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RESUMO 

 

 

Verifica se há influência do gerenciamento de resultados no custo de capital das 
debêntures emitidas no Brasil, definido este custo pela taxa de remuneração efetiva 
das debêntures. Parte-se da hipótese de que, no Brasil, o gerenciamento de 
resultados não influencia o custo de capital relacionado às emissões de debêntures. 
Esta hipótese baseia-se na premissa de que, devido à forma como o custo de capital 
das emissões de debêntures é definido no Brasil, os investidores interessados e o 
banco mandatário possuem informações internas da empresa, obtidas durante os 
processos de road show, due diligence e bookbuilding. Para tanto, utilizaram-se 
técnicas de regressão para a identificação do grau de gerenciamento de resultados, 
a partir do modelo proposto por Kang e Sivaramakrishnan (1995), obtendo-se um 
indicador por empresa e outro por empresa para cada ano observado. Foi 
considerado o período entre 1998 e 2010, o qual contou com 1.067 observações. 
Para a verificação da associação entre o gerenciamento de resultados e o custo de 
capital, foram analisadas 236 emissões de debêntures no período mencionado, 
considerando títulos tanto com remuneração prefixada quanto indexadas às taxas DI 
e IGP-M. Nas regressões foram também consideradas variáveis de controle, sendo 
estas relacionadas às debêntures em si, como maturidade (prazo para pagamento 
do principal); relacionadas à posição financeira da empresa, como crescimento das 
vendas, retorno sobre o patrimônio líquido e endividamento oneroso; e relacionadas 
à estrutura da organização, como tamanho, origem do capital, negociação em bolsa 
e nível de governança corporativa. Os resultados não permitiram rejeitar a hipótese 
da pesquisa, uma vez que não foi identificada associação estatisticamente 
significante entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital das debêntures 
emitidas no Brasil. Este resultado, bem como a ausência de significância estatística 
das variáveis financeiras, está de acordo com as premissas de que nas negociações 
primárias os investidores possuiriam informações privilegiadas, reduzindo assim a 
relevância da informação contábil. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de resultados. Debêntures. Custo de capital. 

Disciplina de mercado.  



ABSTRACT 

 

 

Verifies the influence of earnings management on cost of capital of bonds issued in 
Brazil, established this cost of capital as the effective remuneration yield of the 
debenture. Research hypothesis is, in Brazil, earnings management does not impact 
the cost of capital of debentures issued.  This hypothesis is based on assumption 
that, due to the way remuneration yield is defined in Brazil, investors and mandatory 
bank act as insider traders, with privileged information from issuing company, 
obtained during the road show, due diligence and bookbuilding processes. To 
achieve research objectives, linear regressions were applied to identify the level of 
earnings management, based on model proposed by Kang and Sivaramakrishnan 
(1995), obtaining one index per company and a second per company for each year 
sampled. Sample was taken from 1998 to 2010 and 1.067 observations were 
considered. To verify the association among earnings management and cost of 
capital, 236 debentures issued were analyzed during the previously mentioned 
period, considering debentures with fixed remuneration and those indexed to DI 
(financial market activity) and IGP-M (inflation index) rates. Within this regression, 
other control variables were considered related to the debenture itself, as yield-to-
mature; to the company’s financial position, as sales growth, return on equities and 
bank debt; and to the company structure, as size, source of capital, open or close 
market negotiation and corporate governance practices. Results obtained allow the 
acceptance of proposed research hypothesis, since no statistically significant 
association among earnings management and cost of capital of issued Brazilian 
debentures were identified. This result, as the absence of statistical significance of 
control variables related to financial position, can be said is in according with 
hypothesis assumption that, at the initial offers investors would have privileged 
information, reducing, therefore, the relevance of accounting information. 

 
Keywords:  Earnings management. Bonds. Capital Cost. Market discipline. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Contextualização 

 

 Dentre os desafios que se apresentam aos gestores, impõe-se a captação de 

recursos financeiros a taxas competitivas, que viabilizem os projetos corporativos e 

garantam o crescimento e a sustentabilidade da firma no longo prazo. Para tanto, os 

gestores buscam informar ao mercado o desempenho da empresa, buscando assim 

reduzir os riscos inerentes ao investimento e, por consequência, o próprio custo do 

capital. 

 A disponibilização de informações corporativas, sejam elas contábeis ou de 

outra natureza, auxilia na redução da assimetria informacional existente entre os 

diferentes stakeholders, possibilitando assim uma redução nos custos transacionais, 

relacionados à necessidade de se estabelecer contratos mais completos. 

 Para Marcondes (2008), a informação contábil, especificamente, presta-se ao 

papel de fornecer aos investidores, financiadores e outros stakeholders, uma 

aferição e avaliação do desempenho das empresas, de forma a possibilir uma 

seleção mais criteriosa de seus investimentos, de forma que, para Diamond e 

Verrecchia (1991), Hribar e Jenkins (2004), Easley e O’Hara (2004), Yu (2005), Lima 

(2007) Francis, Nanda e Olsson (2008), o nível de disclosure praticado pelas 

empresas estaria negativamente associado ao custo de capital. 

