
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – MOSSORÓ-RN 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (2019) 
 

 
 

GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONTÁBEIS E 
CONCENTRAÇÃO DE PROPRIEDADE ACIONÁRIA:  

UM ESTUDO NAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL. 
 
 

Rafaela Rodrigues da Silva1, Renato Henrique Gurgel Mota2 
 
 
Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo verificar se a concentração de propriedade 
acionária influencia as práticas de gerenciamento de resultados por accruals discricionários 
e por decisões operacionais. Para tanto, utilizou-se uma amostra de 193 empresas não 
financeiras listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), durante o período de 2011 a 2017, 
totalizando 1.139 observações. A fim de verificar a concentração de propriedade, 
inicialmente, foi criada uma variável dummy para representar aquelas empresas que 
possuem acionista majoritário (mais de 50% das ações). Logo em seguida, foi averiguado o 
percentual de ações detidas pelo primeiro e segundo maior acionista em relação ao total de 
ações em circulação, e ainda, o índice Herfindahl (HERF), que representa a distribuição de 
propriedade dos acionistas. Esses indicadores de concentração acionária foram utilizados 
numa abordagem baseada em aglomeração hierárquica de cluster (AHC), que revelou três 
medidas distintas sobre a concentração de propriedade. Após a análise de agrupamento, os 
resultados indicaram a formação de três clusters referentes à concentração de propriedade: 
alta, media e baixa. Foram utilizadas duas proxies de gerenciamento de resultados, através 
dos(as): (I) accruals discricionários, estimados pelo modelo de Pae (2005), e (II) decisões 
operacionais, determinado de acordo com modelo de Roychowdhury (2006). Os resultados 
apontaram não ser possível relacionar a concentração de propriedade acionária com a 
prática de gerenciamento por accruals, pois os resultados não apresentaram significância 
estatística. Por outro lado, apresentaram-se significativos de forma negativa ao 
gerenciamento de resultados por decisões operacionais, indicando que a alta concentração 
de propriedade influencie os gestores a diminuir seus resultados através das decisões 
operacionais. Os resultados apontaram, ainda, que a existência de um acionista majoritário 
não é característica suficiente para ocasionar o gerenciamento de resultados nas firmas de 
capital aberto do Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Concentração de propriedade acionária. Gerenciamento de resultados. 
Accruals discricionários. Decisões operacionais. Qualidade da informação contábil. 
 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Os diversos usuários das informações fornecidas pela Contabilidade – acionistas, 
administradores, clientes, fornecedores, investidores, entre outros – possuem demandas 
diversas que as demonstrações contábeis podem suprir. Atuais e potenciais benefícios 
econômicos gerados pelas entidades são divulgados através das demonstrações 
financeiras, dessa forma, a informação fornecida pela contabilidade se mostra como um 
canal de comunicação essencial entre a empresa e os diversos agentes do mercado, se 
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estas forem capazes de apresentar informações que reflitam a realidade econômica da 
empresa (ALMEIDA, 2010).  

A qualidade das informações contábeis pode assumir características boas ou más. 
Em virtude disso, Paulo e Martins (2007) destacam que essas informações se transfiguram 
de má qualidade quando acontece a ausência de transparência nas demonstrações 
contábeis, pela existência de grande número de itens não rotineiros, ou ainda, quando 
ocorre a manipulação dos relatórios contábeis. Assim, Healy e Wahlen (1999) consideram 
que o gerenciamento de resultados é uma consequência das ações discricionárias dos 
administradores para manipular as informações contábeis sobre o desempenho da empresa. 

O gerenciamento de resultados contábeis (GR), geralmente utilizado na literatura 
internacional como earning manegement, foi inicialmente discutido por Schipper (1989), 
como uma intervenção intencional no processo de divulgação da informação contábil-
financeira com o intuito de obter algum ganho particular. Posteriormente, foi discutido por 
Healy e Wahlen (1999), que conceituaram como o processo que ocorre quando os agentes 
utilizam do julgamento no processo de elaboração das demonstrações financeiras e na 
estruturação de transações para alterar informações divulgadas, e podem ter o objetivo de 
iludir os stakeholders sobre o desempenho da empresa ou influenciar resultados que 
dependam dos números contábeis evidenciados.  

Ainda nesse contexto, Hunny (2010) argumenta que o GR pode ser dividido em duas 
categorias: gerenciamento de resultados por meio dos accruals - accruals earnings 
management (AEM) - e manipulação de atividades operacionais - real earnings 
management (REM) -. Tendo em vista que o lucro pode ser decomposto em dois elementos 
(o fluxo de caixa e os accruals), o gestor tem à sua disposição ambas alternativas para o 
gerenciamento. As decisões operacionais impactam diretamente no fluxo de caixa da 
empresa, enquanto que os accruals não guardam, necessariamente, essa relação 
(JOOSTEN, 2012; MARTINEZ, 2013).  

Por sua vez, a concentração de propriedade acionária é descrita por Sánchez-
Ballesta e García-Meca (2011) como sendo o percentual das ações que os maiores 
acionistas possuem dentro de uma organização, e está diretamente relacionada com o 
controle e com a propriedade (estrutura de capital) das empresas (NEVES, 2016). No 
contexto brasileiro, estudos apontam que mesmo as empresas que possuem ações 
negociadas em bolsa de valores, em sua maioria, concentram capital nas mãos de poucos 
acionistas, ou seja, revelam uma alta concentração de propriedade nas empresas brasileiras 
(DAMI; ROGERS; DE SOUSA RIBEIRO, 2007; SEGURA; FORMIGONE; DE FÁTIMA 
DAVID, 2015). Paulo (2007) afirma que o grau de concentração acionária das empresas 
influencia a demanda por informações contábeis.  

Por vezes, com a finalidade de elucidar a relação entre concentração acionária e 
gerenciamento de resultados, a literatura remete a teoria da agência, inicialmente discutida 
por Jensen e Meckling (1976), no qual sugeriam que cada grupo de interessados irá tentar 
influenciar as decisões da entidade de acordo com o seu interesse, ou seja, de forma a 
maximizar os seus próprios interesses em relação aos de outras partes interessadas (DING, 
ZHANG; ZHANG, 2007; DE ÁVILA MARQUES; GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015).   

