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Resumo
O  estudo  objetivou  verificar  a  influência  da  independência  do  conselho  de  administração  na
suavização  de  resultados  das  companhias  abertas  listadas  na  B3.  A pesquisa  considerou  1.245
observações,  com  dados  relativos  ao  período  de  2013  a  2017,  obtidos  no  banco  de  dados
Economática, Formulários de Referência e website da B3. Para análise da suavização de resultados
utilizou-se o modelo de Eckel (1981) e para proxies de independência do conselho considerou-se o
percentual  de  membros  independentes,  a  presença  de  maioria  dos  membros  independentes,  a
existência de dualidade no cargo de presidente do conselho e de diretor presidente. Verificou-se que,
em média, aproximadamente 48% das companhias suavizaram resultados no período investigado.
Observou-se que a maioria dos membros dos conselhos de administração não eram independentes,
haja  vista  que  no  período  investigado,  o  percentual  médio  de  membros  independentes  não
ultrapassou 22%. O percentual de empresas em que os membros independentes eram a maioria no
conselho de administração não ultrapassou 16% do total da amostra. O percentual de empresas em
que havia dualidade no cargo de presidente do conselho e de diretor-presidente reduziu de 22% para
12% no período investigado. Por fim, os resultados permitiram concluir que maiores percentuais de
independência  do  conselho,  existência  de  maioria  de  membros  independentes  e  dualidade  nos
cargos de presidente do conselho e de diretor presidente não influenciaram na prática de suavização
de resultados. A alta concentração acionária existente nas companhias abertas nacionais pode ser um
fator limitador da influência do conselho para redução da suavização de resultados.
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INDEPENDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E SUAVIZAÇÃO DE 
RESULTADOS EM COMPANHIAS ABERTAS LISTADAS NA B3 

 
RESUMO 
O estudo objetivou verificar a influência da independência do conselho de administração na 
suavização de resultados das companhias abertas listadas na B3. A pesquisa considerou 1.245 
observações, com dados relativos ao período de 2013 a 2017, obtidos no banco de dados 
Economática, Formulários de Referência e website da B3. Para análise da suavização de 
resultados utilizou-se o modelo de Eckel (1981) e para proxies de independência do conselho 
considerou-se o percentual de membros independentes, a presença de maioria dos membros 
independentes, a existência de dualidade no cargo de presidente do conselho e de diretor 
presidente. Verificou-se que, em média, aproximadamente 48% das companhias suavizaram 
resultados no período investigado. Observou-se que a maioria dos membros dos conselhos de 
administração não eram independentes, haja vista que no período investigado, o percentual 
médio de membros independentes não ultrapassou 22%. O percentual de empresas em que os 
membros independentes eram a maioria no conselho de administração não ultrapassou 16% do 
total da amostra. O percentual de empresas em que havia dualidade no cargo de presidente do 
conselho e de diretor-presidente reduziu de 22% para 12% no período investigado. Por fim, os 
resultados permitiram concluir que maiores percentuais de independência do conselho, 
existência de maioria de membros independentes e dualidade nos cargos de presidente do 
conselho e de diretor presidente não influenciaram na prática de suavização de resultados. A 
alta concentração acionária existente nas companhias abertas nacionais pode ser um fator 
limitador da influência do conselho para redução da suavização de resultados.  
 
Palavras-chave: Independência; Conselho de administração; Suavização de resultados; 
Companhias abertas listadas na B3. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Em um mundo constituído por mercados de capitais perfeitos, segundo Huang, Zhang, 
Deis e Moffitt (2009), não haveria justificativa para que as empresas suavizassem os 
resultados. No entanto, os autores destacam que na presença de imperfeições do mercado de 
capitais, como assimetria de informações e conflitos de interesses, a suavização de resultados 
tem potencial para valorizar ou desvalorizar empresas. 

A suavização de resultados é comumente definida como o uso discricionário dos 
princípios e das técnicas de contabilidade para reduzir a variabilidade dos resultados (Li & 
Richie, 2016). Conforme pontuam diversos autores, a exemplo de Huang et al. (2009), Sun 
(2011), Li e Richie (2016), Chen, Kim e Yao (2017) e Yu, Hagigi e Stewart (2018), a suavização 
ocorre principalmente por dois motivos gerenciais: 1) “informativo”; 2) “oportunista”.  

A suavização informativa é assim denominada porque ocorre com o objetivo de 
comunicar, ou informar aos investidores resultados mais previsíveis ao longo do tempo. As 
empresas que possuem resultados mais previsíveis são as preferidas dos investidores, por serem 
vistas como investimentos menos arriscados (Huang et al., 2009; Chen et al., 2017; Yu et al., 
2018). Então, os autores descrevem que os gestores recorrem à suavização dos resultados para 
favorecer a empresa e valorizá-la. 

Por outro lado, os gestores, de maneira oportunista, podem suavizar o resultado visando 
mascarar o verdadeiro desempenho da empresa, obtendo assim benefícios às custas dos 
acionistas (Huang et al., 2009; Li & Richie, 2016; Chen et al., 2017). Atik (2009) cita o exemplo 
de um gerente que ganha um percentual de remuneração variável calculada sobre o lucro 
líquido. Nesse caso, por meio de decisões operacionais, como por exemplo, adiar uma 
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campanha publicitária para o próximo período, ou diminuir gastos com pesquisa e 
desenvolvimento, poderia alterar o resultado de negativo para positivo. 

Em suma, a suavização de resultados pode trazer não apenas benefícios (informativo), 
mas também custos (oportunismo) para as empresas (Sun, 2011). Todavia, independente se 
realizado para beneficiar ou prejudicar a empresa, Bouvatier, Lepetit e Strobel (2014) alertam 
que a prática da suavização pode gerar perdas para investidores, credores, fornecedores e órgãos 
reguladores, uma vez que o resultado real é distorcido.  

