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Resumo/Abstract
Este estudo objetiva analisar o efeito moderador da concentração de propriedade acionária na relação
entre gerenciamento de resultados contábeis (GR) e a divulgação do relatório integrado (RI).
Considerando que as informações contábeis reportadas ao mercado, detém valor informacional
pertinente aos usuários das informações, e a qualidade destas, pode ser influenciada por características
especificas dos mercados e da própria organização. Dessa forma, destaca-se que estudos anteriores
concentram suas análises na investigação das relações entre GR e divulgação de RI, e do GR e a
concentração de propriedade, de forma separada. Este estudo por sua vez, analisa o comportamento
dessas variáveis de forma conjunta, considerando que as firmas brasileiras têm por características a
presença de maior concentração de propriedade acionária e a crescente adoção voluntária ao RI,

podendo ser fatores determinantes das ações discricionárias dos gestores perante as escolhas
contábeis. Para tanto, utilizou-se uma amostra composta por 169 firmas brasileiras listada no Brasil,
Bolsa, Balcão - [B]3, considerando o período de 2016 a 2019. Os principais achados sugerem que a
concentração de propriedade acionária não retrata uma característica determinante no nível do
gerenciamento de resultados. A divulgação de relatório integrado por sua vez, apresentou indícios de
mitigação das práticas discricionárias, considerando relação negativa e significativa. Por fim, os
resultados sugerem ainda, que a concentração de propriedade acionária não é fator moderador na
relação entre gerenciamento de resultados e divulgação voluntária de relatório integrado, uma vez que
as variáveis de interação não se mostraram significantes.
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EFEITO MODERADOR DA CONCENTRAÇÃO DE PROPRIEDADE NA RELAÇÃO
ENTRE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS E RELATO INTEGRADO: UMA
ANÁLISE NAS FIRMAS BRASILEIRAS
RESUMO
Este estudo objetiva analisar o efeito moderador da concentração de propriedade acionária na
relação entre gerenciamento de resultados contábeis (GR) e a divulgação do relatório integrado
(RI). Considerando que as informações contábeis reportadas ao mercado, detém valor
informacional pertinente aos usuários das informações, e a qualidade destas, pode ser
influenciada por características especificas dos mercados e da própria organização. Dessa
forma, destaca-se que estudos anteriores concentram suas análises na investigação das relações
entre GR e divulgação de RI, e do GR e a concentração de propriedade, de forma separada. Este
estudo por sua vez, analisa o comportamento dessas variáveis de forma conjunta, considerando
que as firmas brasileiras têm por características a presença de maior concentração de
propriedade acionária e a crescente adoção voluntária ao RI, podendo ser fatores determinantes
das ações discricionárias dos gestores perante as escolhas contábeis. Para tanto, utilizou-se uma
amostra composta por 169 firmas brasileiras listada no Brasil, Bolsa, Balcão - [B]3,
considerando o período de 2016 a 2019. Os principais achados sugerem que a concentração de
propriedade acionária não retrata uma característica determinante no nível do gerenciamento
de resultados. A divulgação de relatório integrado por sua vez, apresentou indícios de mitigação
das práticas discricionárias, considerando relação negativa e significativa. Por fim, os
resultados sugerem ainda, que a concentração de propriedade acionária não é fator moderador
na relação entre gerenciamento de resultados e divulgação voluntária de relatório integrado,
uma vez que as variáveis de interação não se mostraram significantes.
Palavras-chaves: Gerenciamento de Resultados Contábeis; Relato Integrado; Concentração de
Propriedade Acionária; Accruals; Qualidade da Informação Contábil.

ABSTRACT
This study aims to analyze the moderating effect of ownership concentration on the relationship
between earnings management (GR) and the disclosure of integrated reporting (IR).
Considering that the accounting information reported to the market holds informational value
relevant to the users of the information, and the quality of this information can be influenced
by specific characteristics of the markets and of the organization itself. Thus, it is noteworthy
that previous studies focus their analysis on the investigation of the relationship between GR
and IR disclosure, and between GR and ownership concentration, separately. This study, in
turn, analyzes the behavior of these variables together, considering that Brazilian firms are
characterized by the presence of a greater concentration of ownership and the increasing
voluntary adoption of IR, which may be determining factors in the discretionary actions of
managers towards accounting choices. For this purpose, we used a sample of 169 Brazilian
firms listed in Brazil, Bolsa, Balcão - [B]3, considering the period from 2016 to 2019. The main
findings suggest that the concentration of ownership does not represent a determining
characteristic in the level of earnings management. The disclosure of an integrated report, in
turn, showed signs of mitigation of discretionary practices, considering a negative and

significant relationship. Finally, the results also suggest that the concentration of ownership is
not a moderating factor in the relationship between earnings management and voluntary
disclosure of integrated reporting, since the interaction variables were not significant.
Keywords: Accounting Results Management; Integrated Reporting; Concentration of
Ownership; Accruals; Quality of Accounting Information

1. INTRODUÇÃO
Em um cenário cada vez mais competitivo, o processo evolutivo dos mercados exige a
utilização de informações contábeis de qualidade para que estas possam auxiliar os usuários no
processo decisório, uma vez que estas informações tendem a refletir o ambiente social,
econômico e político que permeiam as organizações, reduzindo assim o grau de incertezas
perante as escolhas (Paulo, 2007). Dessa forma, quanto maior a qualidade das informações,
menor a assimetria de informacional, consequentemente, menor incertezas dos usuários,
refletindo em decisões econômicas mais eficientes (Nardi & Nakao, 2009).
Quando se trata da assimetria informacional presente nas firmas, sabe-se que os gestores
têm acesso a informações mais específicas e precisas sobre os negócios em relação a outros
agentes do mercado, podendo levá-los a divulgar ou reter essas informações conforme seus
interesses e incentivos pessoais. Ao decidirem quais informações reportar, os gestores podem
exercer um certo nível de discricionariedade diante dos procedimentos contábeis. Quando o
agente escolhe “o quê”, “como” ou “quando” divulgar uma informação, esta pode trazer um
impacto significativo no resultado da empresa, de forma a reduzir a qualidade dessa informação.
A esse processo se dá o nome de Gerenciamento de Resultados Contábeis (Demsetz & Lehn,
1985; Watts & Zimmerman, 1986; Nardi & Nakao, 2009; Dechow, Ge & Schrand, 2010;
Consoni, Colauto & Lima, 2017).
Entre os diversos tipos possíveis de gerenciamento de resultados, o mais recorrente na
literatura é a manipulação por meio dos accruals discricionários (Abad, Cutillas-Gomariz,
Sánchez-Ballesta, & Yagüe, 2018; Gao, J., Gao, B., & Wang, 2017; Mao, 2018; Mcvay, 2006).
Nesse tipo de manipulação de resultados, o gestor pode modificar a informação contábil com o
reconhecimento do resultado pelo regime da competência, por meio de diversos aspectos
relativos às escolhas contábeis e políticas de gestão financeira da entidade (Barros, Menezes,
Colauto, & Teodoro, 2014). Os accruals discricionários modificam o lucro líquido, entretanto
não refletem no fluxo de caixa da empresa (Dechow & Dichev, 2002).
Uma das formas discutida na literatura para tentar mitigar a assimetria informacional
presente no mercado e promover um maior alinhamento entre as informações divulgadas e o
investidor, é por meio da sinalização de informações ao mercado, suportada pela Teoria da
Sinalização (Albuquerque, Rodrigues, Miranda & Sampaio, 2017). Nesse contexto surge o
Relato Integrado, na qual consiste no processo de integração de informações financeiras e não
financeiras capazes de refletir estratégias e atributos relacionados ao processo de criação de
valor, a curto, médio e longo prazo (International Integrated Reporting Council - IIRC, 2013).
Contudo, de acordo com Raimo, Vitolla, Marrone e Rubino (2020), a estrutura de
propriedade na qual a empresa está inserida, direta ou indiretamente, afeta fortemente as
políticas de divulgação e sinalização de informações das firmas. Para os autores, alguns
acionistas são capazes de deter poder para controlar as informações, e podem se utilizar disso
para aumentar ou diminuir os problemas de agência. Nesse sentido, a concentração de