Wang e Shailer (2015) sugerem que em propriedades dispersas, os acionistas 
individuais possuem pouco incentivo para monitorar seus gerentes, enquanto a propriedade 
concentrada oferece grandes incentivos e poder para isto, dessa forma, reduzindo a má 
conduta gerencial, além de que os acionistas controladores, seus representantes ou 
parentes costumam atuar como conselheiros e diretores, permitindo-lhes conduzir ou 
influenciar diretamente as decisões de gestão, o que se supõe que alinha os interesses dos 
administradores com os interesses dos acionistas. Verdi (2006) reforça que a qualidade do 
relatório financeiro reduz os problemas de agência e consequentemente pode melhorar a 
eficiência do investimento, aumentando a capacidade dos acionistas de monitorar os 
gerentes. 

A relação proposta neste estudo refere-se a um tema estudado por alguns autores 
da literatura internacional, que buscaram verificar se a concentração de propriedade 
acionária exerce influência no GR das empresas em seus países, como é o caso de Fan 
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(2002), Velury e Jenkins (2006), Alves (2012) e Bouvatier, Lepetit e Strobel (2013), contudo, 
no Brasil esta temática ainda é pouco explorada (BALDEZ, 2015). Sendo assim, o problema 
de pesquisa que orientou a elaboração deste trabalho se apresenta como: A concentração 
de propriedade acionária exerce influência sobre as práticas de gerenciamento de 
resultados das empresas de capital aberto do Brasil? 

Desta forma, visando responder à questão de pesquisa, este estudo tem por objetivo 
analisar se a concentração de propriedade acionária exerce influência nas práticas de 
Gerenciamento de resultados contábeis das empresas de capital aberto do Brasil. Para o 
alcance deste objetivo, esta pesquisa foi realizada com as empresas não financeiras de 
capital aberto com ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) entre o período de 2011 a 
2017. Este estudo se diferencia dos demais ao buscar analisar o impacto da concentração 
acionário sobre o gerenciamento de resultados através de suas duas proxies – AEM e REM. 

Assim, este estudo justifica-se através da pertinência do tema frente ao contexto da 
qualidade da informação contábil e do mercado de capitais brasileiro, trazendo informações 
que podem ser úteis aos diversos usuários da informação contábil, como a) as empresas, 
seus acionistas e administradores, a fim de melhorar a gestão e as condutas frente aos 
acionistas; b) ao Governo e aos órgãos fiscalizadores, podendo impulsionar dispositivos 
legais que tratem da proteção aos acionistas; c) a sociedade de um modo geral, que pode 
se favorecer de um mercado de capitais mais desenvolvido, permitindo maior atração de 
investidores e maior geração de riqueza. Ainda, ao utilizar de duas proxies de 
gerenciamento de resultados ao verificar se há impacto causado pela concentração 
acionária, e não somente através dos accruals discricionários, como ocorre com maioria dos 
estudos do tema, conforme Martinez (2013), contribui-se para a literatura nacional de modo 
a abordar um tema ainda esparso diante das pesquisas empíricas encontradas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1  Concentração de Propriedade Acionária 

As relações entre propriedade do capital e controle e desempenho das empresas 
estabelecem uma linha de pesquisa com uma longa tradição na literatura de economia e 
finanças, inicialmente discutida com o livro clássico de Berle e Means (1932), e 
posteriormente, fomentada pelos trabalhos teóricos de Jensen e Meckling (1976), Grossman 
e Hart (1986), entre outros (ALDRIGHI, 2014). 

No contexto brasileiro, alguns autores abordam que a forma de propriedade 
predominante ainda é aquela onde se verifica a presença de um acionista controlador ou 
cujo controle é geralmente exercido por membros familiares. Indícios apontam que a 
concentração de propriedade acionária no Brasil é principalmente concentrada (MONACO, 
2000; LEAL; SILVA; VALADARES, 2002; BALASSIANO; BRANCO, 2013; BALDEZ, 2015; 
NEVES, 2015. 

A concentração acionária divide opiniões de autores da área no que tange os seus 
efeitos sobre as entidades. Wang e Shailer (2015) sugerem que a propriedade concentrada 
pode atenuar os problemas de agência entre acionistas e administradores e, portanto, 
melhorar o desempenho da empresa. Os autores apontam que isto se deve ao fato de que 
em propriedades dispersas, os acionistas individuais possuem pouco incentivo para 
monitorar seus gerentes, enquanto a propriedade concentrada oferece grandes incentivos e 
poder para isto, dessa forma, reduzindo a má conduta gerencial, além de que os acionistas 
controladores, seus representantes ou parentes costumam atuar como conselheiros e 
diretores, permitindo-lhes conduzir ou influenciar diretamente as decisões de gestão, além 
de atuar buscando aliar os interesses dos administradores com os interesses dos acionistas.  

Entretanto, de acordo com La Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (1999), em países 
em que se verifica a alta concentração de poder nas mãos de um único acionista e onde não 
há um ambiente institucional e um sistema de governança bem desenvolvidos, como é o 
caso do Brasil, o tipo de conflito mais comum não são aqueles conflitos de agência 
propostos por Jensen e Meckling (1976), mas sim o que se dá entre os principais. Estudos 
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apontam como principal causa de conflitos entre grupos de acionistas, sendo eles 
controladores e minoritários, a concentração de poder, que está relacionada com o controle 

e com a propriedade das empresas (LA PORTA; LOPEZ‐DE‐SILANES; SHLEIFER, 1999; 
NEVES, 2015). 

A alta concentração de propriedade, junto aos benefícios privados de controle, dá 
margem ao comportamento oportunista de acionistas controladores (CRISÓSTOMO; 
PINHEIRO, 2015). Brandão e Crisóstomo (2015) defendem que em situações de alta 
concentração de propriedade, acionistas controladores podem ser levados a interferir 
ativamente na definição de um sistema de governança corporativa que possibilite a 
manutenção de seus interesses, vistos em benefícios privados de controle não acessíveis a 
pequenos acionistas, conforme a literatura registra (KANG; SHIVDASANI, 1995; YAFEH; 
YOSHA, 2003). Ruíz-Mallorquí e Santana-Martin (2009) apontam que a concentração de 
propriedade pode ser usada pelos investidores institucionais como instrumento 
assecuratório de sua posição e seu poder.  

Fan e Wong (2002) defendem que assim como a estrutura de propriedade acionária 
delineia o problema de agência de uma empresa, ela também impacta nos relatórios. Os 
autores justificam expressando que quando um proprietário controla efetivamente uma firma, 
ele também controla a produção das informações contábeis e as políticas de relatórios da 
empresa. Além disso, os investidores externos tendem a prestar menos atenção nos 
relatórios contábeis, pois esperam que o acionista controlador exerça esse papel e aja por 
interesse comum ao invés de por interesse próprio. 

