultados subsequentes. Percebe-se que o conteúdo informacional 
dos lucros não se baseia somente nas práticas contábeis adotadas pela gestão, mas também em 
toda estratégia operacional, financeira, de marketing, dentre outras, que podem ou não ter 
obtido sucesso durante o período. A partir destas observações é possível perceber que por trás 
dos lucros divulgados existem um conjunto de informações relacionadas a práticas contábeis e 
de gestão, e outras diversas, que podem afetar a significância dos resultados reportados. Logo, 
quando se define persistência dos lucros como a capacidade dos lucros atuais de persistirem 
ou servirem de base para predição de lucros futuros o que se espera é que o conjunto de 
informações prestadas que fundamentaram os lucros reportados sejam significantes para gerar 
este poder explicativo dos lucros atuais (Dechow & Schrand, 2004; Basilico & Grove, 2013; 
(Frankel & Litov; 2009; Gregory, Whittaker & Yan, 2016; Lawson & Wang, 2015; Li, 
Abeysekera & Ma, 2014; Li, 2008). 

 
METODOLOGIA DE PESQUISA 

A primeira fase de análise dos dados constitui-se de revelar quais as empresas que 
apresentam lucros persistentes. Como definido anteriormente, constitui-se persistente nos 
lucros a empresa que de acordo com alguns dos modelos de séries temporais a serem 
utilizados neste estudo apresentem um coeficiente (AR) autorregressivo estatisticamente 
diferente de zero. Logo, será utilizado a série histórica trimestral dos lucros líquidos para 
verificar como os lucros passados explicam lucros posteriores, revelando-se como lucros 
autorregressivos, ou seja, capazes de se explicarem ao longo do tempo. 

Estudos sobre séries temporais de lucros trimestrais demonstram que não há 
aleatoriedade total nos lucros em sua natureza. Evidências apontam que os lucros trimestrais 
podem seguir um processo autorregressivo caracterizado por componentes sazonais (Foster, 
1977; Giffin, 1977). Em função das características sazonais de determinados setores 
econômicos associado a maior frequência do lucro trimestral, que reflete de maneira mais 
pontual a necessidade de informações do mercado, diversos pesquisadores têm preferência 
por esta forma de representação dos lucros (Kothari, 2001). 

Após a determinação das empresas que possuem lucros persistentes a segunda fase 
desta pesquisa será a análise da associação entre o nível de acumulações discricionárias, 
compreendidas como práticas de gerenciamento de resultados, e o lucro das empresas 
persistentes. Para esta análise será utilizada a técnica de Cointegração de séries temporais. Por 
se tratar de uma série temporal a variável lucro precisa atender o pressuposto de 
estacionariedade. Não atendendo a tal pressuposto todas as associações de outras variáveis, 
inclusive de outras séries temporais, a variável lucro poderá ser espúria, sem robustez 
estatística. Todavia, tornar a variável lucro estacionária poderá retirar dela características 
econômico-financeiras específicas, como por exemplo sua tendência e sazonalidade, 
relevantes para análise de associação com outras variáveis.  

A técnica de Cointegração permite analisar a relação existente entre duas séries 
temporais não estacionárias de mesma ordem revelando a significância estatística do 
comportamento conjunto dessas variáveis ao longo do tempo. Diz-se que duas variáveis são 
Cointegradas quando duas variáveis possuem uma relação de longo prazo, ou de equilíbrio, 
entre elas (Gujarati & Porter, 2011).  
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A verificação da Cointegração de duas séries temporais não estacionárias se dá através 
da análise de estacionariedade dos resíduos da regressão. Os resíduos de uma regressão entre 
duas variáveis não integradas (regressão espúria) tendem a ser não estacionário, ou seja, 
apresentam autocorrelação positiva (Sartoris, 2013). Portanto, verifica-se a Cointegração 
regredindo duas séries temporais e testando a existência de raiz unitária nos resíduos gerados 
através do teste de Dickey-Fuller. 

O objetivo desta etapa é levantar as empresas que não possuem Cointegração entre 
lucros e accruals discricionários, ou seja, o comportamento conjunto destas variáveis ao 
longo do tempo, ou seu equilíbrio, não apresente relevância estatística. Destaca-se que apenas 
na fase de verificação da persistência nos lucros serão utilizados dados trimestrais. Tanto na 
análise de Cointegração entre os lucros e o gerenciamento de resultados quanto na fase a 
seguir, serão utilizados dados anualizados visto que as variáveis explicativas não possuem 
periodicidade trimestral. 

A penúltima fase desta pesquisa será verificar se o mercado percebe através do 
conteúdo informacional dos lucros a persistência dos lucros e as práticas de gerenciamento de 
resultados das empresas. Esta análise se dará inicialmente verificando se há diferença 
estatisticamente significante entre os valores de Payout, Q de Tobin e o Custo da dívida das 
empresas com lucros persistentes e não gerenciamento de resultados e as demais empresas. 
Todas as análises e testes anteriores permitem separar as empresas da amostra de pesquisa 
em: 

⋅ Empresas com lucros persistentes e gerenciamento de resultados não 
relevantes; 
⋅ Empresas com lucros persistentes e gerenciamento de resultados relevantes; 
⋅ Demais empresas (Não persistentes com ou sem gerenciamento de resultados). 

 
CONTRIBUIÇÃO E IMPACTO ESPERADO 

Espera-se que os resultados e considerações levantados nesta pesquisa contribuam de 
forma significativa ao mercado financeiro (aos usuários da informação contábil) e ao meio 
acadêmico por revelar critérios e informações a serem consideradas na análise da qualidade e 
persistência dos lucros, bem como nos modelos de predição dos lucros com base em 
informações financeiras divulgadas. 
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