propriedade acionária segundo Sánchez-Ballesta e García-Meca (2011), refere-se ao percentual
das ações que os maiores acionistas possuem dentro de uma organização, sendo esta, uma outra
característica das firmas que pode afetar o nível de monitoramento e, portanto, o nível e a
qualidade da divulgação reportada.
Visto essa possível implicação de que a concentração acionária pode ocasionar na
divulgação voluntária do Relato Integrado, bem como, da qualidade das informações, elaborouse a seguinte problemática norteadora da pesquisa: a concentração de propriedade acionária
é uma característica das firmas capaz de moderar a relação existente entre o
gerenciamento de resultados contábeis e a divulgação do relatório integrado?
Para responder à questão de pesquisa proposta, o objetivo deste estudo consiste em
analisar o efeito moderador da concentração de propriedade acionária na relação entre
gerenciamento de resultados contábeis e divulgação do relatório integrado.
Em relação a estudos anteriores que focam na divulgação de informações de
sustentabilidade, que podem ser utilizadas para complementar informações fornecidas em
relatórios financeiros, esse estudo se concentra em relatórios integrados, que mesclam
informações financeiras e não financeiras.
Deve-se considerar que o mercado de ações brasileiro favorece o problema de agência
existente entre acionistas maioritários e minoritários (Martins & Famá, 2012). Nesse cenário,
os acionistas controladores poderiam usar o poder decisório absoluto para alcançar benefícios
privados do controle, atingindo particularmente direitos de acionistas minoritários e
preferenciais, o que também poderia acontecer em desfavor de interesses de demais
stakeholders (Shleifer & Vishny, 1997). Portanto, a presente pesquisa fornece insights acerca
do papel dos relatórios integrados e da concentração acionária nas escolhas contábeis inerentes
ao gestor, apresentando evidências úteis à literatura e aos stakeholders que se validam dessas
informações.
2. REVISÃO DA LITERATURA
Dentre as teorias que estão atreladas a qualidade dos relatórios financeiros, está a Teoria
da Agência, estabelecida por Jensen e Meckling (1976), que apresentam a relação entre
principal-agente, onde determina que as partes estão sempre à procura de maximizar sua
função-utilidade, e por isso existem boas razões para supor que o agente nem sempre agirá para
atender aos interesses do principal, já que os agentes também possuem interesses que
procurarão maximizar. O problema básico de qualquer relação de agência consiste na
possibilidade de o agente assumir um comportamento oportunista no tocante a suas ações
visando aumentar sua satisfação pessoal, em detrimento de ações que visem aumentar a
utilidade do principal (Holanda & Coelho, 2016).
Nessa perspectiva, evidencia-se que a informação contábil de menor qualidade pode
acobertar atitudes oportunistas dos agentes das firmas, em prejuízo dos demais stakeholders,
abrindo espaço para uma assimetria informacional no mercado. Por outro lado, a informação
contábil de qualidade é vista como uma importante ferramenta para monitorar conflitos de
agência, ao transmitir com eficiência a situação econômica das firmas aos acionistas,
investidores atuais e potenciais.
No entanto, deve-se considerar que o mercado de ações brasileiro favorece um outro
problema de agência, ainda mais acentuado que o exposto anteriormente: o conflito de
interesses entre acionistas maioritários e minoritários (Martins & Famá, 2012). Diferentemente
de países mais desenvolvidos onde os problemas de agência concentram-se na relação principalagente, no Brasil e em outros países da América Latina, os conflitos de agência convergem na

relação principal-principal, entre os acionistas majoritários e minoritários (Baldez, 2015). Nesse
cenário, os acionistas controladores poderiam usar o poder decisório absoluto para alcançar
benefícios privados do controle, atingindo particularmente direitos de acionistas minoritários e
preferenciais, o que também poderia acontecer em desfavor de interesses de demais
stakeholders (Shleifer & Vishny, 1997).
Partindo dessa perspectiva, da utilização do poder que os acionistas majoritários
possuem, Claessens, Djankov, Fan e Lang (2002) discutem sobre dois efeitos que podem ser
causados pela relação entre a concentração acionária e a informatividade: o efeito
entrincheiramento e o efeito alinhamento.
O efeito entrincheiramento acontece quando a concentração de propriedade tem o
objetivo e a capacidade de manter o controle efetivo da gestão. Assim, é esperado que ocorra
redução na informatividade dos lucros contábeis, em decorrência de ações discricionárias dos
acionistas controladores em reportar informação contábil com baixa qualidade, seja no sentido
de omitir expropriações realizadas ou para omitir sinais de desempenho deficiente. Já o efeito
alinhamento se dá quando a concentração de propriedade está associada a maior percentual de
direitos ao fluxo de caixa, de modo a sinalizar aos acionistas minoritários sua disposição em
tomar decisões que contribuam para a maximização do valor da empresa, aliando, dessa forma,
interesses corporativos. Nesse caso, majoritários e minoritários, ao alinharem interesses,
contribuiriam para o aumento da informatividade dos lucros. (Sarlo Neto, 2009; Coelho,
Holanda & Moura, 2017).
Os estudos que tratam sobre a concentração acionária e a qualidade da informação
reportada ainda não possuem resultados convergentes quanto ao comportamento que a
característica de alta concentração de propriedade da firma pode trazer para as informações
contábeis. Alguns estudos sustentam que o efeito alinhamento se sobrepõe ao efeito
entrincheiramento (Lyrio, Neto, Almeida & Massariol, 2011), enquanto outros afirmam que o
efeito entrincheiramento se sobrepõe ao efeito alinhamento (Fan & Wong, 2002; Neto, Lopes
& Dalmácio, 2010; Shuto & Takada, 2010).
Este estudo parte da perspectiva encontrada por Sarlo Neto e Dalmácio (2010), na qual
sustentam que no mercado de ações brasileiro, o efeito entrincheiramento se sobrepõe ao
alinhamento, uma vez que o mercado oferece incentivos para que o acionista controlador
exproprie os acionistas minoritários. Portanto, assume-se a seguinte hipótese de pesquisa:
H1 – A concentração de propriedade acionária está positivamente associada ao Gerenciamento
de Resultados Contábeis.
Um mecanismo corrente na literatura das finanças no tratamento de problemas de
agência é a divulgação de informações financeiras. A teoria da sinalização trata dos problemas
de assimetria informacional nos mercados, e assim procura comprovar como essa assimetria
pode ser reduzida com a sinalização de mais informação (Morris, 1987).
De acordo com essa teoria, no processo de divulgação (disclosure) de informações, os
sinais passam a ser considerados elementos de identificação do nível da qualidade das firmas,
proporcionando aos usuários dados pertinentes capazes de minimizar ou eliminar a assimetria
informacional (Watson, Shrives & Martson, 2002; Dalmácio, 2009).
Neste sentido, o Relato Integrado (RI) surge como uma forma de divulgação de
informações financeiras e não financeiras de forma integrada em um mesmo relatório, tornando
possível a verificação da relação existente entre estas, bem como, possibilitando melhorar a
qualidade, clareza e a precisão dos dados reportados (Eccles & Krzus, 2010; Haji & Anifowose,
2016). Considerando que firmas que apresentam boa qualidade informacional, utilizam-se da
emissão de sinais, como o relatório integrado, a fim de obter mais investidores ao divulgar
informações adicionais que reflitam uma boa gestão (An, Davey & Eggleton, 2011).