2.2  Gerenciamento de Resultado Contábeis 

Em decorrência da preocupação crescente das entidades reguladoras com os 
escândalos contábeis que aconteceram no cenário mundial, principalmente após os 
colapsos financeiros da década de 1990, e diante da importância de verificar aspectos 
relacionados à qualidade da informação dos relatórios contábeis, tem-se observado um 
crescimento significativo nas pesquisas empíricas que investigam as práticas de GR das 
empresas (GOULART, 2007; WALKER, 2013; MARTINEZ, 2013), tomando por base 
modelos que possibilitam sua estimação, como os propostos por Healy (1985), DeAngelo 
(1986), Jones (1991), Dechow, Sloan e Sweeney (1995), Kang e Sivaramaskrishnan (1995), 
Pae (2005) e Paulo (2007). 

Para Paulo (2007), gerenciamento de resultados contábeis é o conjunto de práticas 
realizadas pelos gestores das firmas, através de escolhas contábeis ou das alterações nas 
atividades operacionais da empresa, com o objetivo de interferir, intencionalmente, na 
informação divulgada. Martinez (2001) evidencia alguns objetivos que propiciam as práticas 
de gerenciamento de resultados: alcançar os resultados esperados pela administração; 
melhorar a imagem da situação econômico-financeira da empresa, buscando atrair mais 
investidores; e atender aos desejos econômicos dos acionistas, por maior distribuição de 
dividendos, por exemplo.  

Por vezes, o gerenciamento de resultados é confundido com fraude contábil, mas 
cabe ressaltar que apesar de o gerenciamento de resultados ser uma intervenção proposital 
no processo de divulgação das informações contábil-financeiras, esta não se caracteriza 
como fraude, como considera Beneish (2001), pois ela opera dentro dos limites legais da 
legislação contábil (AZEVEDO, 2018). Porém, apesar de não descumprir as normas 
contábeis, para Hong e Andersen (2011), as práticas de gerenciamento de resultados são 
vistas como ações de natureza oportunista, podendo comprometer a qualidade da 
informação contábil divulgada aos stakeholders. 

Sun, Lan e Liu (2014) sustentam que o gerenciamento de resultados contábeis pode 
ocorrer por meio de duas estratégias: a manipulação gerencial dos lucros por meio de 
estimativas e métodos contábeis, ocasionado pelos accruals discricionários (AEM), ou por 
manipulação de ganhos, o qual é ocasionado por atividades operacionais (REM). A decisão 
quanto ao tipo de gerenciamento utilizado depende do custo associado a cada um deles 
(ZANG, 2011).  
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A literatura conceitua accruals como as contas de resultados que entraram no 
cômputo do lucro, mas não significam movimentação de disponibilidades. Outro conceito 
amplamente utilizado de accruals é que estes são resultado da diferença entre o lucro 
líquido e o fluxo de caixa (MARTINEZ, 2008). Paulo (2007) frisa ainda que o accrual trata-se 
de um conceito contábil empregado para atender ao regime de competência (accrual basis) 
e que este busca mensurar resultado no sentido econômico, independentemente da 
realização financeira das transações e eventos. 

Entretanto, faz-se necessários dividir os accruals em dois tipos: a) em accruals não 
discricionários (AND), que referem-se às adaptações contábeis orientadas para melhorar o 
potencial informativo dos valores divulgados, e b) os accruals discricionários (AD), que se 
vinculam às modificações realizadas pelos gestores na busca de atingir determinadas metas 
(BALDEZ, 2015). Martinez (2001) argumenta que não há nada de errado em registrar 
accruals, visto que seu intuito é mensurar o lucro no seu sentido econômico, independente 
da movimentação financeira. O problema está em o gestor aumentar ou diminuir, 
discricionariamente, essas acumulações com o objetivo de influenciar o lucro e, dessa 
forma, não apresentar a informação como ela de fato é. 

A grande maioria dos trabalhos empíricos da literatura do gerenciamento de 
resultados no contexto brasileiro considera as acumulações discricionárias como o 
mecanismo adotado por contadores e administradores para gerenciar o resultado, como 
citados por alguns autores como Martinez (2001); Fuji (2004); Lopes e Tukamoto (2005); 
Cardoso e Martinez (2006); Paulo (2007); Baptista (2008); Martinez (2013); Mota, da Cunha, 
de Oliveira e Paulo (2017) e Azevedo (2018).  

Choi, Jean e Park (2004) buscaram analisar como as características dos comitês de 
auditoria estão relacionados com o gerenciamento de resultados. Para isto, foram utilizadas 
116 observações de empresas coreanas no período 2000 a 2001. O GR foi estimado pelos 
accruals discricionários através do modelo de Jones (1991). Os achados da pesquisa 
sugerem que a alta concentração de propriedade pode dificultar o acompanhamento dos 
comitês de auditoria na Coreia e, consequentemente, ter impacto no gerenciamento de 
resultados, visto que o comitê de auditoria visa monitorar os gestores, reduzindo o 
oportunismo por parte deles e as práticas de GR. 

Jaggi e Tsui (2007) buscaram verificar se existe associação positiva entre o 
gerenciamento de resultados e a venda de insiders após o fim do ano fiscal para empresas 
de Hong Kong. O estudo foi realizado utilizando empresas de Hong Kong que foram 
associados com insider trading pelo período de 1995 a 1999. Os autores estimaram o GR 
através dos accruals discricionários. Os achados do estudo sugerem que os agentes de 
Hong Kong gerenciem os ganhos relatados para maximizar seus benefícios privados da 
venda de insiders, gerenciando os resultados em benefício próprio. 

Portanto, diante das evidências que o comportamento oportunista dos gerentes pode 
implicar no gerenciamento de resultados das empresas, e diante da escassez de estudos 
dentro do contexto brasileiro sobre a relação da concentração de propriedade e o impacto 
que esta causa no gerenciamento dos resultados contábeis, tem-se a seguinte hipótese de 
pesquisa: 

H1: A concentração de propriedade acionária das firmas de capital aberto do Brasil 
impacta na prática de gerenciamento de resultados através da discricionariedade dos 
accruals (AEM). 

 

Embora a maior parte dos estudos empíricos se concentrem na detecção de GR por 
accruals, Paulo (2007) defende que o gerenciamento de resultados através das decisões 
operacionais, apesar de ser pouco discutido na literatura acadêmica, não quer dizer que é 
pouco utilizado. A reclassificação destes elementos impacta na mensuração dos ativos, 
passivos, receita, despesas e patrimônio líquido, e, consequentemente, prejudicam a análise 
de liquidez, endividamento, rentabilidade e alavancagem da empresa.  

