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SUPER LUCRO GAAP: SERIA O EBITDA SUA KRIPTONITA? UMA ANÁLISE 
DOS ATRIBUTOS DOS LUCROS 

RESUMO: O objetivo deste artigo é fornecer evidências sobre a qualidade dos lucros 
non-GAAP comparados a qualidade dos lucros GAAP das empresas listadas na Brasil, 
Bolsa, Balcão - [B]3 no período de 2010 a 2020, considerando como parâmetro os 
atributos de persistência, previsibilidade, suavidade e value relevance em conjunto. A 
amostra analisada é composta por 180 empresas, possuindo 1.499 observações para os 
atributos value relevance e suavidade, e 1.310 observações referente aos atributos 
persistência e previsibilidade. Os resultados dos modelos econométricos evidenciaram 
que os lucros non-GAAP são substancialmente mais persistentes do que os lucros 
divulgados conforme os padrões contábeis, sendo o EBITDA mais útil para fins de 
predição dos lucros non-GAAP e lucros GAAP futuros. O lucro GAAP apresentou maior 
poder explicativo sobre os preços das ações, contrariando a literatura internacional que 
afirma que as métricas as métricas non-GAAP são mais informativas e representativas do 
que lucro GAAP para os participantes do mercado. Desta forma, este estudo contribui 
para os diversos usuários da informação contábil, entre investidores e regulador do 
mercado de capitais, bem como fornece evidências sobre as medidas non-GAAP para os 
órgãos normativos contábeis, a nível nacional e internacional. 
 
Palavras-chave: EBITDA, Lucro Líquido, qualidade dos lucros, GAAP, non-GAAP. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 A Contabilidade, ciência social aplicada, tem como um dos objetivos principais 
mitigar a assimetria informacional entre os diversos usuários das informações contábeis. 
Deste modo, os demonstrativos financeiros fornecem informações contábil-financeiras 
das entidades, que sejam úteis aos usuários, sejam eles existentes e em potencial, para a 
tomada de decisões. As informações contábil-financeiras podem ter valor preditivo, 
confirmatório ou ambos. Para ser considerada como preditiva a informação precisa ser 
utilizada em processos empregados pelos usuários para prever resultados futuros e têm 
valor confirmatório se fornecer um feedback a respeito de avaliações anteriores (CPC 00 
R2, 2019). 
 Entre as medidas financeiras mais importantes para medir o desempenho das 
empresas encontram-se os lucros (Bhattacharya, Black, Christensen & Larson, 2003). 
Dando mais peso e ênfase aos lucros, Dichev, Graham, Harvey e Rajgopal (2016) 
destacam que é amplamente conhecido que os lucros são o único resultado mais 
importante de relatórios financeiros. Intuitivamente, a noção de qualidade dos lucros 
capta até que ponto o número dos lucros reflete o desempenho da empresa.  
 A percepção de que os lucros são as medidas mais importantes pelos usuários das 
demonstrações contábeis, foi evidenciado por Graham, Harvey e Rajgopal (2005) em uma 
pesquisa realizada com aproximadamente 400 CFOs. Os resultados indicaram que os 
CFOs acreditam ser os lucros GAAP, e não o fluxo de caixa, a principal métrica em que 
o mercado se concentra. 
 No entanto, estudos apontam que os relatórios financeiros produzidos com base 
nos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, ou GAAP sigla em inglês, estão 
perdendo sua relevância, devido principalmente às mudanças econômicas e ao 
crescimento das empresas de serviços de alta tecnologia, com isso, as demonstrações 
financeiras tradicionais são menos relevantes na avaliação de valor para os acionistas 
(Francis & Schipper, 1999; Rajgopal &Venkatachalam, 2011; Lev, 2018). 
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 Como consequência desta perda de relevância e baixa informatividade dos lucros 
GAAP, nos últimos anos do Século XX e início do XXI, vem crescendo e ganhando 
considerável atenção nos Estados Unidos e Europa, a divulgação de medidas de lucros 
non-GAAP, ou pro forma, pelos gestores nos comunicados realizados ao mercado 
(Bradshaw & Sloan, 2002; Bhattacharya et al., 2003; Isidro & Marques, 2014). 

Desde então, e conforme enfatizado por Black, Black e Christensen (2018), os 
diversos usuários das informações contábeis estão cada vez mais fazendo uso de métricas 
non-GAAP ou ajustadas a partir dos lucros GAAP, com a justificativa de que gerentes, 
analistas financeiros, investidores, credores e demais partes interessadas, avaliam o 
desempenho das empresas a partir da exclusão de itens não recorrentes ou transitórios, 
além de itens sem efeito no caixa, sob o argumento de que estes ajustes melhoram a 
qualidade da informação, e desta forma, fornece uma medida de desempenho real da 
empresa (Guillamon-Saorin, Isidro & Marques, 2017; Brown, Elliott & Grant, 2017; 
Coulton, Ribeiro, Shan & Taylor, 2016).  

Ademais, estudos afirmam que as empresas com baixa informativa de lucros 
GAAP são mais propensas a divulgar lucros non-GAAP e que a natureza discricionária 
dos cálculos non-GAAP cria oportunidades para enganar investidores (Lougee & 
Marquardt, 2004; Venter, Emanuel & Chan, 2014; Guillamon-Saorin et al., 2017). Neste 
contexto, a qualidade dos lucros pode ser medida analisando os atributos dos lucros 
baseados em informações contábeis, tais como persistência, previsibilidade, suavidade, 
value relevance e conservadorismo, sendo os dois últimos, atributos baseado no mercado 
(Francis, Lafond, Olsson & Schipper, 2004).  

Diante das discussões dos benefícios do uso das métricas non-GAAP em 
detrimento das métricas GAAP (Brown, 2020) surge um questionamento sobre qual 
métrica apresenta maior qualidade dos lucros. Nesse sentido, o estudo de Ribeiro, Shan e 
Taylor (2019), apresentou respostas quanto ao mercado australiano, ao buscar identificar 
até que ponto os lucros non-GAAP apresentam atributos mais consistentes que os lucros 
GAAP. Desta forma a pesquisa comparou os atributos de persistência de lucros, 
previsibilidade, suavidade, value relevance e conservadorismo.  

Os resultados evidenciaram que os atributos de persistência e previsibilidade dos 
lucros não-GAAP é significativamente maior que a dos lucros GAAP, apontando que os 
itens excluídos do cálculo de lucros não-GAAP é amplamente transitório e contribuem 
para fornecer uma melhor previsão dos lucros futuros. 

No Brasil, os estudos sobre a qualidade dos lucros GAAP se concentraram na 
análise de um ou dois atributos dos lucros: persistência e value relevance (Leal, Girão, 
Lucena & Martins, 2017; Marçal & Macedo, 2019) suavização dos lucros (Kolozsvari & 
Macedo, 2018; Kajimoto, Nakao & Moraes, 2019) previsibilidade (Santana, Lima, 
Oliveira & Pereira, 2020); conservadorismo (Moreira, Colauto & Amaral, 2010; Arruda, 
Vieira, Paulo & Lucena, 2015). Diante da lacuna existente, a presente pesquisa tem como 
objetivo medir a qualidade dos lucros non-GAAP e lucros GAAP, considerando como 
parâmetro os atributos de persistência, previsibilidade, suavidade e value relevance em 
conjunto. 