No Brasil, a divulgação do RI é de caráter voluntário, bem como em diversos outros
países, exceto África do Sul (Barth, Cahan, Chen & Venter, 2017). Embora haja diversos
incentivos voltados a divulgação de RI no Brasil, por órgãos como a Comissão de Valores
Imobiliários (CVM), Bolsa de valores de São Paulo (B3), Tribunal de Contas da União (TCU),
ainda é baixo o índice de adesão das organizações ao RI (Fernandes, 2020). Sendo este um dos
aspectos motivantes para os pesquisadores voltar suas análises ao estudo do RI, visando
identificar quais as variáveis, fatores e características que tendem a influenciar a adesão à
divulgação do relato integrado de forma voluntária pelas firmas (Ricardo, Barcellos & Bortolon,
2017; Rizzi, Mazzioni, Moura & Oro, 2019; Fernandes, 2020).
Nesse contexto, Shirabe e Nakano (2019) examinaram a relação existente entre relato
integrado e as práticas de gerenciamento de resultados, encontrando que a adesão aos relatórios
integrados pelas firmas reflete na divulgação de lucros mais conservadores, evidenciando
assim, uma relação negativa entre gerenciamento de resultados contábeis e a divulgação de
relatórios integrados. Os autores destacam ainda que os benefícios provenientes da adesão ao
RI tendem a refletir sobre os resultados a longo prazo, sendo necessário que o processo seja
realizado de forma contínua.
Por sua vez, Pavlopoulos, Magnis e Iatridis (2019) evidenciaram que a divulgação de
relatórios integrados de alta qualidade, ou seja, com base nos critérios de divulgação, estabelece
relação positiva com o desempenho das firmas. De modo semelhante, considerando uma
amostra composta por firmas de 36 países, Obeng, Ahmed e Miglani (2020) encontraram
relação positiva entre a qualidade dos lucros e a divulgação de informações voluntárias ao
mercado, por meio dos relatórios integrados. Os achados elucidaram ainda, que quanto maior a
qualidade da integração das informações financeiras e não-financeiras maior tende a ser
qualidade dos lucros, e que os custos de agência não exercer efeito moderador significante nessa
relação.
Para Fiori, Di Donato e Izzo (2016), as teorias da sinalização e da agência fornecem
fundamentos capazes de justificar a redução da assimetria informacional e dos custos de agência
em decorrência da maior divulgação de RI. Ante esse contexto, considerando que a assimetria
informacional reflete os problemas de agências decorrente das práticas de gerenciamento de
resultado e tomando como base os argumentos evidenciados nos estudos anteriores, se
estabelece a segunda hipótese de pesquisa (H2):
H2 – A divulgação voluntária do Relato Integrado está negativamente associada ao
Gerenciamento de Resultados Contábeis.
Segundo Donnelly e Mulcahy (2008), para que os gestores divulguem informações de
qualidade que possam inibir problemas de agência e, assim, garantir o funcionamento efetivo
da firma, é necessário um nível adequado de monitoramento e controle. A respeito disso, os
autores justificam a importância de analisar aspectos da estrutura de propriedade que possam
estar relacionados com a divulgação das informações.
Raimo, Vitolla, Marrone e Rubino (2020) realizaram um estudo cross-country para
analisar a relação entre as características da propriedade – dentre elas a concentração de
propriedade acionária –, e a qualidade dos relatórios integrados. Os achados do estudo apontam
que a concentração acionária é uma característica institucional que pode afetar a qualidade dos
relatórios contábeis negativamente, indicando que empresas com propriedade mais dispersa, ou
seja, com menor concentração acionária, fornecem maior qualidade das informações nos
relatórios integrados.
Assumindo a premissa que esses estudos trazem de que a concentração de propriedade
acionária é uma característica da firma que pode vir a trazer impactos na divulgação voluntária
do relato integrado, bem como na qualidade das informações contábeis, é apresentada a terceira

hipótese de pesquisa deste trabalho (H3), na qual busca investigar o comportamento dessa
relação. Dito isto, assume-se que:
H3 – A concentração de propriedade acionária é um fator moderador na relação existente entre
o gerenciamento de resultados contábeis e a divulgação voluntária do relato integrado
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1 População e Amostra
Diante da problemática estabelecida, o presente estudo é caracterizado como empíricoanalítico. A população foi composta pelas companhias abertas com ações listadas na Bolsa,
Brasil e Balcão (B³), considerando o período de 2016 a 2019. A seleção do período de análise
deu-se levando em consideração a obrigatoriedade da divulgação de informações de caráter
socioambientais no Formulário de Referência pelas empresas de capital aberto, segundo a
instrução da CVM n. 552/14. Além disso, 2019 foi o último ano que os dados pertinentes a esta
pesquisa se encontravam disponíveis.
Para compor a amostra foi necessário excluir as firmas do setor financeiro, por dispor
de estrutura patrimonial e operacional divergente das firmas dos demais setores, podendo
distorcer os resultados devido ao seu alto grau de alavancagem (Costa, Correia, Paulo &
Lucena, 2018). Exclui-se também, as companhias com dados faltantes necessários para
obtenção das variáveis utilizadas nesta pesquisa. Por fim, retirou-se da amostra as empresas
estatais, considerando que se busca analisar os aspectos relacionados a divulgação de caráter
voluntário e a Lei n. 13.303/2016 estabeleceu a obrigatoriedade da divulgação anual do relatório
de sustentabilidade ou relatório integrado de firmas de capital aberto (Fernandes, 2020). Nesse
sentido, a amostra final não probabilística foi composta por 169 empresas totalizando 599
observações.
3.2 Variáveis da Pesquisa
As informações financeiras necessárias para o cálculo do gerenciamento do resultados
e concentração de propriedade foram coletadas na plataforma Economática®. A qualidade da
informação foi medida pelo gerenciamento de resultados por meio das escolhas contábeis,
utilizando os accruals discricionários como proxy. Nesse sentido, utilizou-se inicialmente da
abordagem do balanço patrimonial descrita pela Equação (1), para estimar os accruals totais,
conforme Paulo (2007):