Gunny (2010) conceitua o gerenciamento de resultados através das decisões 
operacionais como o processo que ocorre quando os gestores realizam ações que alteram o 
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timing ou estruturação de uma operação, investimento e/ou transação de financiamento em 
um esforço para influenciar a saída contábil. A autora destaca que os agentes podem 
preferir utilizar o REM em função do AEM por algumas razões, como por exemplo a 
flexibilidade limitada para gerenciar accruals, pois ao gerenciar os resultados através das 
demonstrações contábeis, está sujeito à aprovação ou não de um auditor, diferentemente de 
gerenciar através das atividades operacionais da empresa, que está condicionado as 
decisões do agente. 

Ao contrário do AEM – que é realizado principalmente entre o encerramento do 
exercício e a publicação das demonstrações contábeis -, o REM é realizado ao longo do 
exercício financeiro, conforme a percepção que os gestores possuem das atividades 
inerentes a empresa irão se desdobrar ao longo do ciclo operacional. Desta forma, os 
accruals constituem uma forma de ex post de GR, ao passo que o gerenciamento por 
decisões operacionais é considerado uma forma de ex ante de manipulação (CUPERTINO; 
MARTINEZ, 2009).  

Visto a carência de pesquisas que utilizem o REM como proxy para o gerenciamento 
de resultados, este estudo busca analisar o impacto que a concentração de propriedade 
acionária causa no gerenciamento de resultados das firmas através de suas duas 
estratégias, a fim de fornecer resultados mais robustos para a literatura, e por isto, formulou-
se a segunda hipótese de pesquisa: 

 

H2: A concentração de propriedade acionária das firmas de capital aberto do Brasil 
impacta na prática de gerenciamento de resultados através das atividades operacionais 
(REM). 

 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

3.1  População e Amostra 

A amostra desta pesquisa compreende a população das companhias abertas com 
ações negociadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) entre o período de 2011 e 2017. O período 
de análise justifica-se pelo fato de compreender a fase após a adoção das IFRS pelas 
companhias de capital aberto brasileiras, uma vez que Cardoso, Souza e Dantas (2015) 
verificaram que não é metodologicamente adequado medir acumulações discricionárias em 
uma amostra que agrupe dados contábeis de períodos pré e pós-IFRS. 

As informações contábeis das entidades foram coletadas da base de dados do 
Economática®, sendo excluídas as instituições financeiras, dado que seus processos de 
mensuração de accruals se diferenciam consideravelmente das demais companhias, 
podendo causar distorção no cálculo das variáveis (PAULO, 2007), bem como as empresas 
não financeiras que possuíam valor nulo para quaisquer das variáveis utilizadas nesta 
pesquisa e/ou não possuíam informações acerca de sua concentração acionária dentro do 
período de análise. 

Atendendo a estas premissas, foi selecionada uma amostra de 193 empresas, 
conforme a Tabela 1:  

 
   Tabela 1 – Descrição da amostra da pesquisa de 2011 a 2017. 

Descrição  

Quantidades 

Observações Empresas % 

Número de firmas não financeiras do mercado 
brasileiro 

2.584 427 
 

Dados faltantes para o cálculo das variáveis 1.390 199  
Observações consideradas outliers 35 6  
Amostra da pesquisa (empresas-ano) 1139 193  
Setor    
Bens Industriais 244 42 22% 
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Consumo cíclico 331 56 29% 

Consumo não cíclico 96 16 9% 

Materiais básicos 147 25 13% 

Petróleo, gás e biocombustíveis 24 4 2% 

Saúde 66 11 6% 

Tecnologia da Informação 18 3 1% 

Telecomunicações 18 3 1% 

Utilidade Pública 195 33 17% 

   Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 
3.2  Variáveis da Pesquisa 

3.2.1  Concentração de Propriedade Acionária 

Para medir a concentração de propriedade das organizações, foi utilizado o método 
proposto por Bouvatier, Lepetit e Strobel (2013). A primeira abordagem utilizada é a 
verificação da ocorrência da existência de acionista majoritário, identificada por meio de uma 
variável dummy (Maj). Para tanto, foi visto se a instituição possui uma acionista com mais de 
50% de participação acionária, atribuído o valor de um para esse caso e zero quando não 
houvesse acionista majoritário. Essa dummy representa entidades com uma estrutura de 
propriedade mais concentrada. 

A segunda abordagem utiliza a metodologia de aglomeração hierárquica de cluster 
(AHC) para determinar com precisão várias dimensões de dispersão de concentração. O 
AHC usado depende da distância euclidiana para calcular a similaridade entre duas 
empresas, e usa o método Ward como a regra de ligação para determinar a distância entre 
aglomerados formados por várias entidades (BOUVATIER; LEPETIT; STROBEL, 2013). 
Foram consideradas três medidas de propriedade na construção de grupos de empresas 
com características “similares” de propriedade: a) a percentagem detida pelo maior 
acionista; b) a percentagem detida pelo segundo maior acionista; e c) o índice Herfindahl 
(HERF), que representa a distribuição de propriedade dos acionistas, calculado pelo 
logaritmo do somatório da percentagem de todos os acionistas ao quadrado, conforme a 
Equação 1.  

                                                                                                   (1) 

Onde, 𝑂𝑆𝑗2 é definida pela proporção da percentagem de capital social detida por cada 
acionista j pela percentagem total de capitais próprios detidas por todos os acionistas, 
elevado a segunda potência, e n representa o número total de acionistas. Segundo Okimura, 
Silveira e Rocha (2007), as pesquisas que buscam analisar o impacto da concentração de 
propriedade tendem a utilizar o índice de Herfindahl. Enquanto as duas primeiras medidas 
dão significado a informações sobre a forma da concentração de propriedade, o OS capta a 
distribuição de propriedade para todos os acionistas. 

As informações acerca das percentagens foram retiradas da base de dados do 
Economática® e, em seguida, transferidas para o software SPSS® para elaboração de 
clusters. 

3.2.2  Gerenciamento de Resultados Contábeis 

Como destacado anteriormente, este trabalho utilizou de duas formas de GR 
responder ao problema de pesquisa, ou seja, por meio da manipulação de atividades 
operacionais e dos accruals discricionários. Os accruals discricionários foram estimados 
pelo modelo proposto por Pae (2005), como utilizado por outros estudos da literatura do GR 
do Brasil (FORMIGONI; ANTUNES; PAULO, 2009; DE CARVALHO; PAULO; GIRÃO, 2015; 
DOMINGOS et al, 2017), descrito como segue: 
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      (2) 

 
Onde, TAit corresponde aos accruals totais da empresa i no período t; Ait-1 diz respeito aos 
ativos totais da firma i no final do período t-1; ΔRit representa a variação das receitas das 
vendas líquidas da empresa i no período t; AIit caracteriza o ativo imobilizado da empresa i 
no final do período t; FCOit é o fluxo de caixa operacional da empresa i no final do período t 
ponderado pelos ativos totais no final do período t-1, FCOit-1 é 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 são os accruals totais da empresa i no período t-1 ponderados pelos ativos totais do 
final do período t-2, εit representa o termo de erro da regressão. 