Ademais, torna-se oportuno a análise de uma medida non-GAAP amplamente 
divulgada pelas empresas brasileiras, o EBITDA (KPMG, 2016). Ressalta-se que em 
virtude de ser uma medida de divulgação voluntária, desde 2012 a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) instituiu a Instrução CVM nº 527/2012, onde é estabelecido os 
procedimentos de cálculo, bem como orientação para que as empresas de auditoria façam 
revisão da métrica, se divulgada. Ainda, exige que a companhia evidencie por qual motivo 
tal métrica é considerada mais informativa que os lucros GAAP. 
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Considerando a discussão e os resultados supracitados convém analisar a 
qualidade/atributos dos lucros non-GAAP com relação aos lucros GAAP de empresas 
brasileiras listadas na [B]³. Diante do exposto, apresenta-se a seguinte problemática: Qual 
a qualidade dos lucros non-GAAP comparados aos lucros GAAP de empresas 
brasileiras listadas na [B]³, no período de 2010 a 2020, considerando os atributos de 
persistência, previsibilidade, suavidade e value relevance? 

Esta pesquisa contribui com a discussão sobre os atributos das divulgações de 
non-GAAP earnings, buscando analisar quais os comportamentos destas métricas em 
relação aos resultados passados e futuros, e demonstrando aos investidores sobre a 
qualidade destas métricas. Além disto, o presente estudo busca fornecer insigths de qual 
métrica – GAAP ou non-GAAP, conforme os atributos definidos na literatura, é 
considerada de melhor qualidade. Fornecendo respostas e indícios para o mercado de 
capitais se os lucros comumente utilizados pelos padrões GAAP ou as medidas ajustadas 
– os non-GAAP, possuem mais qualidades. Ademais, possibilita analisar e compreender 
o impacto destas informações nos preços das ações.  

A pesquisa também contribui com o órgão regulador do mercado de capitais – 
CVM, bem como os órgãos normativos contábeis nacionais – Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em 
especial, fornece evidências quanto ao mercado brasileiro, em relação ao uso de medidas 
alternativas, sendo o EBITDA, uma métrica discutida dentro do projeto Agenda 21B do 
IFRS Foundation. Ao estudar e evidenciar, de uma forma conjunta e abrangente, um 
ponto discutido pelo principal órgão normativo a nível mundial, contribui-se com as 
discussões acerca do tema, objetivando melhorar a relevância e a inteligibilidade das 
informações financeiras. Também, contribui com a academia, ao fornecer uma evidência 
ainda não explorada de tais métricas alternativas e seus atributos, comparativa, no 
contexto brasileiro.  
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 MEDIDAS DE LUCROS NON-GAAP 

Uma medida de lucros non-GAAP é uma medida de desempenho financeiro 
ajustada que não está em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos 
ou com os Padrões Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), porém deriva das 
medidas GAAP, e tem por finalidade apresentar uma maior rentabilidade para os 
investidores (Brown, 2020). 

A literatura destaca alguns fatores que podem ter contribuído para as mudanças 
na relevância dos lucros GAAP e dos valores contábeis ao longo do tempo, destaca-se: 
(a) o aumento das empresas de serviços e de tecnologia que investem em intangíveis; (b) 
a frequência de itens não recorrentes; e (c) a incidência de resultados negativos (Collins, 
Maydew & Weiss, 1997).   

Desta forma, as medidas non-GAAP representam uma medida alternativa, 
estabelecidas pela administração, do desempenho financeiro de uma empresa e atendem 
uma demanda do mercado de capitais por informações que não são satisfeitas apenas 
pelos lucros GAAP (Ribeiro, Shan & Taylor, 2019). Os lucros non-GAAP também são 
conhecidos como lucros pro forma, lucros de rua e lucros ajustados, que excluem itens 
GAAP não monetários e transitórios. 

Nessa exclusão de itens GAAP consiste a importância econômica dos relatórios 
non-GAAP, que é determinada em parte, pela frequência, natureza e magnitude dos 
componentes excluídos (Young, 2014). Ademais, órgãos profissionais de contabilidade 
como o Jenkins Committee, destacam que as informações financeiras tradicionais 
perderam sua utilidade, citando o caso norte-americano, em que houve uma transição de 
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uma economia manufatureira para uma economia orientada para serviços de alta 
tecnologia, intangível e intensiva em informações (Rajgopal & Venkatachalam, 2011). 

O IFRS Foundation reconheceu que o uso crescente de medidas alternativas de 
desempenho indica que as demonstrações financeiras estão perdendo sua relevância, 
neste sentido, os números contábeis produzidos pelos GAAP atuais, possibilitou a 
disseminação de novas medidas, por necessidade dos próprios usuários. No entanto, tais 
medidas alternativas podem apresentar uma dicotomia, fornecendo informações 
relevantes ou enganando os investidores. Preocupados com a utilização discricionária 
destas medidas, o IFRS através da Agenda 21B, objetiva que o IASB desenvolva 
mecanismos para permitir que os preparadores apresentem mais medidas alternativas de 
desempenho nas demonstrações financeiras, e que estas medidas sejam auditadas, 
trazendo maior transparência e disciplina em suas divulgações (IFRS, 2018). 
 
2.2 ATRIBUTOS DOS LUCROS 

Francis, Lafond, Olsson e Schipper (2004) dividem os atributos dos lucros em 
“baseados em contabilidade” e “baseados no mercado”. Os atributos baseados em 
contabilidade são os lucros medidos apenas por informações contábeis, tais como 
persistência, previsibilidade e suavidade. Os atributos baseados no mercado são os lucros 
baseados na relação estimada entre o lucro contábil e os preços ou retornos de mercado, 
tais como a value relevance e conservadorismo.  

Destaca-se que existem fatores endógenos e exógenos que são considerados 
determinantes das qualidades dos lucros. Na revisão realizada por Dechow, Ge e Schrand 
(2010), foi identificada seis categorias: (1) características das empresas, (2) práticas de 
reporte de financeiro, (3) governança e controles, (4) auditoria, (5) incentivos do mercado 
de capitais, e (6) fatores externos. Ademais, os números contábeis podem ser moldados 
pela estrutura institucional do país na qual as empresas estão domiciliadas (Bushman & 
Piotroski, 2006), consequentemente, impactando a qualidade dos lucros. 

Ainda segundo Francis et al. (2004) os atributos de lucros baseados em 
contabilidade derivam de uma suposição implícita de que a função dos lucros é a alocação 
efetiva de fluxos de caixa para os períodos de relatório por meio do processo de accruals, 
enquanto os atributos baseados no mercado derivam de uma suposição implícita de que a 
função dos lucros é refletir a receita econômica representada pelo retorno das ações. 
 Deste modo, a seguir serão apresentados os principais atributos de qualidade dos 
lucros presentes na literatura, bem como a construção das hipóteses que nortearão a 
resposta à questão principal investigada neste estudo, trazendo uma perspectiva dos lucros 
GAAP e non-GAAP. 
 
2.2.1 Atributos baseados na contabilidade 

2.2.1.1 Persistência dos lucros 
Os lucros são considerados persistentes, quando os lucros apresentados na 

demonstração de resultado são de boa qualidade e são bons indicadores de lucros futuros, 
sendo considerados sustentáveis no médio e longo prazo, ou seja, não são esporádicos 
(Penman & Zhang, 2002). Nesse sentido a persistência é um atributo dos lucros que tem 
por finalidade capturar a sustentabilidade dos lucros. (Francis et al., 2004). 

As pesquisas sobre a persistência como qualidades dos lucros não são recentes, 
Sloan (1996) investigou se os preços das ações refletem informações sobre lucros futuros 
contidos nos componentes de accrual e fluxo de caixa dos lucros correntes, verificando 
que a persistência do desempenho dos lucros decorre das magnitudes relativas dos 
componentes de caixa e de accrual. Além disto, os resultados apontam que o desempenho 
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dos lucros atribuível ao componente de accrual dos lucros exibe menor persistência do 
que o desempenho dos lucros atribuível ao componente de fluxo de caixa dos lucros. 