𝑇𝐴𝑖𝑡 =

(Δ𝐴𝐶𝑖𝑡 − ΔDisp𝑖𝑡 ) − (Δ𝑃𝐶𝑖𝑡 − ΔDiv𝑖𝑡 ) − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑖𝑡
𝐴𝑖𝑡−1
(1)

onde, 𝑇𝐴𝑖𝑡 corresponde aos accruals totais da empresa i no período t; Δ𝐴𝐶𝑖𝑡 reflete a variação
do ativo circulante da empresa i no final do período t-1 para o final do período t; ΔDisp𝑖𝑡
consiste na variação das disponibilidades da empresa i no final do período t-1 para o final do
período t; Δ𝑃𝐶𝑖𝑡 é a variação do passivo circulante da firma i no final do período t-1 para o final
do período t; ΔDiv𝑖𝑡 é variação das dívidas de financiamentos e empréstimos de curto prazo da
empresa i no final do período t-1 para o final do período t; 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑡 consiste nas despesas com

depreciação e amortização da firma i no período t; por fim, 𝐴𝑖𝑡−1 representa o ativo total
defasado da empresa i no período t-1.
Posteriormente foi utilizado o modelo de Pae (2005) para estimar os accruals
discricionários, na qual foram obtidos por meio dos resíduos da regressão, conforme a Equação
(2):
1
) + 𝛽1𝑖 ∆𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖 𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝜆1𝑖 𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝜆2𝑖 𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡−1 + 𝜆3𝑖 𝑇𝐴𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡
𝑇𝐴𝑖𝑡 = α (
𝐴𝑡−1
(2)
onde, 𝑇𝐴𝑖𝑡 representa os accruals totais da empresa i no período t, obtido por meio da equação
(1); 𝐴𝑡−1 são os ativos totais defasados em t-1; ∆𝑅𝑖𝑡 consiste na variação das receitas líquidas
da empresa i no período t-1 para o período t, ponderada pelos ativos totais no final de t-1; 𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
reflete o ativo imobilizado da empresa i no final do período t, ponderado pelos ativos totais no
final do período t-1; 𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡 consiste no fluxo de caixa operacional da empresa i no final do
período t, ponderado pelos ativos totais no final do período t-1; 𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡−1 reflete o fluxo de caixa
operacional da empresa i no final do período t-1, ponderado pelos ativos totais no final do
período t-2; 𝑇𝐴𝑖𝑡−1 retrata os accruals totais da empresa i no período t-1, ponderados pelos
ativos totais do final do período de t-2; 𝛽’s refletem os coeficientes estimados da regressão; e
o 𝜀𝑖𝑡 consiste nos resíduos da regressão.
A concentração de propriedade acionária foi medida tomando como base o método
delineado por Bouvatier, Lepetit e Strobel (2014), considerando a metodologia de aglomeração
hierárquica cluster (AHC) para encontrar as diferentes dimensões de concentração. Segundo os
autores, a AHC considera a distância euclidiana entre duas companhias, tomando como base a
princípio o método de Ward para indicar o intervalo entre os aglomerados constituídos pelas
firmas. Nesse sentido, os clusters foram determinados considerando as seguintes medidas de
propriedades: i) percentual do maior acionista; ii) percentual do segundo maior acionista; e iii)
o índice Herfindahl (HERF), na qual retrata a distribuição de propriedade dos acionistas,
medido pelo logaritmo do somatório do percentual de todos os acionistas ao quadrado, de
acordo com a Equação 3.
𝐻𝐸𝑅𝐹 = ∑𝑛𝑗−1 𝑂𝑆𝑗2
(3)
em que 𝑂𝑆 consiste na proporção do percentual do capital social de cada acionista j pelo
percentual dos totais de capitais próprios de todos os acionistas, elevado ao quadrado, enquanto
n retrata a quantidade total de acionistas.
Alguns autores se utilizam do índice herfindahl em estudos sobre concentração de
propriedade considerando que, diferentemente das demais medidas, como o percentual do
primeiro e percentual do segundo acionista, na qual buscam fornecer significado a concentração
acionária, o índice identifica a distribuição das ações considerando todos os acionistas
(Okimura, Silveira & Rocha, 2017). Dessa forma, com base em tais medidas de concentração
acionária, os dados foram levados à plataforma SPSS para posterior agrupamento e formação
dos clusters.
Os dados referentes a divulgação do relatório integrado foram obtidos por meio da
consulta dos formulários de referências, relatórios anuais, relatórios integrados e relatórios de

sustentabilidade disponíveis nos sites das empresas, bem como, no site da CVM por meio do
item “relate ou explique”. Assim, as informações sobre RI foram coletadas considerando as
diretrizes de elaboração estabelecidas pelo International Integrated Reporting Council - IIRC
(2014), onde destacam os princípios elementos de conteúdo que deve compor os relatórios
integrados. Para fins de análise, a coleta foi realizada atribuindo valor igual a 0 – para as
companhias sem divulgação de relatórios integrados ou de sustentabilidade; 1 – para as
empresas com conteúdo e estrutura similar ao estabelecido pelo IIRC; e por fim, atribui-se valor
igual a 2 – para firmas que divulgaram o relatório integrado conforme as diretrizes dos IIRC
(Fernandes, 2020). As empresas podem mudar de classificação ao longo dos anos conforme as
políticas de divulgação voluntárias adotadas por elas.
3.3 Definição dos Modelos
Conforme discutido na sessão 2, o mercado acionário brasileiro tem por característica a
forte concentração de propriedade. Nesse sentido, a primeira hipótese de pesquisa foi definida
visando analisar e relação entre o gerenciamento de resultado e a concentração de propriedade
acionária. Para tanto, rodou-se as seguintes equações separadamente, considerando os
diferentes clusters de concentração acionária, resultados da aglomeração hierárquica de
clusters:
𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐴𝑙𝑡𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(4)
𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑀𝑒𝑑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(5)
𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(6)
onde, ACC consiste na proxy de gerenciamento de resultados por escolhas contábeis;
𝐴𝑙𝑡𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 , 𝑀𝑒𝑑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 e 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 retrata os clusters de concentração acionária obtido
por meio de três medidas: primeiro acionista, segundo acionista e índice herfindahl (Bouvatier,
Lepetit & Strobel, 2014); 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 , 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 e 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 são variáveis que controlam os
efeitos de tamanho, alavancagem e desempenho em relação a variável de gerenciamento de
resultados; e o 𝜀𝑖𝑡 retrata os erros da regressão.
Como visto anteriormente, a qualidade das informações reportadas aos usuários é um
aspecto primordial no processo decisório (Di Pietra, McLeay & Ronen, 2014). Nesse sentido,
a fim de responder a segunda hipótese de pesquisa quanto a relação existente entre o
gerenciamento de resultados por accruals e a divulgação de relatórios integrados, considerando
a influência destes sobre a qualidade das informações contábeis, definiu-se a Equação 7.
𝐴𝐶𝐶 = 𝛼 + 𝛽1 𝐷𝑆𝑖𝑚𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(7)
em que, 𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 consiste nos accruals discricionários obtidos por meio dos resíduos da Equação
2 (Pae, 2005); 𝐷𝑆𝑖𝑚𝑅𝐼𝑖𝑡 é uma variável dummy onde atribui valor igual a 1 para as empresas
que divulgam informações não financeiras com estrutura similar ao do RI e 0 caso contrário;
𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡 é uma segunda variável dummy de RI onde atribui valor igual a 1 para as empresas