 No Brasil, devido à fraca eficiência informacional, apontada por Torres, 

Bonomo e Fernandes (2002), e à baixa proteção legal assegurada aos investidores 
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(LA PORTA et al., 1998; PINHEIRO; CABRAL, 1998; COELHO; LOPES, 2007), os 

riscos decorrentes da existência de assimetria informacional tornam-se ainda mais 

relevantes, uma vez que, para o gestor, um ambiente informacionalmente 

assimétrico permite que decisões discricionárias sejam tomadas, em especial nos 

reportings financeiros, de forma a melhor adequar os resultados contábeis às suas 

expectativas de ganho.  

 Concomitante, a obtenção de financiamentos através da emissão de 

debêntures cresceu significativamente no Brasil (SANVICENTE, 2002), se 

comparada à emissão de ações. Isto se deveu, segundo Sanvicente (2002), à 

possibilidade de emissão de debêntures pelas empresas de capital fechado, como 

também a uma possível readequação da estrutura de capital e uma sinalização ao 

mercado, a qual influenciasse o preço de suas ações. 

 Ademais, no Brasil, diversas pesquisas empíricas detectaram o oportunismo 

discricionário dos gestores nas empresas brasileiras, como os estudos de Coelho e 

Lopes (2007), Martinez e Faria (2007), Baptista (2008), Marcondes (2008), Nardi 

(2008), Almeida et al. (2009) e Coelho e Lima (2009). Estes trabalhos identificaram 

não apenas a presença de gerenciamento de resultados, mas também condições 

que favorecem sua incidência, como a ineficiência do mercado em capturar estas 

práticas (MARCONDES, 2008) e baixo desempenho financeiro da organização 

(BAPTISTA, 2008). Em especial no que se refere ao mercado de títulos de dívida de 

emissão pública, como as debêntures, para Sanvicente (2002, p. 70), há uma 

limitação da transparência nas operações, dada a emissão desses títulos “em boa 

parte, por empresas que, embora abertas, não têm ações de sua emissão 

negociadas em bolsa”. Esta condição poderia incentivar decisões oportunistas por 

parte dos gestores, tal como identificado no estudo de Martinez e Faria (2007), que 

identificou a prática de gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras 

emissoras de debêntures. 

 Além disso, Marcondes (2008, p. 7) observou que, tanto no Brasil quanto no 

exterior, as análises positivistas com relação à qualidade da informação, ainda estão 

restritas à pesquisa contábil, enquanto que as análises econômicas têm utilizado “os 

dados contábeis tal como foram publicados [...] sem levar em conta o exercício do 

discricionarismo oportunístico dos gestores”. Adicionalmente, os modelos de análise 
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de crédito, utilizados para definição do risco da operação, são influenciados pela 

própria qualidade da informação contábil das demonstrações financeiras 

disponibilizadas. 

 Para Coelho e Lopes (2007, p. 124), a obtenção de “limites de crédito e 

melhores condições de financiamento” estão entre as razões que incentivam a 

utilização da discricionariedade, o que estimularia os gestores a manipular a 

percepção de risco do financiador a fim de obterem menores custos de capital nas 

emissões de debêntures. 

 

1.2. Objetivos 

 

 Esta pesquisa tem por objetivo geral verificar se a prática do gerenciamento 

de resultados, pelas empresas emissoras de debêntures no Brasil, influencia o custo 

de capital destas debêntures, quando negociadas no mercado primário. 

 Em complemento a tal objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, os 

quais definem o encadeamento da pesquisa. Apresentar-se-á uma descrição das 

características das empresas emissoras de debêntures no Brasil, em termos de sua 

rentabilidade, tamanho, nível de endividamento, taxa de crescimento e governança, 

o que permitirá identificar fatores que influenciem na decisão pela prática do 

gerenciamento de resultados. 

 Em seguida, através da regressão do modelo econométrico proposto por 

Kang e Sivaramakrishnan (1995), verificar-se-á a presença de gerenciamento de 

resultados das empresas emissoras de debêntures. Os valores obtidos para o nível 

de gerenciamento de resultados será utilizado para o atingimento do objetivo geral, 

ao se verificar sua associação ao custo do capital das debêntures negociadas. 

 Finalmente a pesquisa buscará identificar e explicitar as relações existentes 

entre o custo de capital, as características das firmas no Brasil, e as especificidades 

dos títulos emitidos, através de variáveis de controle relacionadas no modelo 

econométrico. 
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1.3. Relevância 

 

 Numa perspectiva de mercado esta pesquisa poderá indicar aos investidores 

a existência de práticas de manipulação contábil por parte dos gestores, bem como 

indicar a eficácia destas práticas para a obtenção de melhores condições contratuais 

e a redução do custo do capital nas operações com debêntures. Da mesma forma o 

estudo poderá indicar aos analistas de investimentos a necessidade, ou não, de se 

incorporar mecanismos de identificação da qualidade da informação e do uso da 

discricionariedade nos números contábeis, previamente à aplicação destes números 

nos indicadores de desempenho econômico-financeiros, direcionadores do processo 

decisório. 