Nos Estudos Unidos, Bhattacharya, Black, Christensen e Larson (2003) 
investigaram se os participantes do mercado percebem os lucros non-GAAP como mais 
informativos e persistentes do que o lucro operacional GAAP, os resultados indicaram 
que os lucros non-GAAP são mais informativos e permanentes do que os lucros 
operacionais GAAP, sendo os lucros non-GAAP mais representativos dos “lucros 
principais” do que o lucro operacional GAAP. 

Na Europa, Guillamon-Saorin, Isidro e Marques (2017) estudaram como grandes 
empresas reagem à divulgação das medidas de lucros non-GAAP e concluíram que essas 
medidas são mais informativas para o mercado de capitais. No entanto, identificaram que 
os ajustes non-GAAP são mais persistentes quando acompanhados por níveis mais altos 
de gerenciamento de resultados e que os investidores mais sofisticados visualizam as 
intenções dos gestores e descontam informações non-GAAP consideradas de alta 
impressão. 

Ao analisar empresas listadas na Bolsa de Valores de Johanesburgo com 
divulgação obrigatória de lucros non-GAAP juntamente com os lucros GAAP no 
comunicado à imprensa, Venter, Emanuel e Cahan (2014) verificaram que os ajustes, em 
média, aumentam os lucros GAAP e que os lucros non-GAAP são maiores do que os 
lucros GAAP na maioria das observações. 

Em seu estudo no mercado brasileiro, Leal, Girão, Lucena e Martins (2017) 
analisaram o impacto de resultados extremos e fluxos de caixa na persistência, value 
relevance e qualidade dos accruals das empresas brasileiras não financeiras com ações 
negociadas na BM&F Bovespa no período de 2005 a 2014. Na amostra estudada os 
resultados indicaram que os fluxos de caixa são mais persistentes do que os lucros porque 
o componente dos accruals dos últimos os torna menos persistentes. Além disso, a 
persistência dessas variáveis é afetada pelos valores extremos de lucros e fluxos de caixa, 
com efeito forte e negativo nos fluxos de caixa.  
 Embora os resultados sejam mistos em relação a persistência dos lucros GAAP, 
non-GAAP, entre outras medidas, o que pode ser em partes explicado por fatores externos 
e internos, bem como um menor ou maior grau de gerenciamento de resultados à discrição 
do gestor. Formula-se a seguinte hipótese: 
H1: Os lucros non-GAAP das empresas brasileiras analisados neste estudo, são mais 
persistentes que os lucros GAAP, comparativamente. 
 

2.2.1.2 Previsibilidade dos lucros 
A previsão de lucros futuros é uma necessidade do mercado, segundo Lipe (1990), 

a relação retorno-lucro depende da capacidade relativa dos lucros versus informações 
alternativas para prever os lucros futuros, bem como a persistência dos lucros na série 
temporal.  

De acordo com o CPC 00 (R2), as informações financeiras possuem valor 
preditivo quando são utilizadas pelos seus usuários para prever resultados futuros. A 
previsibilidade, desta forma, é uma informação substancial na Estrutura Conceitual do 
FASB e, consequentemente, um atributo de lucros ambicionável pelos criadores de 
padrões (Francis et al., 2004). 

A capacidade preditiva dos lucros é a principal explicação para a exclusão das 
despesas dos lucros non-GAAP (Barth, Gow & Taylor, 2012). Isso se deve ao fato de que 
essas exclusões têm capacidade preditiva significativa para fluxos de caixa operacionais 
e lucros futuros, mas sua capacidade de previsão é menor do que os lucros GAAP (Doyle, 
Lundholm & Soliman, 2003).  
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  Lougee e Marquardt (2004) examinaram a capacidade dos lucros “pro forma” de 
prever a rentabilidade e retornos futuros e depois de controlar os lucros GAAP, 
descobriram que os lucros pro forma fornecem poder preditivo incremental 
marginalmente significativo para a lucratividade futura.  

Neste sentido, Rainsbury, Hart e Buranavityawut (2015) analisaram as 
motivações para o relato de lucros ajustados dos GAAP por empresas da Nova Zelândia. 
Os resultados indicam que os gestores de algumas empresas praticam os lucros ajustados 
pelo GAAP para fornecer uma impressão favorável dos lucros e ainda que esses lucros 
ajustados fornecem uma melhor previsão dos lucros futuros e fornecem mais informações 
value relevants para o mercado do que os lucros GAAP.  

O estudo de Leung e Veenman (2018) revela que os lucros non-GAAP das 
empresas com prejuízo são altamente preditivos do desempenho futuro e são avaliados 
pelos investidores, enquanto as despesas excluídas dos lucros GAAP não são. Os 
resultados sugerem que as empresas com prejuízo que divulgam lucros non-GAAP têm 
um desempenho futuro significativamente melhor do que as empresas com prejuízo 
GAAP e não são supervalorizadas pelos investidores. Ao comparar os lucros non-GAAP 
de empresas com alto desempenho com os de empresas com prejuízo, as métricas non-
GAAP das empresas com prejuízo são significativamente mais preditivas e menos 
estratégicas.  

Estudo realizado com empresas australianas listadas no período de 2006 a 2011, 
constatou que os lucros non-GAAP exercem impacto significativamente positivo na 
previsibilidade do fluxo de caixa futuro, especialmente nos períodos pré-crise e crise.  
(Sinnewe, Harrison & Wijeweera, 2017). 

Deste modo, o presente estudo no contexto do mercado acionário brasileiro, 
define a seguinte hipótese de pesquisa: 
H2: Os lucros non-GAAP são métricas mais previsíveis dos lucros futuros em comparação 
aos lucros GAAP. 

 
2.2.1.3 Suavidade dos lucros 
A suavidade pode ser considerada um instrumento de gerenciamento de 

resultados, isto porque as empresas de alto valor no mercado tendem a suavizar os lucros 
em torno do relatório de lucros futuros, logo tem como benefício a redução dos ruídos 
nos relatórios, desta forma os investidores avaliam com maior precisão essas empresas 
(Chaney & Lewis, 1995). 

A suavização de lucros operacionais pode ocorrer quando os gestores escolhem 
esconder mudanças no desempenho econômico de sua empresa usando decisões 
operacionais reais e opções de relatórios financeiros. Por exemplo, os gestores 
“suavizam”, ou reduzem a variabilidade dos lucros relatados alterando o componente 
contábil dos lucros, ou seja, os accruals (Leuz, Nanda & Wysocki, 2003). 

Além disto, os gestores também podem usar seu critério contábil para esconder 
impactos econômicos para o fluxo de caixa operacional da empresa. Assim, os gestores 
podem acelerar as receitas futuras ou postergar o relatório de custos atuais para ocultar o 
péssimo desempenho. Em contrapartida, os gestores subestimam o forte desempenho 
atual para criar reservas para o futuro. Desta forma, a correlação contemporânea entre 
mudanças nos acréscimos contábeis e mudanças no caixa operacional os fluxos são uma 
medida de suavização de lucros (Leuz et al., 2003). 

Neste sentido, Barth, Landsman e Lang (2008) compararam as métricas de 
qualidade contábil de empresas que aplicam IAS - padrões internacionais de 
contabilidade, antecessoras das IFRS, com aquelas para uma amostra correspondente de 
empresas não americanas que não o fizeram no período após as empresas adotarem as 
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IAS. Os resultados indicaram que as empresas que aplicam as IAS apresentam menos 
suavização de lucros, menor gerenciamento de resultados em direção a uma meta, 
reconhecimento mais oportuno de perdas e uma maior associação de valores contábeis 
com preços de ações e retornos.  