que divulgam RI conforme as diretrizes do IIRC e 0 caso contrário. As firmas que não divulgam
informações de caráter não financeiro são captadas por meio da constante 𝛼, quando 𝛽1 e 𝛽2
recebem valor igual a zero; O 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 por sua vez, consiste no logaritmo do tamanho, a
𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛 reside no grau de alavancagem das firmas, enquanto o 𝐿𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴 consiste no logaritmo
do desempenho, sendo estas variáveis de controle; Por fim, o 𝜀𝑖𝑡 reflete os resíduos da
regressão.
Por fim, a estimação dos modelos de interesses para atender a terceira hipótese de
pesquisa, deu-se por meio da inclusão das variáveis de interação entre os clusters de
concentração e a dummy de divulgação de RI conforme as diretrizes. Para tanto, rodou-se as
regressões separadamente, conforme as etapas especificadas abaixo:
1 - Considerando a interação entre os clusters de alta concentração e a dummy de divulgação
do RI conforme as diretrizes.
Eq. (8)
2 – Considerando a interação entre os clusters de média concentração e a dummy de divulgação
do RI conforme as diretrizes.
Eq. (9)
3 – Considerando a interação entre os clusters de baixa concentração e a dummy de divulgação
do RI conforme as diretrizes.
Eq. (10)
𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐷𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑙𝑡𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡
+ 𝛽5 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(8)
𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐷𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝑒𝑑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡
+ 𝛽5 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(9)
𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐷𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑓𝑅𝐼𝑖𝑡
∗ 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐴𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(10)
Foram adicionados em todos os modelos as variáveis alavancagem, tamanho e ROA
visando controlar os efeitos destas sobre o gerenciamento de resultados, conforme indícios
apontados na literatura. Nesse sentido, a variável de tamanho foi medida por meio do logaritmo
natural do ativo total da empresa i no período t. Uma corrente na literatura aponta que quanto
maior a empresa mais os gestores tendem a gerenciar, considerando a maior dificuldade da sua
detecção, visando assim atingir melhores resultados (Lobo & Zhou, 2001; Richardson, 2003).
Enquanto outra parte dos estudiosos apontam evidências para uma relação negativa entre o
tamanho e as práticas discricionárias, partindo da perspectiva de que grandes empresas possuem
maior foco de monitoramento, o que pode restringir as práticas oportunistas (Barros, Menezes,
Colauto & Teodoro, 2014; Shirabe & Nakono, 2019; Kumala & Siregar, 2020).
A alavancagem por sua vez, foi estimada considerando as contas de dívidas de curto e
longo prazo em relação total de ativos da empresa i no período t. Segundo Iudicíbus e Lopes
(2004) empresas com maior grau de alavancagem tendem a apresentar relação positiva com as
práticas discricionárias, considerando as escolhas contábeis em torno do lucro inerentes a esse
processo, na qual levariam os gestores optar por mecanismos que maximizem os resultados,
conforme propõe da hipótese do grau de endividamento.

O desempenho das firmas representado pelo ROA, foi calculado considerando lucros
antes dos itens extraordinários da empresa i no período t ponderado pelos ativos totais no final
do período t-1. Para Shirabe e Nakono (2019), o desempenho é uma medida positivamente
associada ao gerenciamento de resultados.
4.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Estatística Descritiva
A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva por cluster das variáveis da pesquisa, no
período de 2016 a 2019.
Tabela 1 - Estatística descritiva das variáveis de pesquisa de 2016 a 2019
ACC

Primeiro
acionista

Segundo
acionista

Herf

DSem
RI

DSimi DConf
lRI
RI

LogTa
m

LogROA

Alav

Painel A - Todas as empresas da amostra (1.206 observações)
Média
Desvio
Padrão
Min
Max

0,0000

37,5472

14,4654

-0,6589

0,4008 0,1766 0,0904

2,6566

-2,6727

0,0034

0,3207
-2,8885
2,6802

21,1009
3,4185
99,5196

8,8348
0,0047
99,1539

0,4211
-2,3303
0,0000

0,4903 0,3915 0,2868
0
0
0
1
1
1

0,2075
0,7112
2,9820

0,9431
-9,1259
-0,0256

0,0246
0,0000
0,5219

Painel B - Cluster 1: Alta concentração de propriedade (653 observações)
Média

-0,2521

33,1468

18,3799

-0,6240

0,4433 0,1700 0,0766

2,6438

-2,7818

-2,7818

Desvio
Padrão

0,3211

13,0425

8,6742

0,2920

0,4972 0,3759 0,2661

0,1882

1,0041

1,0041

-2,8885
5,1101
1,7420
-1,9857
0
0
0
1,5886 98,2580
46,1539
0,0000
1
1
1
Painel C - Cluster 2: Média concentração de propriedade (317 observações)
Média
0,0273 62,4013
9,7754
-0,3098 0,3344 0,1987 0,1136

1,0327
2,9820

-9,1259
-0,0256

-9,1259
-0,0256

2,6362

-2,5959

0,0069

0,2821

0,8911

0,0444

0
2

-6,7414
-0,7321

0,0000
0,5219

2,7193

-2,4961

0,0008

0,1033

0,8087

0,0026

Min
Max

Desvio
Padrão

0,3323

17,1697

7,8088

0,2315

0,4725 0,4725 0,3178

Min
Max

-1,0831
5,1622
0,0047
-1,9756 0,0000
0
0
2,6392 99,5196
99,5196
0,0000 1,0000
1
1
Painel D - Cluster 3: Baixa concentração de propriedade (236 observações)
Média
0,0382 16,3383
9,9338
-1,2243 0,3729 0,1653 0,9746
Desvio
Padrão

0,2976

8,7122

4,0754

0,3341

0,4846 0,3722 0,2972

Min
-0,4200
3,4185
0,2302
-2,3303
0
0
0
2,3484
-5,5506
0,0000
Max
2,6802 50,6092
24,7757
-0,2952
1
1
1
2,9786
-0,9102
0,0265
Nota: Acc são os Accruals discricionários medida de GR; Primeiro acionista, Segundo acionista e o Herf (índice
herfindahl) refletem as medidas de concentração de propriedade; (DSimilRI) (DConfRI) (DSemRI) são as dummies
relatório integrado considerando 1 para empresas que divulgam e 0 caso contrário; Por fim, (LogTam) (Alav)
Alavancagem e (LogROA) consiste no tamanho, desempenho e alavancagem, respectivamente.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A análise de agrupamento resultou em três clusters distintos quanto a concentração
acionária, apresentado conforme a Tabela 1: cluster 1, média concentração acionária; cluster 2,
alta concentração acionária; e cluster 3, baixa concentração acionária.
Quanto a composição dos clusters e o agrupamento das empresas, foram levados em