 Do ponto de vista acadêmico este trabalho amplia a base de conhecimento 

acerca da prática de gerenciamento dos lucros e de sua influência no custo de 

capital de terceiros, mais especificamente nas operações com debêntures, na 

medida em que, juntamente com os trabalhos de Marcondes (2008) e Nardi (2008), 

busca analisar o impacto do gerenciamento de resultados nas decisões financeiras. 

 Cabe destacar que as pesquisas sobre gerenciamento de resultados no Brasil 

têm em geral, foco na averiguação da existência da prática discricionária. Entretanto 

mesmo os estudos desenvolvidos nos Estados Unidos sobre a relação entre o 

gerenciamento de resultados e custo de capital, têm sido orientados ao custo do 

capital próprio, através da variação do preço das ações. Complementarmente os 

estudos referentes ao mercado norte-americano baseiam-se em uma realidade de 

forte eficiência informacional, com proteção aos investidores e de fácil acesso ao 

crédito (FRANCIS; KHURANA; PEREIRA, 2005), situação diversa daquela 

encontrada no Brasil. 

 Por fim menciona-se o fato de que não foram identificados estudos sobre a 

influência do gerenciamento de resultados no custo de capital dos títulos de dívida 

de emissão pública, como as debêntures. Por se tratar de uma negociação pública, 

com o envolvimento de diversos agentes intermediadores, onde se espera haja 

maior controle da informação disponibilizada e, por consequência, maior disciplina 
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de mercado, a pesquisa busca indicar a eficiência destes controles e agentes em 

identificar práticas oportunistas por parte dos gestores. 

 

1.4. Problema da Pesquisa 

 

 O mercado de crédito brasileiro, caracterizado por sua baixa eficiência 

(TORRES; BONOMO; FERNANDES, 2002; BONE; RIBEIRO, 2002) e pela baixa 

proteção legal aos financiadores (LA PORTA et al., 1998; PINHEIRO; CABRAL, 

1998; COELHO; LOPES, 2007), assim como pela limitada transparência do mercado 

de debêntures (SANVICENTE, 2002), pode se apresentar propício a práticas 

contábeis discricionárias por parte dos gestores, que visem manipular o 

desempenho da empresa e a percepção de risco dos investidores e financiadores. 

 Assim diferentemente do que é demonstrado em estudos internacionais, 

como os de Hribar e Jenkins (2004), Aboody, Hughes e Liu (2005) e Francis, Nanda 

e Olsson (2008), nos quais se identificou uma associação negativa entre a qualidade 

dos lucros reportados e os custos de capital, questiona-se na pesquisa se a adoção 

da prática do gerenciamento de resultado, pelas empresas emissoras de debêntures 

no Brasil, influencia o custo de capital das mesmas quando negociadas no mercado 

primário. Acrescenta-se ainda que o gerenciamento de resultados pode influenciar o 

custo de capital de terceiros, nas operações com debêntures, em duas direções. Na 

primeira pressupõe-se um aumento do custo do capital, a partir da perda da 

qualidade informacional dos dados contábeis e, por conseguinte, do aumento dos 

riscos morais; a segunda direção influenciaria uma redução do custo destes títulos, 

advinda da manipulação da percepção de risco do financiador, através da 

apresentação de uma posição contábil discricionariamente melhorada, não 

detectada pelo mercado de investidores. 
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1.5.  Metodologia 

 

 O estudo desenvolve pesquisa empírica de natureza quantitativa, utilizando-

se de procedimentos bibliográficos e documentais para a coleta dos dados, bem 

como técnicas e ferramentas estatísticas para organização, análise e interpretação 

desses dados. 

 Para verificação da hipótese utilizou-se a análise multivariada, por meio da 

regressão linear múltipla. Definiu-se um modelo econômico para se identificar a 

influência do gerenciamento de resultados no custo de capital a partir dos valores 

negociados pelas debêntures no mercado primário como a variável dependente. 

Além do gerenciamento de resultados, outras variáveis de controle tais como 

endividamento financeiro, tamanho da firma, origem do capital, nível de governança, 

e setor de atuação, entre outras, foram utilizadas. 

 Para a definição do grau de gerenciamento de resultados utilizou-se como 

base o modelo de Kang e Sivaramakrishnan (KS), o qual, segundo Martinez e Faria 

(2007) apresenta como vantagem o fato de se utilizar de dados de um único 

exercício, evitando assim, distorções cambiais e inflacionárias nos resultados. 

 O estudo ainda apresenta uma análise descritiva das características 

estruturais e financeiras das empresas brasileiras emissoras de debêntures, bem 

como uma análise descritiva do custo de capital e das variáveis utilizadas no modelo 

econométrico proposto. Esta pesquisa utilizou como amostra as empresas 

registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como emissoras de 

debêntures.  