Para calcular o REM, foram utilizados os modelos propostos por Roychowdhury 
(2006), que mensura os níveis normais de atividades de uma empresa para, após isso, 
encontrar seu comportamento anormal por meio do erro de estimação. Dessa forma, foram 
encontrados os comportamentos anormais dos custos de produção e das despesas 
operacionais de acordo com as Equações 3 e 4: 

                                 (3) 

               

                                                                 (4) 

 
Onde, Prodit representa os custos de produção da empresa i no período t; At-1 é o ativo total 
da empresa i do período t-1; Rit corresponde as receitas líquidas da empresa i no período t;  
ΔRit diz respeito a variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período 
t; ΔRit-1 simboliza a variação das receitas líquidas da empresa i do período t-2 para o período 
t-1; Despit equivale as despesas com vendas gerais e administrativas da empresa i no 
período t; Rit-1 são as receitas líquidas da empresa i no período t-1, todas ponderadas pelos 
ativos totais no final do período t-1; e, por fim, o εit equivale ao termo de erro da regressão. 

O REM corresponde aos erros de estimação dos custos de produção e das despesas 
operacionais, alcançado conforme Roychowdhury (2006), tratado na análise dos resultados 
por meio da soma do comportamento anormal dos custos de produção, Ab_Prodit e das 
despesas operacionais, Ab_Despit (multiplicado por -1). Por apresentarem sinais esperados 
diferentes em seus resíduos, tal multiplicação serve para indicar que firmas com maiores 
valores para REMit usam das decisões operacionais a fim de apresentar resultados maiores 
do que o seu real valor (COHEN; ZAROWIN, 2010). Sendo assim, REMit foi calculado 
conforme a Equação (5): 

 

                                                               (5) 

 
3.3  Modelo das Regressões  
 

Para atingir o objetivo da pesquisa, os modelos aqui utilizados foram baseados no 
modelo geral de detecção de GR, conforme McNichols e Wilson (1988) na Equação 6:  
 

                                                           (6) 

 

onde DAcct representa os accruals discricionários da empresa i no período t, PARTt 
corresponde aos fatores relacionados ao gerenciamento de resultados, e ɛ t é o termo de 
erro da equação. 

O modelo geral descrito na Equação 6 foi adaptado para este estudo para as duas 
estratégias de GR aqui utilizadas: AEM e REM. Ademais, foram adicionadas as variáveis 
dependentes do estudo, além disso, foram inseridas também algumas variáveis de controle 
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(Tamit, ROAit, Alavit), que foram incluídas no modelo separadamente, conforme descritas nas 
Equações 7, 8, 9 e 10:  
 

                                 (7) 
                     

                                         (8) 
 

                                      (9) 
 

                                       (10) 
 
Nas equações para ambas as estratégias de GR, com relação as variáveis 

dependentes, a variável clustersit refere-se as empresas i dos clusters encontrados na 
análise de agrupamento no ano t, enquanto a variável majit representa a variável dummy 
que possui valor caso a empresa possua um acionista majoritário. 

A variável Tamit é o tamanho da empresa medido pelo logaritmo natural do ativo total 
da empresa i no ano t, e refere-se a uma variável de controle relacionada ao porte da 
empresa, amplamente utilizada na literatura nacional e internacional (PAULO; MOTA, 2018). 
Ardison, Martinez e Galdi (2012) obtiveram relação positiva entre o tamanho da empresa e 
os accruals discricionários. 

Para medir o desempenho da empresa, foi adicionada às equações a variável de 
controle ROAit, que diz respeito ao lucro antes de itens extraordinários da empresa i no 
período t ponderado pelos ativos totais no final do período t-1, e é utilizada como medida de 
desempenho da empresa, visto que através do GR é possível aumentar ou diminuir o lucro 
da empresa (PAULO; MOTA, 2018).  

Foi inserida a variável Alavit, que corresponde as dívidas de curto e longo prazos da 
empresa i no ano t, ponderado pelos ativos totais no final do período t-1. A variável 
alavancagem foi inserida pois estudos, como o de Barros et al. (2014), mostram que a 
relação entre GR e alavancagem é significativa. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
4.1  Análise Descritiva 

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva por cluster das variáveis da pesquisa, no 
período de 2011 a 2017.  

 

Tabela 2 - Estatística descritiva das variáveis de pesquisa de 2011 a 2017. 

    
AEM REM 

Primeiro Segundo 
HERF Tamit ROAit Alavit 

acionista acionista 

Todas as empresas da amostra (1.139 observações). 

Média  0,001 -0,001 39,296 12,957 3,518 14,926 0,065 0,327 

Desvio 
Padrão 

0,096 0,205 22,65 8,359 0,217 1,827 0,092 0,223 

Erro Padrão 0,003 0,041 33,5 11,7 3,521 15,057 0,062 0,314 

Mínimo  -0,275 -0,689 3,4 0 2,571 9,662 -0,188 0 

Máximo  0,312 0,428 99,8 49,7 3,998 19,304 0,412 1,108 

          
Cluster 1: Alta concentração (100 observações). 

Média  0,015 0,069 89,806 2,981 3,911 14,02 0,02 0,329 

Desvio 
Padrão 

0,108 0,15 6,349 3,98 0,056 1,872 0,097 0,268 

Erro padrão 0,005 0,07 89,06 0,6 3,911 13,606 0,028 0,343 
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Mínimo  -0,275 -0,439 79 0 3,808 9,662 -0,188 0 

Máximo  0,312 0,428 99,8 11,5 3,998 17,318 0,198 1,108 

          
Cluster 2: Baixa concentração (541 observações). 

Média  -0,001 -0,04 21,253 13,339 3,391 14,914 0,069 0,336 

Desvio 
Padrão 

0,096 0,234 7,576 5,596 0,204 1,874 0,095 0,227 

Erro padrão 0,001 0,025 21,1 12,8 3,382 14,956 0,063 0,314 

Mínimo  -0,275 -0,689 3,4 0,1 2,571 9,662 -0,188 0 

Máximo  0,312 0,428 39,5 29,4 3,939 19,304 0,412 1,108 

          
Cluster 3: Média concentração (498 observações). 