No Brasil, Kolozsvari e Macedo (2018) verificaram a influência da suavização na 
persistência, considerando a adoção das Normas Internacionais de Relatório Financeiro 
(IFRS). A partir dos resultados obtidos, a adoção das IFRS aumentou a qualidade dos 
resultados, mudando o papel de suavização, que anteriormente aumentava e depois 
diminuía a persistência, logo as IFRS aumentaram o nível informacional do lucro. 

A suavização de resultados pode ser associada a persistência, a pesquisa de 
Kajimoto, Nakao e Moraes (2019), ao observar uma amostra formada por 295 empresas 
brasileiras, no período de 2010 a 2015, limitando-se às empresas que mais suavizam o 
lucro líquido, verificou-se que há contas que mantêm sua persistência e outras que deixam 
de apresentar persistência significativa.  

Em outra amostra, formada pelas 76 empresas que mais suavizam o lucro líquido, 
com o grupo de tratamento formado pelas empresas que suavizam, utilizando accruals 
discricionários, observou-se que as contas despesa de venda, e outras receitas e outras 
despesas operacionais mantêm a persistência. Esses resultados sugerem que a associação 
da suavização do lucro líquido com a persistência ocorre por meio das contas de resultado 
que o compõem, mas há uma redução da capacidade preditiva em empresas que têm seu 
resultado suavizado. 

Neste sentido, a terceira hipótese deste estudo é definida: 
H3: Os lucros non-GAAP são menos suavizados que os lucros GAAP. 
 

2.2.1.4 Value Relevance  
Segundo Francis et al. (2004), esse construto é frequentemente medido como a 

capacidade dos lucros de explicar a variação nos retornos, onde um maior poder 
explicativo é visto como desejável. Os estudos de value relevance são projetados para 
avaliar se os valores contábeis específicos refletem informações que são usadas pelos 
investidores na avaliação do patrimônio líquido das empresas (Barth, Beaver & 
Landsman, 2001) 

Há evidências de que os lucros non-GAAP relatados por gerentes e analistas 
possuem maior value relevance do que o lucro GAAP (Venter et al., 2014; Rainsbury, 
Hart & Buranavityawut, 2015; Brown & Sivakumar, 2003; Bradshaw & Sloan, 2002). 
Uma vez que o lucro líquido GAAP contém muitos itens não operacionais que reduzem 
sua value relevance em comparação com os lucros operacionais, comparar o value 
relevance dos lucros GAAP com os lucros operacionais favorece indevidamente os lucros 
operacionais (Brown & Sivakumar, 2003).  

Xu, Bhuiyan e Rahman (2016) buscaram identificar e explicar a composição, os 
determinantes, a relevância e os efeitos dos lucros non-GAAP e a ênfase dada nos 
relatórios anuais em empresas listadas na Nova Zelândia de 2006 a 2010. Os resultados 
indicaram que os lucros non-GAAP são usados por empresas com maiores diferenças 
entre os lucros estatutários e previstos, maior acompanhamento de analistas e maior 
proporção de conselheiros de administração independentes. Os lucros non-GAAP têm 
uma associação negativa fraca com os retornos anuais do mercado e uma associação 
positiva significativa com o volume de ações negociadas. Finalmente, a relevância do 
lucro básico por ação é menor para empresas que enfatizam o lucro básico em seus 
relatórios anuais. 

Bonacchi, Kolev e Lev (2015) analisaram o value relevance e a capacidade 
preditiva de uma determinada métrica não financeira non-GAAP, o valor do cliente. A 
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amostra consiste em um grupo de rápido crescimento de empresas baseadas em 
assinaturas durante o período de 2002-2010. Os autores destacam que o valor da medida 
de customer equity está positiva e significativamente associado ao valor de mercado da 
empresa, bem como aos lucros futuros. Portanto, eles concluem que o valor do cliente 
incorpora informações importantes relativas ao valor da empresa. 

De acordo com os resultados apresentados pelos estudos acima, formula-se a 
última hipótese de pesquisa em relação aos atributos dos lucros analisados: 
H4: Os lucros non-GAAP analisados, são mais value relevants que os lucros GAAP no 
mercado de capitais brasileiro. 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 Objetivando investigar a persistência, a previsibilidade, a suavização e o value 
relevance dos GAAP earnings em comparação aos non-GAAP earnings das empresas 
listadas na Brasil, Bolsa, Balcão - [B]3 no período de 2010-2020. Nas secções 3.1, 3.2 e 
3.3 a seguir, são apresentadas a amostra e coleta de dados, variáveis utilizadas, os modelos 
econométricos e técnicas utilizadas no presente estudo, respectivamente. 
 
3.1 AMOSTRA E COLETA DE DADOS 

O universo desta pesquisa compreende todas as companhias brasileiras com ações 
listadas na [B]³ - Brasil, Bolsa, Balcão, durante o período 2010 a 2020. O período inicial 
é compreendido a partir do ano de 2010, em virtude da adoção das IFRS no Brasil. A 
pesquisa utilizou dos dados das empresas até o ano de 2020, pois é o último exercício 
fiscal anual divulgado pelas empresas até a data de conclusão desta investigação.  

As informações contábeis anuais referentes ao lucro líquido, patrimônio líquido, 
ativo total e quantidade de ações em circulação foram coletadas por meio das plataformas 
de dados Bloomberg®, Refinitiv Eikon® e das demonstrações financeiras padronizadas 
(DFP) disponíveis no site da CVM. Em relação à variável non-GAAP earnings – 
EBITDA, foi coletada manualmente nos press releases divulgados ao mercado pelas 
empresas e arquivadas no site de Relações com Investidores ou junto à CVM.  

Foram excluídas as empresas que não reportaram as informações necessárias para 
o estudo no período em análise. Destarte, para compor a amostra final do estudo, foi 
necessário que as empresas tenham divulgado voluntariamente o EBITDA, para que a 
comparabilidade possa ser mensurada. 

A partir dos critérios definidos anteriormente, a amostra final do estudo ficou 
composta por 180 empresas, possui 1.499 observações para os atributos value relevance 
e suavidade, e 1.310 observações referente aos atributos persistência e previsibilidade, 
visto que para estas medidas, foi necessário a defasagem da variável dependente um 
período de ano em relação a independente. 

Destaca-se como limitações deste estudo, o fato de utilizar-se de apenas uma 
medida non-GAAP – o EBITDA; a amostra específica de empresas da [B]³, não 
representa o universo de empresas brasileiras, porém um segmento seleto das companhias 
de capital aberto; e, o fato da coleta manual do EBITDA nos press releases. 
 
3.2 VARIÁVEIS UTILIZADAS 

Para o processo de seleção das variáveis, utilizou-se como referência artigos 
seminais amplamente discutidos na literatura a respeito de cada um dos atributos dos 
lucros analisados neste estudo. 

Para analisar o value relevance, partiu-se do estudo de Ball e Brown (1968), bem 
como de outros artigos que analisaram o value relevance dos conteúdos informacionais 
dos números contábeis (Oliveira, Rodrigues & Craig, 2010; Badu & Appiah, 2018), além 
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de trabalhos que se utilizaram de informações non-GAAP (Brown & Sivakumar, 2003; 
Isidro & Marques, 2013, 2014; Black, Black & Christensen, 2018; Ribeiro et al. 2019). 