 Os dados contábeis para a análise foram obtidos a partir das informações 

disponíveis na base de dados Economática®, como também nas Demonstrações 

Financeiras Padronizadas, inclusive Notas Explicativas, disponíveis nos sítios da 

CVM e BM&FBOVESPA, considerados os anos de 1994 a 2011. Os valores de 

negociação das debêntures foram obtidos no sítio Debêntures 

(www.debentures.com.br), mantido pela Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). 
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1.6. Estrutura do Trabalho 

 

 O estudo está organizado em cinco capítulos, incluindo a introdução.  

O capítulo dois apresenta referencial teórico, discorrendo sobre o mercado de 

debêntures; nesse item trata-se do endividamento, das diferenças básicas entre 

endividamento público e privado, além das configurações e evolução do mercado de 

debêntures no Brasil. Também é feita exposição conceitual sobre relevância da 

informação contábil e gerenciamento de resultados, incluindo os principais modelos 

para identificação da presença de gerenciamento de resultados. Na sequência são 

apresentados estudos anteriores sobre custo de capital, disclosure, gerenciamento 

de resultados e debêntures. 

 No capítulo três é definida a hipótese da pesquisa e são descritos os 

procedimentos metodológicos aplicados, destacando os testes estatísticos 

empregados, a modelagem econômica definida para o teste da hipótese da pesquisa 

e a descrição das variáveis utilizadas. Em seguida a amostra é delimitada e os 

casos particulares são discutidos. 

 O capítulo quatro apresenta os resultados encontrados no processo 

investigativo, fazendo uma correlação destes resultados com a teoria apresentada e 

pesquisas anteriores. 

 Finalmente, o capítulo cinco apresenta os comentários e conclusões finais, 

limitações da pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. 

 

 



 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Este capítulo busca revisar as teorias e pesquisas empíricas a respeito do 

endividamento, são apresentados assim, os conceitos de endividamento público e 

privado e, também sobre o mercado de debêntures no Brasil. 

 Na sequência é discutida a relevância da informação contábil para a redução 

da assimetria informacional e para a disciplina de mercado, relação entre informação 

contábil e o custo do capital.  

 O capítulo também discute as práticas não fraudulentas de manipulação dos 

resultados contábeis, conhecidas como gerenciamento de resultados (earnings 

management) e seu impacto na assimetria informacional no aumento dos riscos 

morais e do custo do capital. Discorre-se ainda sobre as metodologias utilizadas por 

diversos autores para a identificação da presença de gerenciamento de resultados. 

Finalmente são apresentados estudos empíricos que visaram relacionar 

gerenciamento de resultados e qualidade informacional com o custo de capital, e 

outros, que procuraram identificar quais fatores influenciariam o custo de capital das 

debêntures. 

 

2.1.  Endividamento e Emissão Pública de Títulos de  Dívida 

 

 A modelagem de uma teoria sobre a estrutura de capital teve início a partir da 

hipótese da irrelevância de Modigliani e Miller (1958), na qual o valor da firma seria 
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função dos retornos dos investimentos realizados e, não de como estes 

investimentos seriam financiados. Os próprios autores corrigiriam suas premissas, 

alegando que, num ambiente com impostos, a estrutura do capital teria sim 

influência sobre o valor da firma (MODIGLIANI; MILLER, 1963). 

 DeAngelo e Masulis (1980), entretanto, propuseram que na existência de 

impostos, existiria uma estrutura ótima de capital para cada firma, para a qual se 

obteria o menor custo de capital, iniciando-se assim, o que se convencionou chamar 

de hipótese do trade-off. DeAngelo e Masulis (1980) admitem em sua hipótese a 

existência de custos de falência e de agência, porém, não focam nestes pontos, os 

quais são tratados como inputs para a definição do custo de capital. Gerando assim 

um novo ponto ótimo na estrutura de capital, de forma que o aumento no custo do 

capital, devido aos custos de falência e agência, seria marginalmente compensado 

na redução dos impostos a pagar. 

 A informação, e em especial a informação contábil, passa a ter maior 

relevância a partir da hipótese de pecking order. Proposta por Myers (1984), a 

hipótese de pecking order considera que, sob informação assimétrica existe um 

critério ou ordem de escolha do método de financiamento, e que, o custo de capital 

estaria relacionado com a sinalização dada pela empresa ao mercado. 

 Segundo esta sinalização os investidores entenderiam que, a emissão de 

novas ações indicaria uma percepção, por parte dos gestores, de que as ações da 

empresa estariam superestimadas, causando assim, uma desvalorização das ações 

no mercado. Dado este fato haveria uma preferência pelo endividamento sobre a 

emissão de novas ações. Por outro lado, o endividamento crescente resultaria em 

um aumento do custo de capital devido aos custos de falência e aos custos de 

agência. 