Média  0,001 0,027 48,754 14,546 3,578 15,121 0,068 0,318 

Desvio 
Padrão 

0,095 0,171 12,123 10,004 0,097 1,709 0,086 0,209 

Erro Padrão 0,007 0,044 49,35 11,9 3,578 15,263 0,065 0,312 

Mínimo  -0,275 -0,689 26,8 0 3,377 9,662 -0,188 0 

Máximo   0,312 0,428 75,9 49,7 3,8 19,304 0,412 1,108 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 
A amostra da pesquisa foi composta por 1.139 observações, provenientes das 

informações de 193 empresas, onde após a análise de agrupamento, culminou em três 
clusters distintos acerca da concentração acionária: cluster 1 (alta concentração), com um 
total de 100 observações; cluster 2 (baixa concentração), que possui 541 observações; e 
cluster 3 (média concentração), com 498 observações. Cabe ressaltar que as empresas 
podem mudar de cluster ao longo do tempo se sua concentração de propriedade mudar.  

O principal indicador para a criação dos três clusters de concentração de propriedade 
refere-se a média do primeiro acionista, que apresentou um valor médio de 89,806 para o 
cluster 1, de 21,253 para o cluster 2 e 48,754 para o cluster 3. A utilização da média do 
primeiro acionista como indicador para a criação dos clusters parte do estudo de Bouvatier, 
Lepetit e Strobel (2013), que encontraram três clusters distintos através dessa análise.  

A variável AEM, estimada pelo modelo Pae (2005), apresentou valor médio negativo 
apenas no cluster de baixa concentração de propriedade (-0,001), o que indica uma maior 
magnitude de accruals positivos para esta variável. Azevedo e Costa (2012) expressam que 
uma vez auferido os accruals das empresas, quanto mais distante de zero, maior será o 
nível de gerenciamento de resultados. Desta forma, os resultados médios da variável AEM, 
próximos de zero em todos os clusters, não indicam indícios de gerenciamento de 
resultados através desta variável. O desvio padrão desta variável (0,108, para o cluster 1; 
0,096, para o cluster 2; e 0,095, para o cluster 3) aponta para uma baixa dispersão em todos 
os clusters. Já a variável REM, estimada pelo modelo Roychowdhury (2006), apresentou 
valor médio positivo apenas nos clusters de alta e média concentração de propriedade 
(cluster 1, 0,069; cluster 3, 0,027). O desvio padrão desta variável aponta uma baixa 
dispersão de dados para todos os clusters (0,150, para o cluster 1; 0,234, para o cluster 2; e 
0,171, para o cluster 3). 

Com relação as variáveis de controle, a variável referente ao tamanho da empresa 
(Tamit) apresentou maior valor médio no cluster de media concentração (15,121), indicando 
que as empresas de maior porte estão dentro deste cluster. As demais variáveis 
independentes referentes ao desempenho e a alavancagem, ROA it e Alavit, 
respectivamente, apresentaram pouca variação de seus valores médios de um cluster para 
outro. 

Assim como a média de primeiro acionista, os valores médios atribuídos as variáveis 
de segundo acionista e HERF também representam indicadores para a definição dos três 
clusters da concentração de propriedade acionária. A figura 1 ilustra a posição das 
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empresas dentro de seus respectivos clusters, considerando a média das três medidas de 
concentração de propriedade: primeiro acionista, segundo acionista e HERF. 

 
Figura 1 - Posição das empresas dentro de seus respectivos clusters. 

 

 
Fonte: SPSS®. 

 
As empresas do cluster 1, que representa a alta concentração de propriedade 

apresentam um grau muito forte de concentração de propriedade, com um acionista 
controlador que detém grande parte das ações da empresa.  

As firmas no cluster 2 de baixa concentração de propriedade são 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 50% do total de ações), ou, muito raramente, um acionista controlador 
com um número substancial de acionistas que detêm uma pequena parte cada.  

As entidades no cluster 3, que representa a média concentração de propriedade, têm 
uma participação mais concentrada, e sua estrutura conta com principalmente dois 
acionistas que juntos detêm um controle de participação, e alguns acionistas menores.  

A Tabela 3 exibe a matriz das correlações de Spearman (não paramétrico) e de 
Pearson (paramétrico) das variáveis utilizadas nas regressões utilizadas nesta pesquisa. 
 
Tabela 3 – Matriz de correlação de Spearman (abaixo) e de Pearson (acima). 

  REM AEM Alta_Con Med_Con Baixa_Con Maj Tamit ROAit Alavit 

REM 1 0,0172 0,0553 -0,0332 -0,0365 0,1246 0,0996 
-

0,3446 
0,0718 

AEM 0,025 1 -0,0195 0,0227 -0,0055 0,0154 -0,049 
-

0,0052 
-

0,0127 

Alta_Con 0,0169 
-

0,0234 
1 -0,8112 -0,3023 0,5938 0,028 0,0593 

-
0,0266 

Med_Con - 0,0211 -0,8208 1 -0,3121 - - - 0,0049 
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0,0068 0,5551 0,0337 0,0424 

Baixa_Con 
-

0,0168 
0,0037 -0,2916 -0,307 1 

-
0,0598 

0,0094 
-

0,0272 
0,0354 

Maj 0,0683 0,0035 0,5952 -0,559 -0,0555 1 
-

0,0631 
-

0,0158 
-0,025 

Tamit 0,1129 
-

0,0649 
0,0272 -0,0229 -0,007 

-
0,0555 

1 0,1823 0,2298 

ROAit 
-

0,3241 
-0,024 0,0702 -0,0519 -0,0301 0,0217 0,2569 1 0,0396 

Alavit 0,1393 -0,023 -0,0229 -0,0058 0,0479 
-

0,0333 
0,3157 0,0992 1 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 
O teste de normalidade Shapiro-Francia realizado neste estudo aponta que todas as 

variáveis não demonstram distribuição normal, portanto, recomenda-se o uso da correlação 
de Spearman para fins de análise (LEVIN; FOX, 2004; PAULO; MOTA, 2018). 

Com relação a variável REM, que representa o gerenciamento de resultados através 
das decisões operacionais, a correlação de Spearman aponta forte relação para as variáveis 
referentes ao tamanho, desempenho e alavancagem da empresa (Tamit, 0,1129; ROAit, -
0,3241; Alavit, 0,1393). Já a variável AEM, que representa o gerenciamento de resultados 
através da discricionariedade dos accruals, não mostrou relação forte para nenhuma outra 
variável. 