Esse problema pode ser resolvido por meio de mecanismos de governança corporativa, 
tais como uma atuação efetiva do conselho de administração (Machuga & Teitel, 2009). 
Pesquisadores como Shah, Zafar e Durrani (2009), Habbash, Xiao, Salama e Dizon (2014) e 
Chen, Cheng e Wang (2015), por exemplo, destacam que a governança corporativa tem seu 
foco principal na melhoria da qualidade dos relatórios financeiros e na criação de mecanismos 
eficazes, como o conselho de administração, no monitoramento da gestão.  

O conselho de administração é um dos mais importantes mecanismos de governança, 
mas para que o conselho atue de forma efetiva no controle de práticas indevidas é necessária à 
nomeação de membros independentes para os cargos de conselheiros (Alves, 2014; Moura, 
Almeida, Vecchia & Mazzioni, 2017). No comparativo com outros membros, os conselheiros 
independentes estarão menos sujeitos a problemas de auto interesse e a influência dos 
controladores e dos próprios gestores. Consequentemente, um aumento na independência do 
conselho pode limitar a prática da suavização de resultados (Machuga & Teitel, 2009; Bouvatier 
et al., 2014). 

Com base no exposto, a questão problema que orienta este estudo é: Qual a influência 
da independência do conselho de administração na suavização de resultados de companhias 
abertas listadas na B3? Assim, o objetivo geral é verificar a influência da independência do 
conselho de administração na suavização de resultados das companhias abertas listadas na B3. 

A pesquisa torna-se relevante ao contribuir para o esclarecimento destas questões no 
cenário brasileiro. Além disso, destaca-se que o tema suavização de resultados tem merecido 
crescente atenção e provocado relevantes discussões no meio acadêmico, principalmente em 
âmbito internacional, com destaque para países que possuem mercado acionário mais 
desenvolvido. Desse modo, os resultados da pesquisa realizada oferecem contribuições para a 
literatura com evidências empíricas relativas ao cenário brasileiro, ainda carente de pesquisas 
no campo empírico em relação a esse tema. Além disso, o estudo contribui para os estudos 
teórico-empíricos relacionados, em especial, aos fatores que influenciam na prática da 
suavização. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção apresenta-se o referencial teórico da pesquisa, que servirá de sustentação 
para o desenvolvimento do estudo empírico. Inicia-se abordando o tema suavização de 
resultados. Na sequência, trata-se da influência da independência do conselho de administração 
na suavização de resultados e apresenta-se a hipótese da pesquisa. 
 
2.1 Suavização de Resultados 

A flexibilidade na seleção de métodos contábeis pode motivar os gestores para 
escolherem métodos ou, então, para alterarem os métodos empregados, com o objetivo de 
aumentar, diminuir ou suavizar os resultados contábeis (Atik, 2009). Conforme descrito por 
diversos autores (Li & Richie, 2016; Gao & Zhang, 2015; Yu et al., 2018), a suavização de 
resultados é comumente entendida como o uso discricionário de princípios contábeis e 
gerenciais pelos gestores para reduzir a variabilidade dos lucros. Sendo assim, Yu et al. (2018), 
sugerem que a suavização de resultados pode ser usada como uma ferramenta 
de gerenciamento de resultados. 
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Na literatura existem duas principais visões acerca da suavização de resultados (Li & 
Richie, 2016; Chen et al., 2017). Uma corrente de pesquisa argumenta que a longo prazo, séries 
de resultados estáveis proporcionam muitas vantagens para as empresas, para os gestores das 
empresas e para o público em geral. A outra corrente de pesquisa argumenta que independente 
dos benefícios, não é correto manipular a realidade e enganar as partes externas e que, além 
disso, quando a confiança dos investidores nos relatórios financeiros é abalada, torna-se difícil 
reconquistá-la novamente (Chen et al., 2017). 

Em relação a primeira corrente, os estudos concentraram-se em grande parte no 
entendimento de como as empresas podem se beneficiar da suavização de resultados. Tucker e 
Zarowin (2006), por exemplo, verificaram que a suavização de resultados melhorava a 
informatividade acerca dos resultados e dos fluxos de caixas passados, atuais e futuros, 
reduzindo o risco. Chen, Huang e Jha (2012) demonstraram que a suavização de resultados 
reduzia a volatilidade idiossincrática dos retornos das ações. Jung, Soderstrom e Yang (2013) 
evidenciaram que a suavização de resultados estava relacionada com a redução do custo de 
capital. Jong, Mertens, Van Der Poel e Van Dijk et al. (2014) forneceram evidências de que 
tanto os gestores quanto os analistas acreditavam que suavizar os resultados reduzia o risco 
percebido da empresa pelas partes interessadas. Li e Richie (2016) constataram que empresas 
com classificações de suavização de resultados mais altas exibiam menor custo de 
financiamento da dívida. 

De forma contrária, Leuz, Nanda e Wysocki (2003) veem a suavização de resultados 
como um dispositivo usado por pessoas de dentro da empresa para ofuscar o uso inadequado 
de recursos. Nesse mesmo sentido, Huang et al. (2009) ressaltam que gestores podem suavizar 
o resultado a fim de mascarar o verdadeiro desempenho da empresa, obtendo assim benefícios 
de controle às custas dos diversos acionistas. Outro motivo, descrito por Chen et al. (2017) é de 
que os gestores poderiam praticar a suavização de resultados para ocultar más notícias que 
poderiam prejudicar suas carreiras e remunerações. 

Nessa abordagem, a prática da suavização de resultados reflete o oportunismo gerencial, 
como exemplo, Myers, Myers e Skinner (2007) apresentaram evidências de que as empresas se 
utilizam da suavização de resultados como uma ferramenta de gerenciamento de resultados para 
manter sequências artificialmente longas de aumento do lucro por ação. Jayaraman 
(2008) percebeu que a suavização distorcia o conteúdo informativo dos lucros e dos fluxos de 
caixa e, de modo geral, levava a uma menor qualidade da informação. Lang e Maffett (2011) 
identificaram que a suavização discricionária de resultados estava associada com menor 
qualidade da informação e menor liquidez da empresa. Gao e Zhang (2015) constataram que 
suavização não melhorava a relação lucro-retorno, ou seja, suavização não se refletia em maior 
valor às empresas. Chen et al. (2017) demonstraram que a suavização de resultados estava 
relacionada com a queda do valor das ações, ou seja, quanto maior era a extensão da suavização 
de resultados, maior era a perda de valor para as empresas e seus acionistas. De modo geral, 
esses estudos consideram que a suavização é artificial e representa um relato oportunista que 
pode resultar em danos às empresas. 