 Desta forma, para Myers (1984), haveria uma predileção pelo financiamento 

dos investimentos com capital próprio, a partir da retenção dos lucros, ao 

endividamento, e de endividamento a novas emissões acionárias. Uma vez que a 

hipótese de pecking order parte da sinalização ao mercado em um ambiente 

informacionalmente assimétrico, a contabilidade exerce papel relevante na redução 

da assimetria informacional entre gestores, investidores e financiadores, reduzindo 
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os riscos morais envolvidos e assegurando um custo de capital condizente com o 

desempenho e a posição financeira da firma. 

 Por outro lado, Watts e Zimmerman (1986), propõem que, nos casos em que 

o nível de endividamento for suficientemente alto, os gestores sentir-se-ão 

incentivados a manipular as informações contábeis, a fim de obter melhores 

condições contratuais. Se, por um lado, esta prática pode aumentar os riscos morais 

envolvidos (COELHO; LIMA, 2009), levando a um aumento do custo do capital 

(ABOODY; HUGHES; LIU, 2005; FRANCIS et al., 2005; NARDI, 2008), por outro, 

mercados menos eficientes podem não identificar e disciplinar corretamente esta 

prática (MARCONDES, 2008). Nesse aspecto cabe diferenciar os títulos de dívida 

com emissões privadas daqueles com emissões públicas. As dívidas de origem 

privada podem advir de empréstimos bancários, ou da emissão de títulos de dívidas 

a um único investidor ou a um pequeno grupo (KWAN; CARLETON, 2004). 

 No caso dos títulos de emissão pública podemos identificar os títulos emitidos 

pelo próprio poder público, federal ou estadual. De acordo com o Ministério da 

Fazenda do Brasil (2012, p. 1), “a dívida pública federal interna e externa é 

composta, em sua maior parte, por títulos mobiliários que diferem entre si conforme 

o contexto e a finalidade da emissão” e, dentre eles, destacam-se as Letras 

Financeiras do Tesouro (LFT), as Letras do Tesouro Nacional (LTN), Notas do 

Tesouro Nacional (NTN), Bônus do Tesouro Nacional (BTN), Certificados da Dívida 

Pública (CDP), Certificados do Tesouro Nacional (CTN), Certificados Financeiros do 

Tesouro (CFT), Créditos Securitizados (CREDSEC) e Títulos da Dívida Agrária 

(TDA). 

  Os títulos de dívida de emissão pública por entidades privadas são chamados 

de debêntures, sendo registradas na CVM e disponíveis para investidores em geral. 

Para tanto, segundo a ANDIMA e a ABRASCA (2008), uma série de requisitos são 

estabelecidos, como registro da documentação na CVM, roadshow com as 

informações da empresa, due diligence e auditoria das informações que serão 

distribuídas ao público. Estes títulos de emissão pública são então disponibilizados a 

um pool de investidores interessados através de um banco intermediário (mercado 

primário), podendo ser renegociados publicamente (mercado secundário) em 

sistemas de custódia autorizados pelo Banco Central (Bacen) e CVM. Para as 
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debêntures, especificamente, o sistema utilizado é o SND (Sistema Nacional de 

Debêntures), administrado pela CETIP (Câmara de Custódia e Liquidação) 

(ANDIMA; ABRASCA, 2008). 

 Todo o processo de emissão das dívidas públicas prevê um maior disclosure 

das informações, em especial sobre o desempenho econômico-financeiro da 

empresa e sua classificação de crédito. Nesse sentido, a pesquisa de Denis e Mihov 

(2003), identificou que empresas com melhores ratings de crédito tendem a optar 

por dívida pública, enquanto empresas com desempenho médio optam por 

financiamento bancário e empresas com desempenho inferior, acabam por escolher 

a emissão de títulos privados. Ademais, as empresas nas quais os gestores 

possuem maior controle, por possuírem maior participação acionária, tendem a optar 

pelo endividamento privado, situação em que podem exercer maior 

discricionariedade (DENIS; MIHOV, 2003). 

 Por outro lado, segundo Kwan e Carleton (2004), enquanto os títulos de 

emissão pública são adquiridos por um grande número de financiadores 

(bondholders), o controle das informações prestadas pela companhia emissora dos 

títulos, bem como o cumprimento das cláusulas de covenant, é feito por terceiros 

(agentes fiduciários), os quais são apontados e pagos pela própria empresa, além 

disso, também sua capacidade de pagamento é avaliada por agências de rating de 

risco. Por sua vez nas emissões privadas, o monitoramento é feito diretamente pelo 

financiador, o qual possui acesso direto às informações da empresa. Sabe-se que a 

maior parte dos financiadores privados são bancos ou investidores institucionais 

(como fundos de investimento), os quais possuem expertise e recursos para 

monitorar estas informações e avaliar o crédito do tomador (KWAN; CARLETON, 

2004). 