consideração os seguintes aspectos: as empresas do cluster 1, que representam a média
concentração de propriedade, consistem em firmas com uma participação concentrada,
possuindo em sua estrutura, principalmente, dois acionistas que juntos detêm um controle de
participação, e alguns acionistas menores. Nesse caso, os dois maiores acionistas costumam ter
juntos de 30 a 60% do controle da firma; o cluster 2, referente a alta concentração de
propriedade, captura um grau muito forte de concentração acionária, possuindo no geral um
acionista controlador que detém grande parte das ações da empresa, acima de 60% do controle;
já as firmas do cluster 3, baixa concentração de propriedade, são firmas caracterizadas por uma
estrutura de propriedade relativamente dispersa. A estrutura destas é caracterizada,
principalmente, por um grande número de acionistas que não detêm o controle das ações (ou
seja, menos de 30% do total de ações), ou, muito raramente, um acionista controlador com um
número substancial de acionistas que detêm uma pequena parte cada.
Conforme utilizado por Bouvatier, Lepetit e Strobel (2014), o principal indicador
empregado para a divisão das firmas entre os clusters de concentração acionária foi a variável
que representa o valor médio da concentração das ações do Primeiro Acionista. Essa variável
apresentou um valor médio de (33,1468) para o cluster 1 - concentração acionária média, de
(62,4013) para o cluster 2 - concentração acionária alta, e de (16,3383) para o cluster 3 concentração acionária baixa.
A variável ACC que captura o gerenciamento de resultados por accruals, estimada pelo
modelo de Pae (2005), dentre os clusters apresentou valor médio negativo somente no cluster
que retrata as firmas de média concentração acionária (-0,2521), indicando uma maior
magnitude de accruals positivos para esta variável. Quanto mais distante de zero os resultados
médios dessa variável, maiores os indícios de gerenciamento de resultados (Cupertino &
Martinez, 2008). Tendo isso em vista, não se pode afirmar, a partir dos resultados médios
apresentados na Tabela 1, que há indícios de gerenciamento entre os clusters (-0,2521) para o
cluster 1; (0,0273) para o cluster 2; e (0,0382) para o cluster 3. Cabe destacar que a alta
concentração tem uma média muito maior que média e baixa concentração, e o sinal negativo
indica que as firmas estão usando accruals em média para reduzir lucros, o que bate com a
teoria do entrincheiramento. No entanto, essas são apenas análises preliminares, e as análises
robustas serão realizadas em seguida.
As variáveis que determinam o relato integrado nas firmas (DSimilRI) (DConfRI)
apresentaram, em todos os clusters, valores com média e desvio padrão aproximados. Além
disso, todos os valores apresentaram-se positivos. Já a variável de controle que representa o
tamanho (LogTam) da empresa apresentou um valor médio baixo em relação aos demais no
cluster de baixa concentração de propriedade, indicando que as empresas de menor tamanho
estão inseridas nesse cluster.
4.2 Correlação de Pearson e Spearman
A Tabela 2 apresenta a matriz de correlações entre as variáveis utilizadas nesta pesquisa,
por meio da utilização dos métodos de Pearson (paramétrico) e Spearman (não-paramétrico).
Entretanto, os testes de normalidade Shapiro-Francia (Tabelas 3, 4 e 5) apontam que as
variáveis de interesse não apresentam distribuição normal, sugerindo assim o uso da correlação
de Spearman para fins de análise (Levin & Fox, 2004).
Diante disso, verifica-se que a dummy de divulgação de RI conforme a estrutura e
diretrizes estabelecidas pelo IIRC (2014), aponta para uma correlação negativa com a variável
de ACC, proxy do gerenciamento de resultado por accruals discricionários (-0361), sugerindo
que firmas que divulgam RI tendem a ter uma redução nas práticas oportunistas, no entanto
esse resultado não se mostrou significativo. Por outro lado, a variável DSimilRI (0.0745*)
aponta para uma correlação positiva e significativa a 10% com a variável dependente (ACC)

sugerindo que firmas que divulgam relatório similar ao de RI possuem um maior
comportamento discricionário sobre os números contábeis.
Tabela 2 - Correlação Pearson (abaixo) e Spearman (acima) da diagonal
Variáveis ACC
AltaCon
MedCon BaixaCon DSemRI DSimilRI DConfRI LogTam
LogROA
Alav
ACC
1
-0.012
-0.028
0.050
-0.042
0.074*
-0.036
0.069*
0.072*
0.035
AltaCon
0.049
1
-0.656*** -0.311*** -0.080**
0.045
0.049
-0.002
0.056
-0.007
MedCon
-0.088** -0.648***
1
-0.512***
0.062
-0.023
-0.052
-0.038
-0.092**
0.045
BaixaCon
0.057
-0.294*** -0.536***
1
0.013
-0.022
0.009
0.052
0.052
-0.048
DSemRI
-0.063* -0.081*** 0.094***
-0.028
1
-0.687*** -0.460*** -0.551*** -0.172*** 0.395***
DSimilRI
0.054
0.034
-0.018
-0.014
-0.379***
1
-0.328*** 0.300***
0.004
-0.225***
DConfRI
0.020
0.048*
-0.052*
0.012
-0.257*** -0.146***
1
0.350***
0.219*** -0.238***
LogTam
0.091*** -0.058** -0.067** 0.149*** -0.285*** 0.230*** 0.210***
1
0.030
-0.657***
LogROA
0.160***
0.051
-0.120*** 0.092** -0.147***
0.025
0.173***
0.035
1
0.028
Alav
-0.003
0.084***
-0.034
-0.051
0.090*** -0.062**
0.045
-0.500***
0.065*
1
Nota: *p<0.10, **p<0.005, ***p<0.001; Descrição das variáveis: Accruals discricionários (ACC); (DSimilRI) (DConfRI) (DSemRI) são
as dummies relatório integrado considerando 1 para empresas que divulgam e 0 caso contrário; (LogTam) é o Logaritmo de tamanho;
(Alav) Alavancagem; Por fim o (LogROA) consiste no Logaritmo de desempenho das firmas.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Segundo Baldez (2015) e Neves e Pinheiro (2016), uma das características do mercado
acionário brasileiro é o alto grau de concentração de propriedade acionária, onde muitas ações
se concentram nas mãos de poucos acionistas. Ao analisar a correlação das variáveis de
concentração acionária AltaCon (-0.0129), MedCon (-0.0287) e BaixaCon (0.0508) com a
variável dependente (ACC), verificou-se que não apresentam correlações significativas. Por
fim, as variáveis de controle LogTam (0.0690*) e LogROA (0.0721*) apresentaram correlação
positiva e significativa a 10% com os accruals discricionários representado pela variável ACC,
indicando que o tamanho e o desempenho da companhia estão diretamente correlacionados com
as práticas discricionárias.
4.3 Análise dos Resultados
A fim de responder as hipóteses de pesquisa utilizou-se da técnica de modelagem
estatística de dados em painel desbalanceado. Nesse sentido, buscou-se identificar qual o painel
mais adequado para os dados, se os pooled ordinary least squares (POLS), efeitos fixos ou
efeitos aleatórios. Para tanto, foram realizados em todas as regressões o teste de Chow, na qual
apontou para rejeição de H0, indicando assim, a utilização do modelo por efeitos fixos.
Posteriormente, o teste de Breusch-Pagan indicou para utilização do modelo por efeitos
aleatórios, considerando resultado >0.05. Por fim, o teste de Hausman apontou que o painel por
efeitos fixos se adequa melhor aos dados do que o painel por efeitos aleatórios, sendo este o
painel utilizado para todas as regressões, considerado os resultados semelhantes.
Foram realizados ainda, testes das propriedades das regressões por toda a amostra. Os
testes de normalidade (Shapiro-Francia) apontaram para rejeição da hipótese nula de
normalidade, considerando resultados <0.05. Os testes de multicolinearidade (Variance
Inflation Factor - VIF) apontaram inicialmente para problemas de multicolinearidade nos
modelos, considerando os VIF >5. Por meio do teste de White identificou-se que os modelos
apresentavam também problemas de heterocedasticidade, considerando p-valor <0.05. Em
seguida, os testes de Hamsey e de Wooldridge indicaram a não existência de problemas de
omissão de variáveis e nem de autocorrelação serial nos modelos estimados.