Em relação a persistência dos lucros, foram utilizados como base os trabalhos de 
Kormendi e Lipe (1987), Dechow e Dichev (2002), Dechow e Ge (2005). Os trabalhos 
de Francis et al. (2004) e Barth et al. (2008), serviram como base para o modelo 
amplamente utilizado na literatura de suavização dos lucros. Ao examinar a 
previsibilidade dos lucros, destaca-se os artigos de Van der Meulen, Gaeremynck e 
Willekens (2007), Atwood, Drake, Myers e Myers (2011) e Lougee e Marquardt (2004). 
Ademais, destaca-se que para todas as métricas analisadas, este estudo também utilizou 
como base o artigo de Ribeiro et al. (2019), que analisaram os atributos dos lucros GAAP 
comparativamente aos non-GAAP earnings das empresas australianas.  

Optou-se por utilizar a variável Pit+3, utilizada no modelo de Value Relevance com 
a cotação da ação no dia 31 de março, ou a primeira cotação existente após essa data, com 
o objetivo de captar de forma mais tempestiva a divulgação dos GAAP e non-GAAP 
earnings ao preço das ações. Essa estratégia também foi realizada por Collins, Maydew 
e Weiss (1997), Brown e Sivakumar (2003) e Badu e Appiah (2018).  
 Procedimentos de winsorização a 1% foram aplicados em todas as variáveis do 
estudo, e as variáveis preço das ações e ativo total por ação (TAM) foram transformadas 
em logaritmo natural com o objetivo de mitigar possíveis problemas de 
heterocedasticidade. Conforme Wooldridge (2015), em alguns casos uma variável pode 
ser transformada para atingir a normalidade. 
  
3.3 MODELOS ECONOMÉTRICOS 

Para analisar os quatro atributos dos lucros formulou-se os seguintes modelos 
econométricos, detalhados pelas nove equações abaixo. Inicialmente foram estimadas 
duas regressões com o objetivo de verificar a persistência dos lucros. Na equação 1, o 
lucro GAAP (LL) é calculado como sendo o lucro líquido dividido pelo número total de 
ações em circulação. E na equação 2, o lucro non-GAAP (EBITDA), calculado como a 
métrica EBITDA coletada manualmente nos press releases, dividido pelo número total 
de ações em circulação. Em ambas equações, a variável dependente está sempre em t+1, 
visto que o modelo busca captura o quanto do lucro do ano anterior, está sendo persistente 
em explicar o lucro do ano seguinte. 

LLit+1 = α0 + β1LLit + εit                                     (1)                                                                                             
EBITDAit+1 = α0 + β2EBITDAt + εit        (2) 

 
Em seguida, as equações 3 e 4 são utilizadas, conforme procedimento adotado por 

Lougee e Marquardt (2004) e Ribeiro et al. (2019), para verificar a previsibilidade dos 
lucros. A medida é derivada da regressão dos lucros GAAP ou non-GAAP do ano 
seguinte (t+1) em relação os lucros GAAP e non-GAAP do ano corrente (t0). Um 
coeficiente significativo do EBITDA indica que os lucros non-GAAP têm capacidade de 
previsão da lucratividade futura. 

       LLit+1 = α0 + β1LLit + β2EBITDAit + εit                      (3)                                                                              
       EBITDAit+1 = α0 + β1LLit + β2EBITDAt + εit        (4) 

 
Para analisar a suavização dos lucros, foi estimada a equação 5 a seguir, a partir 

de Francis et al. (2004). Onde a suavidade dos lucros (Smoothnessit) é a proporção do 
desvio padrão dos lucros GAAP da empresa i divididos pelos ativos totais, pelo desvio 
padrão dos lucros non-GAAP divididos pelos ativos totais. Um índice de suavidade dos 
lucros superior a um (1), indica que os lucros non-GAAP são menos voláteis do que os 
lucros GAAP. 
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                               Smoothnessit = σ(LLit) / σ(EBITDAit)        (5) 
 
Por fim, foram estimados dois modelos econométricos quanto à relevância dos 

GAAP earnings (LL) e do patrimônio líquido (PL), em relação ao preço das ações tanto 
três (Pit+3) quanto seis meses (Pit+6) após o encerramento do exercício anual anterior. 
 

Pit+3 = α0 + β1PLit + β2LLit + β3TAMit + εit       (6)                                                                                             
Pit+6 = α0 + β1PLit + β2LLit + β3TAMit + εit       (7) 

 
Na sequência, para estimar o value relevance dos lucros non-GAAP, foram 

estimados mais dois modelos. A partir de procedimentos também presentes na literatura, 
a exemplo, Brown e Sivakumar (2003) e Venter et al. (2014), em que a medida de lucro 
líquido GAAP é substituída pela outra medida de interesse, neste caso, o EBITDA. Os 
resultados das equações 8 e 9 a seguir, serão analisados em comparação aos resultados 
das Equações 6 e 7. Deste modo, a partir dos resultados das quatro equações, será possível 
inferir qual medida foi considerada mais value relevant, assim, responde à hipótese H4, 
que analisa o atributo do value relevance. 

Pit+3 = α0 + β1PLit + β2EBITDAit + β3TAMit + εit       (8)                                                                                             
Pit+6 = α0 + β1PLit + β2EBITDAt + β3TAMit + εit        (9) 

 
Para identificar o tipo de regressão mais adequada foram testados o método de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) empilhado (pooled), o método de efeitos 
aleatórios e o método de efeitos fixos. Segundo Wooldridge (2015), ao aplicar os modelos 
de efeitos fixos e aleatórios, geralmente calculam-se as estimativas agrupadas de MQO, 
visto que a comparação desses três conjuntos de estimativas pode auxiliar na 
determinação da natureza dos vieses causados por ter-se deixado o efeito não observado. 

Desta forma, com o objetivo de definir o método econométrico mais adequado 
para o presente estudo, foram realizados os testes de Chow, Hausman e Breusch-Pagan 
(Wooldridge, 2015). A Tabela 1 a seguir evidencia os modelos econométricos mais 
adequado para cada conjunto de dados e equações, conforme os testes descritos 
anteriormente. 
 
   Tabela 1 – Resultados dos Testes: Identificação dos Modelos em Painel 

Testes 
Eq. 1 

(p-valor) 
Eq. 2’ 

(p-valor) 
Eq. 3 

(p-valor) 
Eq. 4 

(p-valor) 
Eq. 6 

(p-valor) 
Eq. 7 

(p-valor) 
Eq. 8 

(p-valor) 
Eq. 9 

(p-valor) 
 
 

Modelo 
Efeitos 
Fixos 

Efeitos 
fixos 

Pooled 
OLS 

Efeitos 
fixos 

Efeitos 
aleatórios 

Efeitos 
aleatórios 

Efeitos 
aleatórios 

Efeitos 
aleatórios 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
 
O estimador de efeitos fixos utiliza transformação para remover o efeito não 

observado antes da estimação, enquanto que o estimador de efeitos aleatórios é adequado 
quando se acredita que o efeito não observado é não correlacionado com as variáveis 
explicativas em cada período de tempo (Wooldridge, 2015). Os modelos de regressão 
para dados em painel dispõem de uma maior quantidade de informação, maior 
variabilidade dos dados, menor multicolinearidade entre as variáveis, maior número de 
graus de liberdade e maior eficiência. A utilização de dados em painel pode auxiliar a 
detectar e medir os efeitos que não são observados em um corte transversal ou em uma 
série temporal (Baltagi, 2008).     

Ademais, foram realizados os procedimentos de verificação de possível problema 
de multicolinearidade entre as variáveis. A verificação do pressuposto ocorreu por meio 
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do Variance Inflation Factor (VIF). Com base nos resultados, o maior VIF apresentado 
por uma variável foi pelo Tamanho (TAM) na Equação 8, igual a 1,73, bem abaixo do 
valor máximo de 5 (Wooldridge, 2015), cujo limite se ultrapassado, sugeriria presença de 
multicolinearidade entre as variáveis. Deste modo, nos modelos de regressões múltiplas 
e univariadas utilizados, observa-se que não existe correlações elevadas entre as 
variáveis. 