 
2.2 Governança Corporativa, Suavização de Resultados e Hipótese da Pesquisa 

A literatura existente que analisa a relação entre governança corporativa e suavização 
de resultados foca principalmente empresas norte-americanas, localizadas em um ambiente 
institucional forte, caracterizado por um mercado acionário ativo, que fornece maior proteção 
aos investidores e onde as empresas são supervisionadas e monitorados por agências de governo 
mais rígidas, além de possuírem estruturas de propriedade amplamente dispersas (Bouvatier et 
al. 2014). Nesse cenário, estudos (Huang et al., 2009; Machuga & Teitel, 2009; Prencipe, Bar‐
Yosef, Mazzola & Pozza, 2011) têm demonstrado que a governança corporativa pode 
influenciar na redução da suavização de resultados.  
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No entanto, em muitos países, o ambiente institucional é frágil e caracterizado por um 
mercado acionário menos ativo, com proteção legal aos direitos de propriedade 
significativamente inferiores, influência fiscal na contabilidade e enforcement fraco das 
instituições legais, além de possuir companhias com propriedade altamente concentradas 
(Moura & Beuren, 2011; Moura, 2014). 

Nesse tipo de ambiente, caso do Brasil, a investigação sobre a influência da governança 
corporativa na suavização de resultados ainda merece atenção, pois os resultados têm apontando 
principalmente para duas possibilidades. A primeira possibilidade é que os próprios acionistas 
controladores podem impor um maior monitoramento da gestão e utilizar sua influência para 
forçar os gestores a tomarem decisões que aumentem o valor da empresa e, assim, beneficiar 
todos os acionistas (Bouvatier et al., 2014). Em outras palavras, a propriedade concentrada pode 
alinhar os interesses, monitorar o gestor e contribuir para reduzir a suavização de resultados, 
tornando menos relevante a influência da governança na suavização. 

A segunda possibilidade é que os acionistas controladores podem tentar impor seu poder 
de controle para forçar os gestores a praticarem a suavização de resultados na tentativa de obter 
regalias e, assim, outros acionistas minoritários seriam afetados negativamente (Bouvatier et 
al., 2014). Diante de cenários como este, Machuga e Teitel (2009) ressaltam que empresas que 
possuem mecanismos internos de governança corporativa mais fortes e independentes teriam 
maior capacidade de suportar a pressão do controlador e evitar que os gestores manipulem 
resultados. 

Dispositivos de monitoramento mais eficazes e atuantes, como o conselho de 
administração, podem exercer pressão para que os gestores sejam mais fidedignos às ações reais 
e cuidem melhor dos interesses de todos os acionistas e não apenas do controlador (Iatridis, 
2018). Assim, a presença de conselheiros não vinculados a empresa e mais independentes 
atuando no conselho, monitorariam as ações dos gestores e limitariam a prática da suavização 
de resultados (Kim, Liao & Wang, 2015; Iatridis, 2018). 

Os conselheiros independentes possuem maior capacidade de resistir à pressão da 
empresa para manipular os resultados e são mais capazes de monitorar o processo completo da 
apuração dos resultados e da elaboração dos relatórios financeiros (Yu et al., 2018). Nesse 
sentido, conforme Peasnell, Pope e Young (2005), Shah et al. (2009) e Chen et al. (2015), uma 
das principais responsabilidades do conselho de administração é garantir que os acionistas e 
outras partes interessadas recebam informações de alta qualidade sobre os resultados 
financeiros e operacionais das empresas.   

Em comparação com outros membros, os conselheiros independentes são menos 
susceptíveis aos problemas de auto interesse e menos sujeitos a influência dos controladores e 
gestores. Nesse caso, conselheiros independentes são monitores mais eficazes, no comparativo 
com outros conselheiros. Assim, um aumento na independência do conselho pode contribuir 
para redução da suavização dos resultados (Chen et al., 2015; Moura et al., 2017). 

Dessa forma, estabelece-se a hipótese de pesquisa:  
H1 - A independência do conselho de administração está negativamente 

relacionada com a suavização de resultados.  
Nessa direção, espera-se que as empresas que possuem conselhos de administração mais 

independentes estarão menos sujeitas a prática da suavização de resultados (Huang et al., 2009; 
Machuga & Teitel, 2009; Prencipe et al., 2011). 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa classifica-se como descritiva, conduzida por meio de análise documental 
e abordagem quantitativa dos dados. A população da pesquisa compreendeu as companhias 
abertas da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. Em cada ano as empresas que não possuíam informações 
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necessárias para todas as variáveis utilizadas foram excluídas da amostra, assim como as 
empresas do setor financeiro, em razão das peculiaridades do setor.  

Inicialmente, foi analisada a suavização de resultados, por meio do modelo de Eckel 
(1981). A escolha para esta medida foi baseada principalmente nos estudos similares de Torres, 
Bruni, Rivera-Castro e Martinez (2010), Yang, Murinde e Ding (2010), Prencipe et al. (2011) 
e Yang, Tan e Ding (2012). O modelo de Eckel (1981) parte da premissa de que as receitas e 
os lucros devem ser lineares ao longo do tempo e, por isso, devem crescer ou diminuir na mesma 
proporção. Porém, quando essa relação não ocorre, pode ser devido a alguma interferência dos 
gestores para suavizarem os resultados.  