 
4.2  Análise da relação entre a concentração de propriedade e gerenciamento de 
resultados 
 

A presente pesquisa buscou verificar se a concentração de propriedade acionária 
exerce influência nas práticas de gerenciamento de resultados contábeis das empresas de 
capital aberto do Brasil. Para tanto, propôs-se duas hipóteses de pesquisa a serem 
testadas: “H1: A concentração de propriedade acionária das firmas de capital aberto do 
Brasil impacta na prática de gerenciamento de resultados através da discricionariedade dos 
accruals (AEM)” e “H2: A concentração de propriedade acionária das firmas de capital aberto 
do Brasil impacta na prática de gerenciamento de resultados através das decisões 
operacionais”. 

Com o intuito de verificar a significância das variáveis das estratégias de GR em 
relação a concentração de propriedade acionária para atestar as hipóteses de pesquisa, foi 
realizada a técnica de modelagem estatística de dados em painel. De início, foi analisado 
qual modelo mais se adaptava aos dados, se o modelo com efeitos fixos (EF), efeitos 
aleatórios (EA) ou pooled ordinary least squares (POLS).  

Foram realizados os testes de Breusch-Pagan buscando verificar a adequação do 
modelo POLS em relação ao modelo com EA. Nesse caso, os resultados apontaram que 
POLS é mais adequado em relação a EA. Em seguida, foram realizados os testes de 
Hausman, para verificar se o modelo de EA oferece resultados mais consistentes em 
relação aos de EF, e neste estudo, os resultados rejeitaram a hipótese nula, isto é, o modelo 
de EA não se adequa melhor aos dados em relação ao painel de EF. Por último, foram feitos 
os testes de Chow, que também rejeitaram a hipótese nula, confirmando a adequação do 
modelo de EF aos dados. Para todas as equações foram realizados estes testes e em todas 
os resultados foram os mesmos. 

Os testes estatísticos dos modelos apontam que todos rejeitam a hipótese nula de 
normalidade por meio do teste Shapiro-Francia. Contudo, em grandes amostras, o 
pressuposto de normalidade pode ser relaxado (WOOLDRIDGE, 2013; PAULO; MOTA, 
2018). O teste de Wald identificou a presença de heteroscedasticidade, enquanto o teste de 
Wooldridge evidenciou a presença de autocorrelação em praticamente todos os modelos. 
Para corrigir os efeitos desses problemas nas regressões, os modelos foram estimados com 
erros padrão robustos. Para diagnosticar se houve problemas de multicolinearidade, foi 
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utilizado o teste Variance Inflation Factor (VIF), que indicou não haver problemas de 
multicolinearidade em nenhum dos modelos utilizados. 

Com o intuito de investigar o poder explicativo das variáveis, foi realizado o teste F, 
um teste de adequação, e este, para ser satisfatório, deve ser significativo ao nível de 5%, 
indicando que o conjunto de variáveis contribui para a explicação da variável dependente 
(WOOLDRIDGE, 2014). Sendo assim, o cluster de media concentração acionária foi retirado 
das regressões pois este foi reprovado pelo teste F, ou seja, os dados que tal cluster 
apresentava não tinha validade para poder explicar a relação das variáveis. 

A Tabela 4 apresenta os resultados da relação entre concentração de propriedade e 
GR. 

 
Tabela 4 - Relação entre a concentração de propriedade e gerenciamento de resultados. 

Variáveis AEM REM 

  Alta_con Baixa_con Maj Alta_con Baixa_con Maj 

        
Alta_con -0,0022    -0,047***   

 (-0,06)    (-2,90)   
Baixa_con  0,0249*    0,0091  

  (1,81)    (1,08)  
Maj   0,0075   -0,0056 

   (0,47)   (-0,52) 

Tam -0,0143 -0,0142 -0,0137 0,0372*** 0,0394*** 0,0391*** 

 (-0,45) (-0,45) (-0,43) (3,16) (3,26) (3,26) 

ROA 0,4239*** 0,4262*** 0,4246*** -0,3517** -0,3468** -0,3473** 

 (5,15) (5,26) (5,23) (-2,07) (-2,06) (-2,06) 

Alav 0,0009 0,0009 0,0009 -0,0513 -0,0529 -0,0521 

 (1,24) (1,24) (1,24) (-1,44) (-1,46) (-1,43) 

_cons 0,1874 0,1745 0,1766 -0,5133 -0,5540 
-

0,5443*** 

 (0,39) (0,38) (0,37) (-3,02) (-3,18) (-3,14) 

R2 0,0128 0,0108 0,0113 0,1576 0,1667 0,1678 

Observações (n) 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 

        
Efeitos fixos sim  sim sim sim sim sim 

Testes F 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Testes        
Normalidade (Shapiro-Francia) 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

Multicolinearidade (VIF) 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,05 
Heterocedasticidade (Breusch-
Pagan) 0,4268 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 

Autocorrelação (Wooldridge) 0,1996 0,204 0,205 0,0242 0,0261 0,0267 

Nota:*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.001. Descrição das variáveis dependentes: cluster de alta concentração 
de propriedade (alta_con); cluster de baixa concentração de propriedade (baixa_con); Dummy do 
acionista majoritário, considerando que esta recebe valor 1 para empresas que possuem um acionista 
majoritário, e 0 para empresas que não possuem. Descrição das variáveis independentes: Tamanho 
da empresa (Tam); Desempenho da firma (ROA); Alavancagem da entidade (Alav).   
Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

De forma geral, os resultados da Tabela 4 mostraram um baixo poder de explicação 
das variáveis do AEM, em contrapartida, as variáveis do REM apresentaram um nível mais 
alto de explicação. Para ambos os modelos, somente algumas variáveis mostraram-se 
significativas. 

As variáveis correspondentes ao gerenciamento de resultados por accruals não se 
mostraram significativas, com exceção da equação que possui como variável dependente a 
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baixa concentração de propriedade, que apresentou significância estatística a 10% 
(baixa_con, 0,0249*). Sendo assim, a significância desta variável não é capaz de sustentar a 
hipótese de pesquisa H1, que propôs que a concentração de propriedade acionária 
influencia o gerenciamento de resultados por accruals, desta forma, rejeita-se a hipótese. Os 
achados corroboram com a pesquisa de Moura, Macêdo, Salla e Cunha (2013), que 
analisaram o GR com base na concentração de capital das maiores empresas de cada setor 
econômico da Bovespa, no período de 2007 a 2010, através do AEM, e seus resultados 
demonstraram não haver relação significativa entre concentração de capital e 
gerenciamento de resultados. 