Em seguida foi testada a normalidade dos dados, além da verificação de possível 
heterocedasticidade. Na presença de heterocedasticidade, de acordo com Wooldridge 
(2015) é possível ajustar os erros-padrão, estastísticas t, F e LM de forma a torná-las 
válidas na presença de heterocedasticidade de forma desconhecida.  

Em virtude dos resultados apresentados para a heterocedasticidade em todas as 
equações, p-valor igual a 0,0000, foi aplicado a correção de White para obtenção de erros-
padrão robustos. O resultado do p-valor menor que 0,05, representa a ausência de 
homocedasticidade.  

 
4 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÕES 
4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CORRELAÇÃO 

A Tabela 2 a seguir evidencia a estatística descritiva das variáveis analisadas no 
presente estudo, objetivando inspecioná-las. Os dados são referentes ao período de 2010 
a 2020, especificamente para a análise da previsibilidade e persistência, foi necessário 
utilizar as variáveis do ano 2010 – início da adoção obrigatória das IFRS, como variável 
independente defasada nos respectivos modelos. Desta forma, para cada um destes dois 
atributos, resultou em 1.310 observações, e 1.499 observações para os outros dois 
atributos investigados. 
 
    Tabela 2 - Estatística Descritiva 

Variável Nº obs. Média Erro padrão Mínimo Máximo 
LLt+1 1.310 0,0139785 4,294607 -27,89528 6,104941 
LLt 1.310 0,2014295 3,899053 -23,61088 7,179523 
EBITDAt+1 1.310 2,7171090 3,537292 -8,983451 17,67165 
EBITDAt 1.310 2,8536750 3,711566 -7,807114 21,04073 
Pt+3 1.499 18,47821 16,44736 1,49 97,97 
Pt+6 1.499 18,32891 16,23404 1,32 97,80 
LLt 1.499 0,1503227 4,028583 -23,90762 7,485866 
EBITDAt 1.499 2,817891 3,785436 -8,983451 21,04073 
PLt 1.499 11,72746 18,06159 -30,14336 126,6346 

   Fonte: dados da pesquisa, 2021. 
 

Observando as médias, verifica-se o comportamento diversificado das variáveis, 
no entanto, apresentam-se de forma positivas. As principais variáveis de interesse, lucro 
líquido e EBITDA, apresentaram médias bem distintas, o EBITDA com média bem 
superior. O erro padrão observado do EBITDA foi ligeiramente menor que em relação ao 
lucro líquido, bem como apresentou os menores valores mínimos, e os maiores valores 
máximos. Indicando que os lucros non-GAAP evidenciam menores prejuízos, quando o 
caso, bem como, maiores lucros, conforme os itens excluídos variavelmente ano a ano.  

Em relação às correlações por meio do procedimento de Spearman, verificaram-
se associações regulares entre as principais variáveis analisadas. As maiores associações 
foram encontradas entre: EBITDAt+1 e EBITDAt de 0,7837; Lucro Líquidot+1 e Lucro 
Líquidot de 0,6227. Ademais, foi verificada uma associação fraca entre o EBITDAt e o 
Lucro Líquidot+1 de 0,3394. Em relação ao preço das ações, inicialmente com P+3, a 
associação com o LL foi de 0,5185 e com o EBITDA de 0,5543. Quanto ao preço seis 
meses após o exercício social anterior, a correlação com o LL foi de 0,5125, e com o 
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EBITDA de 0,5391. Deste modo, como uma forma inicial de verificar a associação entre 
as variáveis, a medida non-GAAP é mais associada com a medida do ano seguinte, que 
comparada aos lucros GAAP. Todas as variáveis analisadas foram estatisticamente 
significantes ao nível de 1%. 
 
4.2 ANÁLISE ECONOMÉTRICA 
 

As Tabelas 3 a 6 apresentam os resultados da comparação dos lucros non-GAAP 
divulgados pelas companhias e o lucro conforme os padrões contábeis, sendo evidenciado 
em cada tabela seus respectivos atributos individualmente. São apresentadas no Painel A 
a estatística das variáveis, sendo: os coeficientes e o erros-padrão em parênteses, bem 
como o p-valor de significância de cada variável analisada. Os resultados derivados das 
estimativas anuais refletem as médias das séries temporais, permitindo estimar tendências 
de tempo em cada atributo analisado. No Painel B, evidenciado a estatística dos modelos. 
 A Tabela 3 a seguir, apresenta os resultados do primeiro atributo da qualidade dos 
lucros analisado, a persistência, representados pelas Equações 1 e 2 – lucro GAAP e lucro 
non-GAAP, respectivamente. A variável independente está com lag de um período de 
ano, visto que conforme a literatura, este procedimento busca captar o quanto o lucro do 
ano t é capaz de explicar as variações em t+1. A partir dos resultados apresentados, a 
primeira hipótese (H1) deste estudo será respondida. 
 Os resultados reportados demonstram que, em média, o EBITDA é 
significativamente mais persistente do que os lucros GAAP. O coeficiente EBITDA é 
0,3354, contra 0,1915 do lucro líquido, percentualmente, o lucro non-GAAP apresentou 
um coeficiente superior em aproximadamente 57%. A diferença na persistência entre os 
lucros GAAP e non-GAAP é de 0,1439, sendo responsável por cerca de 75% da 
persistência dos lucros GAAP, uma diferença economicamente grande.  

Ademais, o EBITDA apresentou-se estatisticamente significante ao nível de 1%, 
enquanto o lucro líquido, para a amostra analisada, foi significante ao nível de 10%. O R2 
das equações 1 e 2 também apresentou diferença significativa, enquanto para a equação 
onde foi utilizado o lucro líquido, o R2 foi de 3,57%, na equação 2 (EBITDA) o resultado 
foi de 11,46%. Isto demonstra que 11,46% das variações no EBITDA do ano seguinte 
(t+1) são explicados pelo EBITDA do ano anterior. De modo que, em relação ao lucro 
líquido, a variação da medida no lucro líquido do ano seguinte foi apenas de 3,57%. No 
geral, pelos resultados apresentados, os lucros non-GAAP são substancialmente mais 
persistentes do que os lucros divulgados conforme os padrões contábeis. 

De acordo com Dechow et al. (2010), empresas com lucros mais persistentes têm 
receita ou fluxo de caixa mais “sustentável”, tornando-o uma medida mais útil nas 
avaliações baseadas em modelos com previsões de fluxo de caixa ou dividendos. Desta 
forma, conforme os resultados apresentados, o EBITDA é mais útil para fins de avaliações 
e para predizer os lucros non-GAAP futuros. Os resultados estão em linha com o estudo 
de Ribeiro et al. (2019). 

 
  Tabela 3 – Resultados da Regressão das Equações 1 e 2 

Painel A: Estatística das Variáveis 
LLit+1 (equação 1) EBITDAit+1 (equação 2) 
Variáveis Coeficiente p-valor Variáveis Coeficiente p-valor 
LL 0,1915125 

(0,1052509)  
0,070*** EBITDA 0,3354089 

(0,1116072)  
0,003* 

Constante -0,0245978 
(0,0212006)  

0,247 Constante 1,759961 
(0,0966712)  

0,000* 

Painel B: Estatística dos Modelos 
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Modelo Efeitos fixos com correção de 
White para heterocedasticidade. 

Modelo Efeitos fixos com correção de 
White para heterocedasticidade. 

R2 0,0357 R2 0,1146 
F (1, 179) 3,31 F (1, 179) 9,03 
Prob > F 0,0705 Prob > F 0,0030 
Nº observações 1.310 Nº observações 1.310 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
Notas: *Estatisticamente significante a 1%; **Estatisticamente significante a 5%; ***Estatisticamente 
significante a 10%. 
  