Para observar essa relação entre lucro e receita, é necessário utilizar os coeficientes de 
variação percentual do lucro e da receita de vendas. Assim, quando o coeficiente do lucro for 
menor do que o da receita, indica que a companhia está interferindo nos lucros, ou seja, 
suavizando-os de maneira artificial. A definição de Eckel (1981) é: CVΔ%LucroLiquido < 
CVΔ%Vendas = Suavização 

Em que: 
CVΔ%Lucro Líquido = Lucro Líquidot – Lucro Líquidot-1 / Lucro Líquidot-1. 
CVΔ%Vendas = Receitat – Receitat-1 / Receitat-1. 
A partir destes dados, calcula-se a suavização de resultados, expressa pela fórmula do 

índice de Eckel (IE): 
IE= CVΔ%LucroLiquido 

CVΔ%Vendas 
Após obter os resultados da Fórmula é importante, de acordo com Eckel (1981), 

estabelecer um intervalo entre 0,9 e 1,1, como área em que não é possível classificar as firmas 
em suavizadoras e não suavizadoras. Esse procedimento, segundo o autor, permite a 
classificação das firmas de maneira objetiva, reduzindo risco de viés por parte do pesquisador. 
Então, as observações dentro desse intervalo foram excluídas. Isso significa que, se o índice 
obtido for menor que 0,9, a companhia praticou suavização de resultados e, se o índice obtido 
for maior que 1,1, a companhia não praticou suavização de resultados. O período analisado foi 
de 2013 a 2017, portanto, 5 anos. 

Como proxies para independência do conselho de administração foram utilizadas três 
variáveis: 1) percentual de membros independentes no conselho de administração; 2) dummy 
que recebeu valor 1 quando a maioria dos membros do conselho eram independentes; e, 3) 
dummy que captou a existência de dualidade no cargo de presidente do conselho de 
administração e de diretor presidente. Estas três variáveis e suas respectivas métricas estão 
apresentadas no Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Variáveis para independência do conselho de administração do período de 2012 a 2016 

Variáveis Métricas Fonte de dados Autores de base 
Percentual de membros 

independentes no 
conselho 

(Perc_IndepCA) 

Percentual de membros 
independentes em relação ao total de 

membros do conselho de 
administração Formulário de 

Referência: 
Seção 12.6 – 
Composição  
e experiência 

profissional da  
administração e do 

Conselho Fiscal 

Huang et al. (2009); 
Yang et al. (2010); 

Prencipe et al. (2011); 
Yang et al. (2012). 

Maioria de membros 
independentes no 

conselho 
(Dummy_IndepCA) 

A maioria dos membros do conselho 
eram independentes: 

Sim = 1 / Não = 0 

Rajpal (2012);  
Chen et al. (2015); 

Moura et al. (2017). 

Dualidade no cargo de 
diretor presidente e 

presidente do conselho 
(Dual_CEO&CA) 

O cargo de diretor presidente e de 
presidente do Conselho de 

Administração é ocupado pelo mesmo 
indivíduo: 

Sim = 1 / Não = 0 

Prencipe et al. (2011); 
Rajpal (2012); 

Yang et al. (2012); 
Moura et al. (2017). 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Ressalta-se que os dados referentes à independência do conselho de administração 
foram coletados manualmente, em cada ano, para cada empresa da amostra, nos Formulários 
de Referência, na Seção 12.6 – Composição e experiência profissional da administração e do 
conselho fiscal. Além disso, os dados relativos ao conselho correspondem ao ano t-1 em relação 
à suavização de resultados, sendo que a justificativa é pautada no fato de que as decisões 
gerenciais do passado é que impactam com maior intensidade nas operações empresariais do 
presente. 

Por fim, foram coletados os dados das variáveis de controle, que também são fatores 
apontados na literatura como determinantes da suavização de resultados, conforme Quadro 2: 
 
Quadro 2 - Variáveis de controle da pesquisa do período de 2013 a 2017 

Variáveis de 
controle 

Descrição / 
Fonte de dados Autores de base 

Como calcular 

Tamanho 
Logaritmo neperiano do 

ativo total 
Banco de dados 

Economática 

Machuga e Teitel (2009);  
Prencipe et al. (2011); Yang et al. 

(2012); Yu et al. (2018). 

Desempenho 
ROA 

(Lucro líquido / Ativo total) 
Banco de dados 

Economática 

Yang et al. (2010); Prencipe et al. 
(2011); Chen et al. (2015);  

Yu et al. (2018). 

Crescimento 
Média de crescimento das 

vendas dos últimos três anos 
Banco de dados 

Economática 

Machuga e Teitel (2009); 
Prencipe et al. (2011); 

Chen et al. (2015). 

Endividamento 
(Passivo circulante + Passivo 
não circulante) / Ativo total 

Banco de dados 
Economática 

Machuga e Teitel (2009); 
Yang et al. (2010); 

Prencipe et al. (2011); 
Yu et al. (2018). 

Governança 
Empresa listada no IGCX: 

Não = 0 
Sim = 1 

Website 
da B3 

Torres et al. (2010);  
Konraht, Soutes e  
Alencar (2016). 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Observa-se no Quadro 2 que os dados foram coletados no banco de dados Economática 
e, assim como a suavização de resultados, referem-se ao período de 2013 a 2017. As variáveis 
de controle, ou seja, variáveis que também podem influenciar nas práticas de suavização de 
resultados, conforme indicado na literatura, também consideradas variáveis independentes na 
regressão, foram: a) Tamanho; b) Desempenho; c) Crescimento; d) Endividamento; e) IGCX. 

a) Tamanho: para empresas maiores haverá mais informações disponíveis, haja vista 
que são mais observadas e acompanhadas por analistas e investidores diversos. Sendo assim, 
indícios de suavização de resultados em empresas maiores resulta em desconfiança e agrega 
pouco valor. Logo, empresas maiores terão menos incentivos para suavizarem resultados 
(Machuga & Teitel, 2009; Prencipe et al., 2011; Yang et al., 2012) 

b) Desempenho: a suavização de resultados pode se tornar menos relevante para 
gestores e investidores quando a lucratividade é alta o suficiente para satisfazer todas as partes 
interessadas. Ou seja, quando a empresa possui bons resultados, a administração tende a se 
envolver menos em suavização de resultados (Yang et al., 2010; Prencipe et al., 2011; Chen et 
al., 2015; Yu et al., 2018). 