 No Brasil, apesar do crescimento da emissão de títulos de dívida de emissão 

pública pelas empresas, ocorrido, sobretudo, na última década (ANDIMA, 2008), 

esta forma de financiamento apresenta algumas desvantagens frente à emissão 

acionária, devido à baixa liquidez do mercado secundário de debêntures 

(MACAHYBA; CORRADIN, 2005), bem como custos maiores de captação, 

decorrentes do processo de emissão e da manutenção da condição de companhia 



21 
 

 

aberta, se, comparado aos empréstimos bancários (FARIA 2011). O mercado de 

debêntures no Brasil é apresentado na seção 2.1.1. 

 

2.1.1. Debêntures 

 De acordo com Brealey e Myers (2002), as debêntures são títulos de dívida 

não segurados de médio e longo prazos. Por sua vez, para a ANDIMA (2008), uma 

debênture é: 

 

...um valor mobiliário emitido pelas sociedades anônimas, representativo de 
uma fração de um empréstimo (Lei nº 6.385/76, art. 2º, I) com origem em 
um contrato de mútuo pactuado entre a companhia emissora e os 
compradores (debenturistas representados pelo agente fiduciário), e que 
confere a estes o direito de crédito contra a primeira, nas condições 
constantes da escritura de emissão e do certificado (Lei nº 6.404/76, art. 
52). (BRASIL, 1976a, p. 50) 

 

 

 Historicamente as debêntures começaram a ser emitidas no século XIX, na 

Inglaterra, sendo a primeira legislação de 1945, para as debêntures emitidas de 

acordo com o Companies Clauses Act (CASTRO, 2011). 

 As debêntures podem ser de emissão pública ou privada, sendo que na 

emissão pública a distribuição dos valores mobiliários, só poderá ser efetuada com 

intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, chamadas instituições intermediárias e de um agente fiduciário, que 

deve representar os interesses dos debenturistas (investidores) junto à companhia 

emissora. São requisitos das emissões públicas: 1) o registro na CVM, o qual 

fornece informações básicas sobre os valores mobiliários a serem oferecidos, 

permitindo aos investidores tomar adequadamente suas decisões de investimento; 

2) o agente fiduciário, que tem como principais deveres para com os debenturistas, 

proteger seus direitos e interesses perante a companhia emissora (ANDIMA, 2008). 

 Legalmente, de acordo com Castro (2011), o conceito de emissão pública 

está definido no § 3° do Art. 19 da Lei n. 6.385, de 1976, que dispõe: 
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Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no 
mercado sem prévio registro na Comissão. 
[...] 
§ 3°. Caracterizam a emissão pública: 
I – a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, 
prospectos ou anúncios destinados ao público; 
II – a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos, por meio de 
empregados, agentes ou corretores; 
III – a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao 
público, com a utilização dos serviços públicos de comunicação. (BRASIL, 
1976b, p. 1) 

 

 No entanto a emissões privadas são aquelas não submetidas à aprovação 

prévia da CVM, podendo ser efetuada também por companhias fechadas, sendo 

utilizada quando a colocação ocorre entre os próprios acionistas ou grupo de 

pessoas previamente selecionadas e que, em geral, tenham vínculos com a 

companhia emissora (ANDIMA, 2008). 

 As debêntures podem ser classificadas de acordo com a sua garantia, 

podendo ser com garantia real, flutuante, quirografárias e subordinadas. Há, ainda, 

as garantias acessórias, que podem ser fidejussória, de privilégios ou preferência e 

covenants. O Quadro 1 traz um resumo de cada tipo de garantia. 

 Outras classificações podem ser: 1) quanto à classe, se simples ou não 

conversível, ou seja, que não dão direito à conversão em ações da empresa, e 

conversíveis em ações; 2) quanto à forma, podendo ser nominativas, cujos 

certificados expressam o nome do titular, ou escriturais, que também são 

nominativas, porém não há a emissão do certificado; 3) quanto ao prazo de 

vencimento, podendo ter prazo determinado ou indeterminado (debênture perpétua); 

e 4) quanto à forma de remuneração, sendo que a taxa de juros pode ser fixa, 

flutuante (indexada a algum indicador econômico) ou uma combinação de ambos 

(ANDIMA, 2008). 
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TIPOS DE GARANTIAS 
Garantias Diretas e Indiretas Garantias Acessórias 

Real Garantidas por bens (móveis e 
imóveis) dados em hipoteca, 
alienação e cessão fiduciária, penhor 
ou anticrese pela companhia 
emissora, por seu conglomerado, ou 
mesmo por terceiros. 

Fidejussória Fiança ou aval prestado, 
geralmente, por acionistas 
controladores da companhia 
emissora ou uma das 
empresas integrantes do seu 
grupo. 

Flutuante Têm assegurado o privilégio geral 
sobre o ativo da companhia emissora, 
não impedindo a negociação dos 
bens que compõem este ativo. 

Privilégios e 
Preferências 

Decorrem da posição 
creditícia que a debênture 
subordina-se, relativamente 
ao ativo da emissora. 