Os problemas de multicolinearidade foram solucionados por meio da logaritmização de
algumas variáveis de controle, como ROA e Tamanho. Enquanto os problemas de
heterocedasticidade foram contornados por meio da aplicação do robust nos modelos. Por fim,
seguindo Wooldridge (2014), a não normalidade dos dados em grandes amostras é um
pressuposto que pode ser relaxado.
Nesse contexto, visando analisar a relação existente entre a concentração de propriedade
acionária e a qualidade dos lucros, executou-se as regressões 4, 5 e 6, em que os resultados
estão dispostos na Tabela 3.
Tabela 3 - Relação entre Gerenciamento e Concentração de propriedade acionária - 2016 a 2019
ACC
Variáveis
Eq (4)
Eq (5)
Eq (6)
AltaCon
MedCon
BaixaCon
LogTam
Alav
LogROA
Constante
Prob > F
R²
R²-ajustado
Controle tempo
Observações
Número de empresas
Testes
Shapiro-Francia
VIF
White teste
Wooldridge
Ramsey

Coef.
0.051

4.957***
47.719*
0.037**
-13.398***

t
(0.565)

(3.744)
(1.730)
(2.166)
(-3.708)

Coef.

t

-0.014

(-0.213)

4.951***
47.673*
0.036**
-13.359***

(3.735)
(1.728)
(2.106)
(-3.701)

Coef.

t

-0.025
4.931***
47.602*
0.037**
-13.306***

(-0.301)
(3.732)
(1.726)
(2.162)
(-3.694)

0.0003
0.149
0.143
Sim
599
169

0.0003
0.148
0.142
Sim
599
169

0.0003
0.148
0.142
Sim
599
169

0.00001
1.14
7.6e-16
0.9438
0.3394

0.00001
1.15
3.6e-14
0.9438
0.3378

0.00001
1.14
2.1e-12
0.9438
0.3432

Nota: Estatísticas t robustas entre parênteses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10; Variável dependente: Accruals
discricionários (ACC). Variáveis independentes: clusters de concentração de propriedade acionária (AltaCon)
(MedConc) (BaixaConc). Variáveis de controle: Logaritmo de tamanho (LogTam); Alavancagem (Alav);
Logaritmo de ROA (LogROA).
Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir da análise da Tabela 3, verificou-se que os resultados rejeitam a primeira
hipótese de pesquisa, de que a concentração de propriedade acionária está associada
positivamente com a prática de gerenciamento de resultados contábeis. Isto porque as variáveis
que representam as medidas de concentração AltaCon (0.051); MedCon (-0.014); e BaixaCon
(-0.025) não apresentaram significância estatística quando relacionadas com a variável
atribuída ao gerenciamento de resultados contábeis.
Conforme observa Viana Junior e Crisóstomo (2019), o mercado brasileiro é
caracterizado por uma alta concentração de propriedade. Como consequência desse aspecto, o
que descreve o ambiente corporativo do país é o conflito entre acionistas controladores e
minoritários. Entretanto, esse resultado pode significar que, na presença do problema de agência
exposto anteriormente, este não é propiciado pelas manipulações discricionárias por meio dos
accruals.

Os achados desse estudo corroboram com a Hipótese de Monitoramento Eficiente,
proposta por Shleifer e Vishny (1986), que apontam que a propriedade dispersa gera um baixo
monitoramento sobre a gestão, visto que a propriedade concentrada leva os grandes acionistas
a terem uma participação mais ativa na organização. Dessa forma, a concentração de capital
leva a uma solução parcial para os problemas de monitoramento dos gestores, surgindo como
uma alternativa eficiente de controle nas organizações, principalmente em mercados menos
desenvolvidos.
A Tabela 4 evidencia os resultados da Equação 7 quanto ao comportamento do
gerenciamento de resultados contábeis por accruals em relação a adoção e divulgação de
relatórios integrados pelas firmas de capital aberto. De modo geral, verifica-se que a dummy de
divulgação de relatório integrado segundo as diretrizes do IIRC, apresentou resultado negativo
e significativo a 1% (-0,201***), sugerindo que as firmas que divulgam relatórios integrados
tendem a apresentar uma redução no comportamento oportunista dos gestores por meio dos
accruals discricionários. Esses achados convergem com os resultados dos estudos de Shirabe e
Nakano (2019), Pavlopoulos, Magnis e Iatridis (2019) e Obeng, Ahmed e Miglani (2020), na
qual apontam evidências que sustentam o argumento de que a divulgação de relatório integrado
retrata um incentivo para aumentar a qualidade das informações financeiras e não-financeiras
reportadas aos usuários, restringindo as práticas discricionárias.
Tais evidências convergem com os aspectos discutidos pelas teorias da sinalização e da
agência, de que ao divulgarem informações adicionais ao mercado as companhias visam
sinalizar uma melhor gestão e atrair investidores. Por sua vez, a medida que os investidores são
melhores informados por meio dos relatórios integrados, há uma redução da assimetria
informacional ocasionada pelos conflitos de agência (Fiori, Di Donato & Izzo, 2016; Barth et
al., 2017; García-Sánchez & Noguera-Gámez, 2017; Bernadi & Stark, 2018; Flores, Fasan &
Mendes-da-Silva, 2019). Dito isto, não é possível rejeitar a hipótese 2 de pesquisa,
considerando que a redução da assimetria informacional em virtude de divulgação do relatório
integrado indica um incentivo capaz de reduzir as práticas de gerenciamento de resultados.
Tabela 4 - Relação entre GR e Relatório Integrado - 2016 a 2019
ACC
Variáveis
Eq (7)
Coef.
t
DSimilRI
-0.192**
(-2.220)
DConfRI
-0.201***
(-2.912)
LogTam
5.488***
(4.108)
Alav
48.197*
(1.765)
LogROA
0.036**
(2.156)
Constante
-14.726***
(-4.063)
Prob > F
R²
R²-ajustado
Controle tempo
Observações
Número de empresas
Testes
Shapiro-Francia
VIF
White teste
Wooldridge
Ramsey

0.0004
0.172
0.165
Sim
599
169
0.00001
1.40
5.1e-29
0.9438
0.4485

Nota: Estatísticas t robustas entre parênteses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10; Variável
dependente: Accruals discricionários (ACC). Variáveis independentes: dummies relatório
integrado (DSimilRI) (DConfRI) considerando 1 para empresas que divulgam e 0 caso contrário.
A constante reflete os valores da dummy das firmas que não divulgam RI. Variáveis de controle:
Logaritmo de tamanho (LogTam); Alavancagem (Alav); Logaritmo de ROA (LogROA).
Fonte: Elaborada pelos autores.