c) Crescimento: gestores de empresas com alto potencial de crescimento tendem a ser 
mais preocupados com a necessidade de atingir metas de resultados e, por isso, possuem mais 
incentivos à prática da suavização de resultados (Machuga & Teitel, 2009; Prencipe et al., 2011; 
Chen et al., 2015). 

d) Endividamento: quando o nível de endividamento de uma empresa é alto, espera-se 
que esta empresa deseje reduzir o custo de seus empréstimos. Uma forma de conseguir tal 
redução é conseguindo resultados estáveis. Portanto, espera-se uma associação positiva entre 
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endividamento e suavização de resultados (Machuga & Teitel, 2009; Yang et al., 2010; Prencipe 
et al., 2011; Yu et al., 2018). 

e) Governança: elaborou-se também uma variável categórica adicional, denominada de 
“Governança”, que receberá valor “1” quando a empresa da amostra estiver listada no Índice 
de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGCX) e “0”, caso contrário. O IGCX é 
um dos índices de governança da B3 e tem por objetivo ser o indicador do desempenho médio 
das cotações dos ativos de empresas listadas nos níveis diferenciados de governança da B3. 

Então, para fazer parte do IGCX as empresas precisam estar listadas no Novo Mercado 
ou nos Níveis 1 ou 2 da B3. De acordo com a B3, as companhias que encontram-se listadas no 
IGCX podem ser consideradas mais transparentes com seus acionistas ou cotistas, pois significa 
que elas estão dispostas a adotar práticas de governança corporativa que vão além das básicas 
inclusas na Lei das S.A. Deste modo, espera-se uma relação negativa entre a variável 
governança e a prática da suavização de resultados. 

Após a coleta dos dados, realizou-se a análise. Inicialmente, ocorreu uma análise 
descritiva das principais variáveis de interesse da pesquisa. Em seguida, a análise de regressão 
linear múltipla foi realizada para verificar a influência da independência do conselho, bem 
como, das demais variáveis de controle, na suavização de resultados. No caso da regressão, 
foram observados os pressupostos de normalidade, por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov; 
multicolinearidade, por meio do fator de inflação de variância – VIF e Tolerance; 
homocedasticidade, por meio do teste de Pesarán-Pesarán; e ausência de autocorrelação serial, 
por meio do teste de Durbin-Watson.  
 
4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

Esta seção contém a descrição e análise dos dados. Inicialmente apresentam-se os totais 
de empresas suavizadoras e não suavizadoras. Em seguida, apresentam-se os percentuais de 
membros independentes dos conselhos, os totais de empresas em que a maioria dos conselheiros 
são independentes e os totais de empresas em que há dualidade no cargo de presidente do 
conselho de administração e de diretor presidente. Por fim, os resultados da regressão logística 
que possibilitaram alcançar o objetivo do estudo. 

Na Tabela 1 apresentam-se os totais de empresas suavizadoras e não suavizadoras do 
período investigado. 
 
Tabela 1 - Total de empresas suavizadoras e não suavizadoras no período de 2013 a 2017 

Período 
Amostra  

Total 
Suavizadoras 

Percentual de  
suavizadoras 

Não  
Suavizadoras 

Percentual de  
não suavizadoras 

2013 234 90 38% 144 62% 
2014 242 91 38% 151 62% 
2015 255 133 52% 122 48% 
2016 254 137 54% 117 46% 
2017 260 145 56% 115 44% 

2013-2017 1245 596 48% 649 52% 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao se analisar os dados da Tabela 1, é possível verificar que o total de empresas 
classificadas como suavizadoras se elevou no período de 2013 a 2017. Dentre as 234 
companhias abertas da amostra no ano de 2013, 38% foram classificadas como suavizadoras, 
sendo que o percentual elevou-se para 56% das 375 companhias constantes na amostra do ano 
de 2017.   

De modo contrário, o total de empresas classificadas como não suavizadoras reduziu no 
período investigado. No ano de 2013, das 234 companhias da amostra, 62% foram classificadas 
como não suavizadoras e no ano de 2017, apenas 44%.  
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Estes resultados foram similares ao evidenciado por Torres et al. (2010) que 
investigaram a suavização de resultados em uma amostra de companhias abertas brasileiras no 
ano de 2007 e que encontraram um indicador de Eckel médio equivalente a 2,10, sugerindo que 
o número de empresas suavizadoras na amostra era relevante. Também similares aos de Yang 
et al. (2010) e de Yang et al. (2012) que analisaram companhias abertas chinesas no período de 
1999 a 2006, onde, em média, 52% das companhias, respectivamente, suavizaram resultados. 
E, ainda, similares aos de Prencipe et al. (2011) para uma amostra de companhias abertas 
italianas no período de 2001 a 2004 em que 59% delas foram classificadas como suavizadoras, 
confirmando que a suavização de resultados, de modo geral, tende a ser bastante frequente entre 
as empresas.  

Na Tabela 2 apresentam-se os percentuais médios de membros independentes nos 
conselhos de administração das companhias da amostra. Foram considerados os percentuais de 
membros independentes em relação ao total de membros do conselho de administração, assim 
como nos estudos correlatos de Huang et al. (2009), Yang et al. (2010), Prencipe et al. (2011) 
e Yang et al. (2012). 

 
Tabela 2 - Percentuais médios de membros independentes nos conselhos de administração no período de 
2012 a 2016 

ANO 
Total de 
empresas 

Mínimo  Máximo Média 
Desvio  
Padrão 

2012 234 0 89 17 21 
2013 242 0 100 19 22 

2014 255 0 100 20 23 

2015 254 0 100 20 24 
2016 260 0 100 22 25 

2012-2016 1245 0 100 19 23 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Observa-se na Tabela 2 que a maioria dos membros dos conselhos de administração das 
companhias da amostra não eram independentes, haja vista que no período de 2012 a 2016, o 
percentual médio de membros independentes não ultrapassou 22%.  