No que diz respeito ao gerenciamento de resultados através das decisões 
operacionais, os resultados indicaram que a variável que representa a alta concentração de 
propriedade apresentou resultado negativo e significativo a nível de 1% (alta_con, -
0,0469***), o que indica que as empresas concentradas tendem a diminuir os seus 
resultados mediante as decisões operacionais. Este achado compactua com os resultados 
da pesquisa de Martinez e Cardoso (2009), que verificaram, diante de uma amostra de 315 
empresas brasileiras não financeiras negociadas na Bovespa no período de 1998 a 2004, 
que elas gerenciam os números contábeis mediante decisões operacionais e escolhas 
contábeis, e que tais escolhas são, em alguns casos, negativamente correlacionadas. Desta 
forma, os resultados apontam não ser possível rejeitar a hipótese H2, que propõe que o 
gerenciamento de resultados através de decisões operacionais é influenciado pela 
concentração de propriedade.   

A variável que representa o tamanho da empresa apresenta relação estatisticamente 
significante a um nível de 1% em relação as variáveis referentes ao gerenciamento de 
resultados operacionais (alta_con, 0,0372***; baixa_con, 0,0394***; maj, 0,0391***). Sugere-
se, portanto, que isto se deve ao fato de grandes firmas serem mais propensas a envolver-
se em práticas de GR. Isto pode ser explicado porque as maiores firmas possuem uma 
propensão maior a se envolver em práticas de gerenciamento de resultados, pois estas 
podem sofrer uma pressão maior por parte do mercado de capitais para divulgar resultados 
positivos (AZEVEDO, 2018).  

A variável dependente ROAit se mostrou significativa em todas as equações. Cabe 
ressaltar que o comportamento desta variável se apresentou positiva e significativa a nível 
de 1% para as regressões estimadas através do AEM, e negativa e significativa a nível de 
5% para as regressões estimadas através do REM. Visto que o ROA é uma medida que 
representa o desempenho da firma, os resultados apontam que a medida que o 
gerenciamento é feito através dos accruals, os resultados da firma apresentam um maior 
desempenho, enquanto que quando o gerenciamento é realizado através de decisões 
operacionais, o desempenho da empresa é menor. Este fato pode ser explicado pelos 
achados de Martinez (2001), que aponta que em termos de desempenho, as empresas que 
manipulam seus resultados no curto prazo conseguem seduzir seus investidores, no 
entanto, no longo prazo, o mercado identifica essas ações e estes procedimentos são 
penalizados com piores desempenhos acumulados. 

Em suma, os resultados evidenciaram uma diminuição no gerenciamento de 
resultados por decisões operacionais quando a empresa é concentrada, e que isto ocorre 
em empresas de maior porte. Os resultados apontam que nas empresas do Brasil, não é 
possível relacionar a concentração de propriedade acionária com o gerenciamento de 
resultados por accruals, pois as variáveis que comprovariam esta hipótese não 
apresentaram significância estatística. Cabe destacar também que as firmas que possuem 
apenas um acionista majoritário, não possuem características relevantes o suficiente para 
relacionar com o gerenciamento de resultados contábeis. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Este estudo teve como objetivo verificar a se a concentração de propriedade 

acionária exerce influência nas práticas de gerenciamento de resultados contábeis das 
empresas de capital aberto do Brasil. Para atender este propósito, foi realizado estudo 
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contemplando 193 empresas não financeiras listadas na B3, utilizando-se das duas 
estratégias de gerenciamento de resultados contábeis, por accruals discricionários e por 
decisões operacionais, e também de abordagem de clusters por concentração de 
propriedade. 

Determinou-se, como primeira hipótese de pesquisa, que a concentração de 
propriedade acionária das firmas de capital aberto do Brasil impacta na prática de 
gerenciamento de resultados através da discricionariedade dos accruals (AEM). Os 
resultados obtidos rejeitam esta hipótese, uma vez que as variáveis relacionadas a 
concentração de propriedade não se apresentaram significativas em relação ao modelo de 
gerenciamento de resultados, com exceção das empresas com baixa concentração, que 
apresentaram relação significativa a 10%, não sendo significativa o suficiente para sustentar 
a hipótese de pesquisa.  

Este fato pode ser explicado devido a propriedade dispersa oferecer baixo 
monitoramento da gestão, oferecendo maior liberdade ao controle das informações 
contábeis pelos gestores, a presença de grandes acionistas surge como uma alternativa de 
controle nas organizações diante da discricionariedade nas escolhas contábeis e no 
processo de elaboração das demonstrações financeiras (BALDEZ, 2015). 

Foi formulada como segunda hipótese de pesquisa que a concentração de 
propriedade acionária das firmas de capital aberto do Brasil impacta na prática de 
gerenciamento de resultados através das decisões operacionais (REM). Os resultados deste 
estudo apontam uma relação negativa e significativa entre a concentração de propriedade e 
o gerenciamento de resultados através do REM, indicando que as empresas de propriedade 
concentrada tendem a diminuir seus resultados através das decisões operacionais.  

Uma possível explicação para as empresas do mercado de capitais brasileiro 
gerenciar seus resultados apenas por decisões operacionais ao invés de por accruals tem 
como base a auditoria independente, visto que as auditorias independentes são contratadas 
pelos Conselhos de Administração com o intuito de monitorar as atividades da gestão, em 
particular para atestar à veracidade das informações contidas nos demonstrativos contábeis. 
As auditorias devem zelar para que as demonstrações contábeis apresentem informações 
fidedignas com a realidade da empresa, permitindo reduzir a assimetria das informações 
entre os acionistas e os gestores (MARTINEZ, 2001). 

Os resultados também indicam que o fato de uma empresa possuir um acionista 
majoritário não é característica relevante para ocorrer o gerenciamento de resultados, dada 
a baixa significância que a variável dummy maj, que representa a existência de um acionista 
majoritário na empresa, apresentou. 

Os achados da presente pesquisa acrescentam novos entendimentos em relação a 
concentração de propriedade acionária no mercado de capitais brasileiro, bem como o 
gerenciamento de resultados contábeis no Brasil, por tratar das duas estratégias de GR, 
quando maior parte da literatura nacional trata apenas do gerenciamento por accruals. Este 
trabalho distingue-se dos demais na literatura brasileira por analisar a concentração de 
propriedade com o gerenciamento de resultados através das duas estratégias que podem 
ser utilizadas.  

Por fim, os resultados deste estudo limitam-se ao período analisado e ao mercado 
acionário brasileiro. Sugere-se para próximos estudos, a adição entre os modelos de que 
represente a auditoria independente como variável de controle, a fim de verificar se esta, de 
fato, exerce influência no gerenciamento por accruals, e também realizar este estudo com 
os setores excluídos desta amostra, especificamente. 
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