Na Tabela 4 a seguir, estão evidenciados a comparação dos resultados dos 
modelos econométricos quanto a previsibilidade do Lucro Líquido e do EBITDA. Nota-
se que tanto o Lucro Líquido como o EBITDA são estatisticamente significantes a 1%, 
ou seja, há evidências que as duas métricas possuem poder preditivo sobre os lucros 
futuros. No entanto, ao comparar a Equações 3, observa-se que o EBITDA para explicar 
a variável dependente lucros GAAP apresentou coeficiente negativo (-0,2803706). 
Enquanto o EBITDA na Equação 4 apresentou coeficiente significativo e positivo 
(0,2491884), sinalizando que o EBITDA possuí maior capacidade de prever lucro futuros, 
uma vez que todas as variáveis explicativas LL (0,1237305) e EBITDA (0,2491884) 
apresentaram coeficientes positivos significativos. 
 
  Tabela 4 – Resultados da Regressão das Equações 3 e 4 

Painel A: Estatística das Variáveis 
LLit+1 (equação 3) EBITDAit+1 (equação 4) 
Variáveis Coeficiente p-valor Variáveis Coeficiente p-valor 
LL 0,7438661 

(0,0243517)  
0,000* LL 0,1237305 

(0,0298725)  
0,000* 

EBITDA -0,2803706 
(0,0255818)  

0,000* EBITDA 0,2491884 
(0,0345293)  

0,000* 

Constante 0,6642286 
(0,1155568)  

0,000* Constante 1,981084 
(0,1152429)  

0,000* 

Painel B: Estatística dos Modelos 
Modelo Correção de White para 

heterocedasticidade 
Modelo Efeitos fixos com correção de 

White para heterocedasticidade 
R2 0,4176 R2 0,1279 
F (2, 1.307) 468,50 F (2, 1.128) 82,69 
Prob > F 0,0000 Prob > F 0,0000 
Nº observações 1.310 Nº observações 1.310 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.  
Notas: *Estatisticamente significante a 1%; **Estatisticamente significante a 5%; ***Estatisticamente        
significante a 10%. 

 
Nesse sentido, este estudo corrobora com Ribeiro et al. (2019), que a exclusão de 

itens dos lucros GAAP para apresentação dos lucros non-GAAP melhora a capacidade 
dos lucros do período atual de prever a lucratividade futura. 

Desta forma não é possível rejeitar H2, os lucros non-GAAP são métricas mais 
previsíveis dos lucros futuros (mesma base) em comparação aos lucros GAAP. Este 
resultado é semelhante aos achados de Lougee e Marquardt (2004), que observarem a 
capacidade dos lucros non-GAAP de prever a rentabilidade e retornos futuros e de 
controlar os lucros GAAP, descobriram que os lucros non-GAAP fornecem poder 
preditivo incremental marginalmente significativo para a lucratividade futura. 

Na sequência, com o objetivo de responder a H3 deste estudo, em que os lucros 
non-GAAP são menos suavizados que os lucros GAAP, foi utilizada a equação 5. A 
suavidade foi calculada pela proporção do desvio padrão dos lucros líquido dividido pelos 



14 
 

ativos totais, pelo desvio padrão do EBITDA dividido pelos ativos totais. Um índice mais 
baixo indica mais suavização dos lucros GAAP em relação aos lucros non-GAAP. 
 Dechow et al. (2010) detalham que a suavização pode melhorar a persistência e a 
informatividade dos lucros. No entanto, os gestores que tentam suavizar as mudanças 
permanentes nos fluxos de caixa levarão a um número de lucros menos oportuno e menos 
informativo. Comparativamente ao presente estudo, os gestores que suavizarem mais os 
componentes que compõem os lucros non-GAAP, diminuirão o conteúdo informacional 
do lucro GAAP. 
 A partir do cálculo conforme descrito por meio da equação 5, o resultado 
apresentado para a suavidade foi de 0,3627. Um índice de suavidade de lucros inferior a 
um (1), indica que os lucros non-GAAP são mais voláteis do que os lucros GAAP. 
Procedeu-se com um teste de média, para verificar se havia diferenças entre os desvios 
padrões anuais entre as amostras de lucros GAAP e non-GAAP. O resultado apresentou 
p-valor de 0,0000, deste modo, é possível rejeitar a hipótese nula de que as médias entre 
os lucros non-GAAP e lucros GAAP, são iguais. 
 Desta forma, os resultados do atributo suavidade mostram que, em média, os 
lucros non-GAAP são significativamente menos regulares do que os lucros GAAP. O 
aumento na volatilidade em comparação aos lucros GAAP, sugere que os itens excluídos 
dos lucros non-GAAP são mais transitórios. Assim, a hipótese H3 não foi rejeitada, 
concluindo que os lucros GAAP são mais suavizados em relação ao non-GAAP 
analisado.  

Embora os lucros non-GAAP, em média, tenham apresentado maior persistência, 
este fato pode ser explicado pela forma de cálculo da métrica suavidade. Enquanto o 
modelo de persistência verifica por meio de uma regressão a associação e significância 
entre as medidas de lucros GAAP e non-GAAP de um ano em relação ao ano anterior, a 
suavidade dos lucros utiliza o desvio padrão de todo o período para captar uma maior ou 
menor volatilidade das medidas estudadas, o que de alguma forma, pode não captar a 
variabilidade temporal existente entre as medidas individualmente. 

Na Tabela 5, estão evidenciados a comparação dos resultados dos modelos 
econométricos quanto ao value relevance dos lucros GAAP e lucros non-GAAP tendo 
como base o preço das ações de três meses (Pit+3) após o encerramento do exercício anual 
anterior. 
 
  Tabela 5 – Resultados da Regressão das Equações 6 e 8 

Painel A: Estatística das Variáveis 
lnPit+3 (equação 6) lnPit+3 (equação 8) 
Variáveis Coeficiente p-valor Variáveis Coeficiente p-valor 
PL 0,0091233 

(0,0012606)  
0,000* PL 0,0098287 

(0,0012816)  
0,000* 

LL 0,0485912 
(0,0041303)  

0,000* EBITDA 0,0465322 
(0,004843)  

0,000* 

TAM 0,3264095 
(0,0287948)  

0,000* TAM 0,2128932 
(0,0295694)  

0,000* 

Constante 1,45058 
(0,0950859)  

0,000* Constante 1,660079 
(0,0966712)  

0,000* 

Painel B: Estatística dos Modelos 
Modelo Efeitos fixos com correção de 

White para heterocedasticidade. 
Modelo Efeitos fixos com correção de 

White para heterocedasticidade. 
R2 0,3378 R2 0,3215 
Wald chi2 499,53 Wald chi2 443,22 
Prob > chi2 0,0000 Prob > chi2 0,0000 
Nº observações 1.499 Nº observações 1.499 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Notas: *Estatisticamente significante a 1%; **Estatisticamente significante a 5%; ***Estatisticamente 
significante a 10%. 
 

Observa-se que tanto o LL como o EBITDA são estatisticamente significantes a 
1%, ou seja, ambos indicam que possuem a capacidade de explicar os preços das ações, 
ou seja há evidências de value relevance nas duas métricas. No entanto verifica-se que o 
R2 é maior para o LL (0,3378) quando comparado ao EBITDA (0,3215), além disso o LL 
apresenta um coeficiente mais significativo (0,0485912) que o EBITDA (0,0465322), 
sinalizando que o lucro líquido ou lucro GAAP, em média, possuem maior value 
relevance que o lucro non-GAAP no período analisado. 