No ano de 2012, primeiro ano da análise, o percentual médio correspondia a apenas 17% 
e em nenhuma das companhias abertas foi identificado 100% de membros independentes. No 
entanto, houve melhorias no período, pois o percentual elevou-se para 19% em 2013 e para 
20% em 2014. Manteve-se em 20% no ano de 2015 e elevou-se novamente para 22% em 2016.  

Os percentuais médios evidenciados na Tabela 2 são inferiores aos identificados por 
Huang et al. (2009) que encontraram um percentual médio de independência equivalente a 43% 
em uma amostra de companhias abertas americanas no período de 1992 a 1996. Também 
inferiores aos de Yang et al. (2010) e Yang et al. (2012) que analisaram companhias abertas 
chinesas e encontraram percentuais médios próximos a 34% e, ainda, ao de Prencipe et al. 
(2011) que pesquisaram companhias abertas italianas e encontraram um percentual médio de 
37%. 

Ressalta-se que a diferença nos resultados pode ser decorrente dos critérios de formação 
da amostra. No entanto, os percentuais desta pesquisa, evidenciam uma baixa capacidade do 
conselho para monitorar os gestores, pois a independência em relação ao controlador e a própria 
gestão aparenta estar comprometida. 

Na Tabela 3, são apresentados os totais de empresas em que a maioria dos conselheiros 
são independentes, similar aos estudos de Rajpal (2012), Chen et al. (2015) e Moura et al. 
(2017). 
 
 



9 
 

Tabela 3 - Total de empresas em que a maioria dos membros do conselho são independentes no período de 
2012 a 2016 

ANO 
Total de 

empresas da 
amostra 

"Total" de empresas em que os 
membros independentes são a 

maioria no conselho de 
administração 

"Percentual" de empresas em que os 
membros independentes são a 

maioria no conselho de 
administração 

2012 234 23 10% 
2013 242 29 12% 
2014 255 35 14% 
2015 254 39 15% 
2016 260 42 16% 

2012-2016 1.245 168 13% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
É possível perceber na Tabela 3 que o percentual de empresas em que os membros 

independentes são a maioria no conselho de administração não ultrapassou 16% do total da 
amostra no período investigado. No ano de 2012 apenas 10% das empresas possuíam o conselho 
de administração constituído pela maioria de membros independentes. Esse percentual elevou-
se para 12% em 2013, para 14% em 2014, para 15% em 2015 e elevou-se novamente para 16% 
em 2016.  

O percentual médio do período é inferior ao identificado por Rajpal (2012), em que 50% 
de uma amostra de empresas indianas possuíam o conselho de administração constituído pela 
maioria de membros independentes e inferior ao de Chen et al. (2015) em que aproximadamente 
90% das empresas listadas na Bolsa de Singapura possuíam o conselho de administração 
constituído pela maioria de membros independentes. Ressalta-se, novamente, que as diferenças 
nos resultados podem ser decorrentes dos critérios de formação da amostra.  

Porém, o percentual médio do período investigado (13%),  é similar ao percentual médio 
de 12% identificado por Moura et al. (2017) no período de 2012 a 2015, também em uma 
amostra de companhias abertas brasileiras. Destaca-se que, assim como em relação aos 
percentuais de membros independentes no conselho, os resultados indicam que há um grande 
número de empresas susceptíveis a uma baixa capacidade de monitoramento dos conselhos. 

Na Tabela 4, apresentam-se os totais de empresas em que havia dualidade no cargo de 
presidente do conselho de administração e de diretor presidente, do mesmo modo que também 
analisaram os estudos similares de Prencipe et al. (2011), Rajpal (2012), Yang et al. (2012) e 
Moura et al. (2017). 
 
Tabela 4 - Dualidade no cargo de presidente do conselho de administração e de diretor presidente no período 
de 2012 a 2016 

ANO 
Total de 

empresas da 
amostra 

"Total" de empresas em que há 
dualidade no cargo de Presidente 

do Conselho e de Diretor presidente 

"Percentual" de empresas em 
que há dualidade no cargo de 
Presidente do Conselho e de 

Diretor presidente 
2012 234 52 22% 
2013 242 37 15% 
2014 255 38 15% 
2015 254 35 14% 
2016 260 32 12% 

2012-2016 1.245 194 16% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Nota-se na Tabela 4, que o percentual de empresas em que havia dualidade no cargo de 

presidente do conselho e de diretor-presidente reduziu no período de 2012 a 2016, o que indica 
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melhoria nesse quesito, pois o objetivo da separação dos cargos é garantir que o diretor-presidente 
não terá poder excessivo sobre o conselho de administração.  

No ano de 2012, em 22% das empresas uma mesma pessoa ocupava as funções de presidente 
do conselho de administração e o cargo de diretor-presidente da empresa. Esse percentual reduziu-
se para 15% em 2013, para 14% em 2014 e 2015 e para apenas 12% em 2016, resultando em um 
percentual médio de 16% no período. 

Este percentual médio é superior ao de 10% encontrado, tanto por Yang et al. (2010), 
quanto por Yang et al. (2012), em amostras de companhias chinesas. Também superior ao 
percentual de apenas 7% identificado por Rajpal (2012) em uma amostra de empresas indianas. 

No entanto, é inferior aos percentuais correspondentes a 30% encontrado por Prencipe 
et al. (2011) que pesquisaram companhias abertas italianas e 18% verificado por Moura et al. 
(2017) em uma amostra também constituída por companhias brasileiras. 

A não separação das funções pode contribuir para um aumento da concentração de 
poder, fato que reduz a independência do conselho de administração. Consequentemente, eleva-
se a probabilidade de existência da prática de suavização de resultados. Sendo assim, no cenário 
brasileiro, de modo geral, verifica-se que houve melhora em relação a esta característica no 
período investigado. 

Na Tabela 5 são apresentados os coeficientes da regressão logística que possibilitam 
verificar a influência da independência do conselho de administração na suavização de 
resultados. 
 