Quirografária Não oferecem aos títulos nenhuma 
garantia real do ativo da companhia 
emissora ou de terceiros, bem como 
nenhum privilégio geral sobre o ativo 
da companhia emissora ou da 
empresa a que pertence. 

Covenants Conjunto de obrigações que a 
companhia emissora assume 
com o objetivo de assegurar, 
direta ou indiretamente, o 
cumprimento da obrigação 
principal, ou seja, o 
pagamento da dívida perante 
o debenturista. 

Subordinada Em caso de liquidação da companhia 
emissora, preferem apenas aos 
acionistas no ativo remanescente. 

Quadro 1 – Tipos de garantias de debêntures. 
Fonte: adaptado de ANDIMA (2008, p. 55-57). 

  

Dentre as vantagens da emissão de debêntures, Santos (2006) destaca a 

flexibilidade destes papeis, sendo que legislação da debênture permite conjugar 

aplicações de renda fixa e variável, com prazos curtos, longos e até indefinidos, 

permitindo ainda que sobre ela sejam lançados derivativos, tais como opções, 

warrants, swaptions etc., além de também serem passíveis de compor carteiras de 

fundos de investimentos. Para Fraletti e Eid Jr. (2005, p. 1) essa flexibilidade no 

estabelecimento de prazos, garantias e condições de pagamento “permite 

adequação dos desembolsos à capacidade de geração de caixa da companhia”. 

 No Brasil o mercado de debêntures, foi homologado com a criação das leis 

6.385/76 e 6.404/76, as quais definiram a criação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e a Lei das Sociedades Anônimas, respectivamente, e iniciaram a 

regulação dos deveres e direitos de acionistas e debenturistas, bem como as regras 

iniciais para a emissão de debêntures (GIACOMONI, 2011). Entretanto, a primeira 

menção às debentures ocorreu ainda no século XIX, com a Lei 1.083, de 22 de 

agosto de 1860, que proibia a emissão de obrigações sem autorização expressa do 

Poder Legislativo (CASTRO, 2011). 
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 Em 1988 foi criado o Sistema Nacional de Debêntures (SND), pela 

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA) e pela 

Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP), para processar o registro, a custódia, a 

negociação e a liquidação financeira das operações com debêntures. 

 Cabe mencionar que até meados da década de 1990, a emissão de 

debêntures por empresas brasileiras era relativamente pequena, havendo grande 

incremento de emissões apenas na década seguinte, como alternativa à captação 

de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), 

o qual, apesar das taxas menores, possui maiores restrições em termos de 

monitoramento do uso dos recursos e prazos de captação do capital (SANTOS, 

2006; GIACOMONI, 2011). 

 A Figura 1, com dados do ANBIMA (2011a), apresenta o crescimento das 

emissões de debêntures nos últimos 15 anos, comparativamente à emissão de 

ações. Apesar da recuperação do mercado acionário nos últimos cinco anos, cabe 

destacar que, o resultado deste quinquênio foi alavancado pela emissão recorde da 

Petrobras, em 2010, num montante de R$ 115.052 milhões (PETROBRAS, 2010), 

sem o qual haveria um equilíbrio entre as emissões de debêntures e de ações. 

Segundo informações da CETIP (2011, apud ANBIMA, 2011a), até setembro de 

2011, haviam sido emitidas 1.153 debêntures (1.973 séries), por 594 empresas, 

sendo que destas, 389 emissões, de 236 empresas, ainda estavam ativas. 
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Figura 1 – Valores das emissões primárias e secundárias de ações e debêntures 
nos últimos 15 anos, no Brasil. 
Fonte – ANBIMA (2011a). 

  

Para Lopes, Antunes e Cardoso (2007, p. 3), esse crescimento do mercado de 

debêntures está associado a “uma mudança na natureza do risco assumido: as 

empresas estão trocando risco cambial por risco de taxa de juros”, e a fatores como 

a estabilidade macroeconômica, a segurança nos contratos e as boas práticas de 

governança corporativa. 

 

2.2. Assimetria Informacional, Informação Contábil e Disciplina de Mercado 

 

 A assimetria informacional refere-se à diferença de informações acerca da 

empresa, existente entre os gestores e os investidores e financiadores externos 

(BREALEY; MYERS, 2002).  Esta condição, conforme evidenciado por Lambert, 

Leuz e Verrecchia (2008), possui influência no custo de capital, o qual é impactado 

através de fatores como sinalização, restrição de crédito e aumento dos custos de 

transação (MYERS, 1984; JAFFEE; RUSSEL, 1976; STIGLITZ; WEISS, 1981; 

AKERLOF, 1970; WILLIAMSON, 1981). 
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 Com relação à sinalização, Myers (1984) afirma que, num ambiente 

informacionalmente assimétrico, os gestores prefeririam financiar novos projetos 

captando recursos com terceiros do que emitindo novas ações, uma vez que, para o 

mercado, a emissão acionária sinalizaria um reconhecimento por parte dos gestores 

de que as ações estariam sobrevalorizadas. Por sua vez, Jaffee e Russel (1976) e 

Stiglitz e Weiss (1991), propuseram o aumento dos riscos de empréstimos, em 

ambientes com informação imperfeita, e a seleção adversa como fatores do 

aumento do custo de capital. 