Com base na Tabela 4 verificou-se ainda, que os relatórios com estrutura similar aos
relatórios integrados também apresentam resultado negativo e significativo a 5% (-0.192**),
reforçando a ideia de que a divulgação de informações adicionais tende a restringir as práticas
de gerenciamento de resultados por meio dos accruals.
As variáveis de controle LogROA (0.036**) e Alav (48.197*) apresentaram resultados
positivos e significativos a 5% e 10%, respectivamente, conforme Shirabe e Nakono (2019) e
Kumala e Siregar (2020), indicando que quanto maior o desempenho e o grau de alavancagem
das firmas, maior tende a ser o nível do gerenciamento de resultados contábeis por meio dos
accruals. Enquanto que a variável LogTam (5.488***) apresentou resultado positivo e
significativo a 1%, evidenciando que o tamanho da companhia estabelece relação direta com as
práticas discricionárias, indicando assim, que firmas maiores tendem a gerenciar mais seus
resultados visando minimizar os custos políticos ou considerando a sua maior complexidade
operacional como um pressuposto na qual dificultaria a detecção das práticas discricionárias
pelos usuários (Lobo & Zhou, 2001; Richardson, 2003).
Posteriormente, buscou-se analisar o comportamento do gerenciamento de resultados de
firmas altamente concentradas e que tem como característica a divulgação de informações
financeiras e não financeiras por meio do relatório integrado. Nesse sentido, a Tabela 5
apresenta os resultados das regressões 8, 9 e 10, quanto ao efeito moderador da concentração
de propriedade acionária na relação entre GR e RI, no período de 2016 a 2019.
Tabela 5 - Relação entre Concentração de Propriedade Acionária, GR e RI - 2016 a 2019
ACC
Variáveis
Eq (8)
Eq (9)
Eq (10)
Coef.
t
Coef.
t
Coef.
t
AltaConc
-0.015
(-0.134)
MedConc
0.021
(0.294)
BaixaConc
-0.033
(-0.373)
DSimilRI
-0.197**
(-2.185)
-0.192**
(-2.178)
-0.194**
(-2.209)
DConfRI
-0.236*** (-2.791)
-0.157**
(-1.984) -0.197*** (-2.904)
DConfRI*AltaConc
0.112
(1.272)
DConfRI*MedConc
-0.083
(-1.016)
DConfRI*BaixaConc
-0.038
(-0.310)
LogTam
5.504***
(4.116)
5.484***
(4.099)
5.483***
(4.098)
Alav
48.388*
(1.768)
48.328*
(1.766)
48.147*
(1.761)
LogROA
0.034**
(2.109)
0.036**
(2.135)
0.036**
(2.171)
Constante
-14.769*** (-4.069) -14.726*** (-4.058) -14.703*** (-4.050)
Prob > F
R²
R²-ajustado
Controle tempo
Observações
Número de empresas

0.0012
0.173
0.164
Sim
599
169

0.0013
0.173
0.163
Sim
599
169

0.0016
0.172
0.162
Sim
599
169

Testes
Shapiro-Francia
VIF
White teste

0.00001
1.52
1.7e-27

0.00001
1.60
1.9e-26

0.00001
1.44
5.3e-25

Wooldridge

0.9438

0.9438

0.9438

Ramsey

0.4539

0.4228

0.4105

Nota: Estatísticas t robustas entre parênteses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10; Variável dependente: Accruals
discricionários (ACC). Variáveis independentes: dummies relatório integrado (SimilRI) (ConfRI) considerando 1
para empresas que divulgam e 0 caso contrário. A constante reflete os valores da dummy das firmas que não divulgam
RI. (AltaConc) (MédiaCon) e (BaixaConc) consiste nas variáveis de concentração considerando os cluster de alta,
média e baixa concentração, respectivamente. Variáveis de controle: Logaritmo de tamanho (LogTam);
Alavancagem (Alav); Logaritmo de ROA (LogROA).
Fonte: Elaborada pelos autores.

De modo geral, os resultados das regressões apresentam indícios para rejeição da
terceira hipótese de pesquisa, na qual considera a concentração de propriedade acionária fator
moderador na relação existente entre o gerenciamento de resultados contábeis e a divulgação
do relatório integrado. As variáveis que capturam as interações entre esses aspectos não
apresentaram significância estatística (DConfRI*AltaConc, 0.112; DConfRI*MedConc, 0.083; DConfRI*BaixaConc, -0.038), apontando para a não existência de um efeito moderador
da concentração de propriedade na relação existente sobre o gerenciamento de resultados e o
relatório integrado.
Visto os resultados, percebe-se que na presença de propriedade concentrada em
simultaneidade da divulgação voluntária do relatório integrado em relação ao Gerenciamento
de Resultados não mudam em comparação à quando analisadas separadamente, conforme
resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4.
Em suma, os resultados alcançados com a pesquisa sugerem que existe uma relação
negativa e significativa entre a divulgação voluntária do relato integrado e o gerenciamento dos
resultados contábeis, apontando que a sinalização de informações é capaz de mitigar o
comportamento discricionário dos gestores. Os resultados ainda apontam que não se pode
afirmar que a característica institucional da propriedade concentrada seja um fator que esteja
relacionado com o gerenciamento de resultados contábeis, visto a ausência de significância
estatística nessa relação. Por fim, os achados sugerem ainda que essa característica da
propriedade concentrada não é um fator moderador na relação existente entre o gerenciamento
de resultados contábeis e a divulgação voluntária do Relato Integrado, visto a não significância
das variáveis de interação em confronto com a relação estabelecida entre GR e RI.
5. CONCLUSÃO
O objetivo deste estudo foi analisar o efeito moderador da concentração de propriedade
acionária na relação entre gerenciamento de resultados contábeis e divulgação do relatório
integrado. Para tanto, utilizou-se de uma amostra composta por 169 firmas brasileiras listada
na B3, considerando o período de 2016 a 2019.
No primeiro momento, buscou-se identificar a relação existente entre o gerenciamento
de resultados e a caraterística de concentração de propriedade acionária, conforme hipótese 1.
Com base nos resultados não foi possível inferir que a concentração acionária é uma
característica que apresenta influência significativa sobre as práticas discricionárias.
Posteriormente, visando analisar o comportamento discricionário dos gestores diante da
divulgação voluntária do relatório integrado pelas firmas de capital aberto, identificou-se
indícios de que a divulgação de informações adicionais ao mercado tende a inibir o
comportamento oportunista do gestor. Uma vez que os resultados apontaram para uma relação

negativa e significativa tanto considerando a dummy de divulgação de RI conforme as diretrizes
do IIRC, como em relação a dummy de relatórios com estruturas similares ao de relatórios
integrados.
As evidências corroboram com as discussões que embasam a teoria da agência e da
sinalização, de que a emissão de sinais ao mercado por meio de informações adicionais tende a
refletir melhor qualidade das informações reportadas aos usuários, considerando a redução da
assimetria informacional. Diante disso, não é possível rejeitar a H2.
Em seguida, analisou-se por meio da terceira hipótese de pesquisa, o efeito moderador
da concentração de propriedade acionária na relação entre gerenciamento de resultados
contábeis e a divulgação voluntária de relatórios integrados. Tomando por base análise das
variáveis de interação entre os clusters de concentração e a dummy de RI conforme as diretrizes,
identificou-se que a característica de alta concentração acionária de uma firma não é fator
determinante para moderar a relação existente entre GR e RI.
Diante disto, destaca-se que os achados deste estudo incorporam novos conhecimentos
em relação ao comportamento do gerenciamento de resultados por meio dos accruals
discricionários diante da presença das características de concentração de propriedade e
divulgação voluntária de informações adicionais aos mercados, tanto separadamente como em
conjunto. Evidenciando que, a adoção voluntária aos relatórios integrados consiste em incentivo
capaz de reduzir o comportamento oportunista dos gestores.
Como limitações de pesquisa, destaca-se que os resultados se restringem ao período de
análise e, as firmas do mercado de ações brasileiro. Nesse sentido, sugere-se para pesquisas
futuras a ampliação da amostra incluindo dados de outros países, a fim de identificar se a
presença das duas características em conjunto, ou seja, concentração e adoção aos relatórios
integrados, apresentam comportamento similar aos indícios identificados no mercado acionário
brasileiro. Outro ponto que pode vir a ser utilizado posteriormente é a utilização de outras
proxies de qualidade da informação, ou até mesmo de gerenciamento de resultados contábeis,
visto que esse estudo verificou apenas por meio da discricionariedade dos accruals.
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