Tabela 5 - Coeficientes da regressão logística da influência da independência do conselho na suavização de 
resultados 

Variáveis 
Variável dependente: Suavização 

B Wald Sig. 
Independentes    
  Perc_IndepCA -0,02 0,21 0,65 

 Dummy_IndepCA -0,21 0,59 0,44 
 Dual_CEO&CA 0,06 0,11 0,74 

Controle    
 Tamanho 0,25 9,43     0,00*** 
 Desempenho -0,01 3,21 0,07* 
 Crescimento 0,02 30,48     0,00*** 
 Endividamento 0,04 0,48 0,49 
 Governança -0,29 2,79 0,09* 

Constante    

  Constante 1,55 5,99    0,01** 
  Verossimilhança de log-2   1.600   

 R Quadrado Cox & Snell  0,10  
 R Quadrado Nagelkerke  0,13  
 Teste de Hosmer e Lemeshow  >0,10  

  Step / Block / Model   <0,01   

Fonte: dados de pesquisa. 
*** Significativo a 1%; ** Significativo a 5%; * Significativo a 10%. 
 

Os testes Step, Block e Model objetivam demonstrar a capacidade preditiva do modelo. 
De acordo com a Tabela 5, o resultado foi significativo estatisticamente a um nível de 0,00, 
confirmando que as variáveis independentes contribuem para melhorar a qualidade das 
predições. Verifica-se ainda um valor para Verossimilhança de log-2 correspondente a 1.600, 
que indica um bom ajuste.  

Os testes Cox & Snell e Nagelkerke são considerados Pseudos-R-Quadrados e, conforme 
Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), se assemelham ao coeficiente de determinação R2 utilizado 



11 
 

no modelo linear. O Cox & Snell, nessa pesquisa, indica que aproximadamente 10% das 
variações ocorridas no log da razão da variável dependente (suavizadoras e não suavizadoras) 
são explicadas pelo conjunto das variáveis independentes. O Nagelkerke, conforme descrevem 
Corrar et al. (2009), trata-se de uma versão adaptada do Cox e Snell, que fornece resultados 
entre zero e um e, nessa pesquisa, indica que o modelo é capaz de explicar em torno de 13% 
das variações registradas na variável dependente. 

Por último, o teste Hosmer e Lemesshow que visa, segundo Corrar et al. (2009), testar a 
hipótese de que não ocorrem diferenças significativas entre o que foi predito e o observado pelo 
modelo, resultou em um indicador que não possui significância estatística (Sig = 0,40). Esse 
resultado demonstra que os valores preditos não foram significativamente diferentes dos 
observados, logo, tem-se mais um sinal de que o modelo é adequado para verificar a influência 
da independência do conselho na suavização de resultados das empresas que compõem a 
amostra.  

Observa-se ainda, na Tabela 5, que as três variáveis relacionadas a independência do 
conselho de administração, ou seja, a variável que capta o percentual de membros 
independentes do conselho de administração (Perc_IndepCA), que verifica se a maioria dos 
membros do conselho eram independentes (Dummy_IndepCA) e, ainda, se o cargo de diretor 
presidente e de presidente do Conselho de Administração é ocupado pelo mesmo indivíduo 
(Dual_CEO&CA) não revelaram-se estatisticamente significantes.  

Em razão da falta de significância estatística infere-se que a independência do conselho 
de administração, na amostra pesquisada, não influencia para reduzir a prática da suavização. 
Estes resultados são similares aos de Yang et al. (2010) e Yang et al. (2012) que também não 
identificaram influência da independência do conselho para redução da suavização de 
resultados de companhias chinesas e aos de Prencipe et al. (2011) que não constataram 
influência da independência do conselho para redução da suavização de resultados de 
companhias italianas. 

O Brasil, assim como a China, Itália e outros países (code law) ainda possuem um 
mercado de ações em desenvolvimento, onde a maioria das companhias abertas possuem 
propriedade altamente concentrada. Diferente do observado em mercados mais desenvolvidos, 
como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. A alta concentração acionária, de acordo com 
Yang et al. (2010), Prencipe et al. (2011) e Yang et al. (2012) pode ser um fator limitador da 
influência do conselho para redução da suavização.  

Além disso, Prencipe et al. (2011) ressaltam que em ambientes de alta concentração 
acionária, tanto o CEO quanto o presidente do conselho, geralmente, são nomeados pelo 
acionista controlador e, por isso, faz pouca diferença se essas duas funções são exercidas por 
indivíduos diferentes ou não. Segundo eles, o fato do cargo de diretor presidente e de presidente 
do conselho de administração não ser ocupado pelo mesmo indivíduo é uma mera formalidade. 

Dentre as variáveis de controle, verifica-se na Tabela 5 que quatro revelaram-se 
estatisticamente significantes. As variáveis tamanho e crescimento apresentaram coeficientes 
positivos de 0,25 e 0,02, respectivamente. De modo contrário, as variáveis desempenho e 
governança apresentaram coeficientes negativos de -0,01 e -0,29, respectivamente.  

Em relação ao tamanho, o coeficiente positivo foi contrário ao esperado. Neste caso, 
acredita-se que a necessidade de obter resultados favoráveis para corresponder a pressão 
exercida por parte de investidores e analistas pode estar contribuindo para o envolvimento de 
companhias maiores em práticas de suavização de resultados. Cabe destacar que a possibilidade 
de haver influência positiva da variável tamanho foi prevista no estudo de Prencipe et al. (2011). 
O resultado também pode ser decorrente do menor nível de escrutínio público a que as empresas 
brasileiras estão expostas em relação aos mercados analisados pelos estudos anteriores.  

No tocante ao crescimento, o coeficiente positivo confirmou a tendência de que 
gestores de empresas com alto potencial de crescimento tendem a ser mais preocupados com a 
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necessidade de atingir metas de resultados e, por isso, possuem mais incentivos à prática da 
suavização de resultados (Machuga; Teitel, 2009; Prencipe et al., 2011; Chen et al., 2015). 

Quanto ao desempenho das empresas, o coeficiente negativo confirmou que a 
suavização de resultados pode se tornar menos relevante para gestores e investidores quando a 
lucratividade é alta o suficiente para satisfazer todas as partes interessadas. Ou seja, quando a 
empresa possui bons resultados, a administração tende a se envolver menos em suavização de 
resultados (Yang et al., 2010; Prencipe et al., 2011; Chen et al., 2015; Yu et al., 2018). 