Na Tabela 6 a seguir, estão evidenciados a comparação dos resultados dos 
modelos econométricos quanto ao value relevance dos Lucro Líquido (LL) e do EBITDA 
tendo como base o preço das ações de seis meses (Pit+6) após o encerramento do exercício 
anual anterior. 

 
  Tabela 6 – Resultados da Regressão das Equações 7 e 9 

Painel A: Estatística das Variáveis 
lnPit+6 (equação 7) lnPit+6 (equação 9) 
Variáveis Coeficiente p-valor Variáveis Coeficiente p-valor 
PL 0,008487 

(0,0013124)  
0,000* PL 0,0092755 

(0,0013355)  
0,000* 

LL 0,0505457 
(0,0043011)  

0,000* EBITDA 0,047692 
(0,0050482)  

0,000* 

TAM 0,3389058 
(0,0299396)  

0,000* TAM 0,2218532 
(0,0307823)  

0,000* 

Constante 1,405643 
(0,0987469)  

0,000* Constante 1,621751 
(0,1005524)  

0,000* 

Painel B: Estatística dos Modelos 
Modelo Efeitos aleatórios com correção 

para heterocedasticidade. 
Modelo Efeitos aleatórios com correção 

de para heterocedasticidade. 
R2 0,2919 R2 0,2737 
Wald chi2 470,64 Wald chi2 411,76 
Prob > chi2 0,0000 Prob > chi2 0,0000 
Nº observações 1.499 Nº observações 1.499 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
Notas: ‡Erros-padrão robusto; *Estatisticamente significante a 1%; **Estatisticamente significante a 5%; 
***Estatisticamente significante a 10%. 
 

Os resultados são estatisticamente semelhantes aos já encontrados no primeiro 
comparativo apresentado na Tabela 5. Verificou-se que tanto o LL como o EBITDA são 
estatisticamente significantes a 1%, ou seja, ambos indicam que possuem a capacidade 
de explicar a variação nos preços das ações, assim, há evidências de value relevance nas 
duas métricas. No entanto, verifica-se que o R2 é maior para o LL (0,2919) em relação ao 
EBITDA (0,2737), além disto, o LL apresenta um coeficiente mais significativo 
(0,0505457) que o EBITDA (0,047692), comprovando mais uma vez que o lucro GAAP 
possui maior value relevance que o lucro non-GAAP. 

Desta forma, depreende-se que para o mercado brasileiro, considerando o período 
analisado – 2010 a 2020, o lucro GAAP possui maior poder explicativo sobre os preços 
das ações, sendo mais value relevance que o lucro non-GAAP, assim este estudo rejeita 
a hipótese nula. Estes resultados contrariam a literatura, uma vez que os estudos 
apresentam evidências que os lucros non-GAAP possuem maior value relevance que os 
lucros GAAP (Ribeiro et al., 2019; Venter et al., 2014; Rainsbury et al., 2015; Brown & 
Sivakumar, 2003; Bradshaw & Sloan, 2002).  
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 Estes achados contrariam também os estudos internacionais que assumem que as 
métricas non-GAAP são mais informativas e representativas do que lucro GAAP para os 
participantes do mercado (Venter et al., 2014; Guillamon-Saorin et al., 2017; Brown et 
al., 2017; Coulton et al., 2016; Christensen et al., 2019).  
 Vale ressaltar que os estudos supracitados analisaram lucros non-GAAP diversos, 
não necessariamente o EBITDA e/ou EBITDA ajustado, ou seja, utilizaram outras 
proxies para comparação com os lucros GAAP. O presente estudo definiu o EBITDA 
como a principal medida non-GAAP para a amostra analisada, justamente por ser essa a 
medida mais divulgada pelas empresas brasileiras de acordo com a KPMG (2016). 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo fornece evidências sobre a qualidade dos lucros non-GAAP 
comparados a qualidade dos lucros GAAP das empresas listadas na Brasil, Bolsa, Balcão 
- [B]3 no período de 2010 a 2020, considerando como parâmetro os atributos de 
persistência, previsibilidade, suavidade e value relevance em conjunto. Nesse sentido, 
foram formuladas quatro hipóteses: H1: Os lucros non-GAAP analisados neste estudo são 
mais persistentes que os lucros GAAP no mercado acionário brasileiro, H2: Os lucros 
non-GAAP são métricas mais previsíveis dos lucros futuros em comparação aos lucros 
GAAP; H3: Os lucros non-GAAP são menos suavizados que os lucros GAAP, e H4: Os 
lucros non-GAAP analisados, são mais value relevance que os lucros GAAP no mercado 
de capitais brasileiro. 

Os resultados dos modelos econométricos não rejeitaram a H1, H2 e H3, desta 
forma evidenciou que no período analisado os lucros non-GAAP foram substancialmente 
mais persistentes do que os lucros divulgados conforme os padrões contábeis, sendo o 
EBITDA mais útil para fins de avaliações e para predizer os lucros non-GAAP e lucros 
GAAP futuros. No tocante ao atributo de suavidade, os lucros non-GAAP não se 
mostraram mais suavizados que os lucros GAAP, pois os lucros non-GAAP foram 
significativamente menos regulares do que os lucros GAAP. O aumento na volatilidade 
em comparação aos lucros GAAP, sugere que os itens excluídos dos lucros non-GAAP 
são mais transitórios. Esses achados são consistentes com o estudo base de (Ribeiro et al., 
2019). 

Este estudo rejeitou a H4, uma vez que o lucro GAAP apresentou maior value 
relevance que o EBITDA. Desta forma, depreende-se que para o mercado brasileiro, o 
lucro GAAP possui maior poder explicativo sobre os preços das ações, contrariando a 
literatura internacional que afirma que as métricas non-GAAP são mais informativas e 
representativas do que os lucros GAAP para os participantes do mercado. Importante 
ressaltar que a diferença entre os coeficientes de lucro GAAP e non GAAP não foi 
expressiva, o que nos sugere que o EBITDA não pode ser descartado como medida de 
lucro.  

A partir da amostra analisada, considerando os atributos de persistência, 
previsibilidade, com exceção dos atributos suavidade e value relevance, pode-se inferir 
que o EBITDA possui maior qualidade do que o Lucro Líquido. 

Dado o aumento da divulgação de medidas non-GAAP, o IASB propôs no seu 
projeto de Demonstrações Financeiras Primárias (2020) melhorar a forma como as 
empresas comunicam informações em suas demonstrações financeiras. Desta forma 
novos requisitos de divulgação para algumas medidas non-GAAP definidas como 
medidas de desempenho da administração, estão sendo elaborados, caso aprovado, as 
empresas passarão a divulgar as informações non-GAAP nas suas notas explicativas, com 
a devida explicação da importância da métrica non-GAAP para a empresa. 
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Nesse sentido, este estudo fornece mais evidências quanto a qualidade dos lucros 
non-GAAP para o mercado brasileiro e contribui para a discussão com os órgãos 
reguladores do mercado de capitais – CVM, bem como os órgãos normativos contábeis 
nacionais – CPC e CFC. 

Como já mencionado, uma das limitações deste estudo consiste na análise de 
apenas uma medida non-GAAP, o EBITDA. A definição do EBITDA como objeto desse 
estudo, foi fundamentada nos resultados da pesquisa da KPMG (2016) que verificou que 
o EBITDA é a medida voluntária mais divulgada pelas empresas brasileiras na [B]3. Desta 
forma, sugere-se analisar outras medidas non-GAAP, tais como: o EBITDA ajustado, 
dívida líquida, Funds from Operations (FFO), FFO ajustado, Net Operating Income 
(NOI), lucro líquido ajustado e índice de eficiência. 
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