Por fim, no que se refere a governança corporativa, variável que capta a participação 
das empresas no IGCX da B3, ou seja, que capta as empresas que encontravam-se listadas nos 
níveis diferenciados (N1, N2 ou Novo mercado) de governança, o coeficiente negativo indica 
que a adoção de um conjunto maior de práticas, que vão além da independência do conselho, 
pode sim influenciar na redução da prática da suavização de resultados. Assim, os resultados 
apontam que o IGCX capta o efeito desejado na característica individual da independência do 
conselho de administração.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo objetivou verificar a influência da independência do conselho de administração 
na suavização de resultados das companhias abertas listadas na B3. Para tal, realizou-se 
pesquisa descritiva, documental e quantitativa, com dados obtidos no banco de dados 
Economática, Formulário de Referência das empresas, website da B3 e referem-se ao período 
de 2013 a 2017.  

Os resultados revelaram que o total de empresas classificadas como suavizadoras se 
elevou no período de 2012 a 2017, tendo em vista que no ano de 2013, 38% foram classificadas 
como suavizadoras, enquanto que no ano de 2017 o percentual chegou a 56%. Estes resultados 
foram similares aos evidenciados por Torres et al. (2010), Yang et al. (2010), Prencipe et al. 
(2011) e Yang et al. (2012), confirmando que a suavização de resultados, de modo geral, tende 
a ser bastante frequente entre as empresas. 

Em relação aos percentuais médios de membros independentes nos conselhos, verificou-
se que no período de 2012 a 2016, não ultrapassaram 22%, ou seja, a maioria dos membros dos 
conselhos de administração das companhias da amostra não eram independentes. Os 
percentuais médios identificados são inferiores aos encontrados nas pesquisas de Huang et al. 
(2009), Yang et al. (2010), Prencipe et al. (2011) e Yang et al. (2012) e evidenciam uma baixa 
capacidade dos conselhos para monitorarem os gestores. 

No tocante as empresas que possuíam o conselho de administração constituído pela 
maioria de membros independentes, os resultados demonstraram que no período investigado o 
percentual não ultrapassou 16% do total da amostra. Os percentuais identificados nesta 
pesquisa, foram inferiores aos encontrados por Rajpal (2012) e Chen et al. (2015). Do mesmo 
modo, em relação aos percentuais de membros independentes no conselho, os resultados 
indicam que há um grande número de empresas susceptíveis a uma baixa capacidade de 
monitoramento dos conselhos. 

Quanto ao percentual de empresas em que havia dualidade no cargo de presidente do 
conselho e de diretor presidente, constatou-se que houve uma redução de 22% para 12% no 
período, indicando melhoria neste quesito de 2013 para 2017. Ressalta-se que a separação dos 
cargos contribui para que o diretor-presidente não tenha poder excessivo sobre o conselho de 
administração.  

Apesar da melhora neste quesito ao longo do período, o percentual médio é superior ao 
constatado nos estudos de Yang et al. (2010) e Yang et al. (2012), em amostras de companhias 
chinesas e superior ao de Rajpal (2012) em uma amostra de empresas indianas. No entanto, é 
inferior ao percentual correspondente a 30% encontrado por Prencipe et al. (2011) em 
companhias abertas italianas. 
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Por fim, constatou-se que a independência do conselho não influencia para redução da 
prática de suavização de resultados, nas empresas da amostra. O resultado é similar ao de Yang, 
et al. (2010) e Yang et al. (2012) que também não identificaram influência da independência 
do conselho nas companhias chinesas e ao de Prencipe et al. (2011) que não constataram 
influência em uma amostra de companhias italianas. 

A justificativa para a falta de influência pode estar no fato de que o Brasil, à semelhança 
da China, Itália e outros países (code law), ainda possui um mercado de ações em 
desenvolvimento, no qual a maioria das companhias abertas possui propriedade altamente 
concentrada. Nesse caso, a alta concentração acionária, de acordo com Yang et al. (2010), 
Prencipe et al. (2011) e Yang et al. (2012) pode ser um fator limitador da influência do conselho 
para redução da suavização.  

Todavia, destaca-se que para a variável de controle “governança”, que captou a 
participação das empresas no IGCX da B3, ou seja, aquelas empresas que encontravam-se 
listadas nos níveis diferenciados (N1, N2 ou Novo mercado) de governança, o coeficiente 
negativo e significativo indicou que a adoção de um conjunto maior de práticas, que vão além 
da independência do conselho, pode sim influenciar na redução da prática da suavização de 
resultados. 

Os resultados, de modo geral, fornecem evidências adicionais sobre os fatores que 
influenciam na suavização de resultados, especificamente contribui para a literatura com 
evidências empíricas relativas ao cenário brasileiro, ainda carente de pesquisas dessa natureza. 
É importante destacar, ainda, que apesar do rigor científico e dos cuidados metodológicos, a 
pesquisa apresenta limitações.  

Uma primeira limitação refere-se à amostra que é composta apenas por companhias 
abertas listadas na B3. Então, os resultados não podem ser generalizados para outras 
organizações, sendo restritos apenas àquelas que compuseram a amostra de pesquisa. Sendo 
assim, recomenda-se ampliar o número de empresas pesquisadas, selecionando inclusive 
empresas de capital fechado. 

Outra limitação refere-se a métrica utilizada para investigar a suavização de resultados. 
Apesar de seguir estudos anteriores similares que utilizaram o modelo de Eckel (1981) (Torres 
et al., 2010; Yang et al., 2010; Prencipe et al., 2011; Yang et al., 2012), sugere-se para pesquisas 
futuras que considerem outros modelos, como por exemplo, o modelo de Leuz et al. (2003), 
utilizado por Machuga e Teitel (2009). No entanto, apesar das limitações deste trabalho, o tema 
pesquisado é relevante e não invalida os resultados obtidos, que podem contribuir para a 
literatura e servir como referência para estudos posteriores. 
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