 Nos trabalhos de Akerlof (1970) foi estabelecida uma relação entre os custos 

de transação e de capital em um ambiente de incerteza. Já os de Williamson (1981) 

discorrem sobre o impacto da racionalidade limitada dos agentes nos custos de 

transação. Enquanto o primeiro apresenta a relevância da simetria informacional 

para a redução do custo do capital, o segundo apresenta como proposição 

fundamental que, devido à incapacidade dos agentes de conhecer e analisar todas 

as informações disponíveis, contratos mais completos, e por sua vez mais caros, 

necessitam ser desenvolvidos. Ainda para Williamson (1981), a incompletude dos 

contratos, mesmo considerando-se a premissa da racionalidade limitada, seria viável 

se os agentes – ou principais – não fossem dados ao oportunismo. Esta condição é 

agravada numa situação de informações assimétricas, e constitui-se no que Akerlof 

(1970) chamou de risco moral. 

 A expressão risco moral (moral hazard) foi cunhada inicialmente por Arrow 

(1963) para se referir ao risco dos planos de saúde ter seus custos aumentados por 

indicações médicas de tratamentos e medicamentos mais caros, dos que os 

realmente necessários. Para Akerlof (1970), o risco moral estaria associado aos 

riscos potenciais das decisões dos gestores, se estas objetivarão o melhor retorno 

para os investidores e financiadores. Ainda segundo Akerlof (1970), o risco moral 

levaria a uma seleção adversa das empresas tomadoras de capital, no sentido de 

que, custos mais altos de capital, por conta dos riscos morais, seriam atrativos 

apenas para empresas em condições financeiras mais críticas, com maior 

necessidade de tomada de capital. Desta forma, para Stiglitz e Weiss (1981), na 

medida em que as taxas aumentassem, o risco médio dos tomadores de capital 

também aumentaria, possivelmente reduzindo os lucros dos financiadores. 
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 Stiglitz e Weiss (1981, p. 393-394) afirmam ainda que, num ambiente de 

perfeita simetria informacional, “the bank would stipulate precisely all the actions 

which the borrower could undertake (which might affect the return to the loan)1”. 

Como isto não é possível, cláusulas contratuais são formuladas de forma a induzir o 

mutuário a tomar ações que sejam do interesse do banco, ou a atrair tomadores de 

menor risco.  Além de contratos mais completos, para Healy e Palepu (2001), outra 

solução potencial para o problema da assimetria informacional seria uma maior 

regulamentação no sentido de se exigir maior disclosure das informações por parte 

dos gestores. 

 Nesse sentido, para Watts e Zimmerman (1986), a contabilidade exerce 

relevante função na redução da assimetria informacional, tanto como fonte para 

investidores e financiadores estimarem o valor da firma, quanto como indicador do 

desempenho organizacional, na formulação e monitoramento dos contratos.  Esta 

visão é compartilhada por Hendriksen e Van Breda (1999), para quem a 

contabilidade, de acordo com seu papel informativo, tem na representação do 

desempenho econômico-financeiro da firma, sua principal função, servindo a todos 

os agentes econômicos interessados nesse desempenho, para a tomada de 

decisão. Para Iudícibus, Martins e Carvalho (2005, p. 11), esta condição relacionada 

ao desempenho é parte de um processo evolutivo, onde a contabilidade deixou de 

ser um sistema de escrituração e demonstrações financeiras para se tornar um 

“complexo sistema de informação e avaliação, dotado de características científicas, 

institucionais e sociais de grande relevo”. 

 Por sua vez, para Iudícibus e Marion (2002), para que a contabilidade possa 

exercer adequadamente sua função informativa, os atributos de confiabilidade, 

relevância, compreensibilidade e comparabilidade, devem ser atendidos. Estes 

atributos são apontados também pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

em seu Pronunciamento Conceitual Básico (CPC, 2008), o qual os define conforme 

a seguir: 

• A compreensibilidade refere-se à capacidade de as informações contábeis 

serem prontamente entendidas pelos usuários; 

                                                 
1 “os bancos definiriam precisamente todas as ações que o devedor poderia tomar (e que poderiam 
afetar o retorno do empréstimo)”. Tradução livre. 
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• Relevância, que está relacionada às necessidades dos usuários para a 

tomada de decisões e a possibilidade de previsão e confirmação da 

informação. O conceito de relevância inclui ainda a natureza e a 

materialidade, da informação; 

• Por confiabilidade indica-se que a informação deve estar livre de erros e 

vieses relevantes. A informação confiável deve considerar ainda: a 

representação adequada dos fatos e eventos que ela se propõe a 

representar; a primazia da essência sobre a forma, representando a 

substância e a realidade econômica das transações e eventos; a 

neutralidade, ou a imparcialidade na apresentação das informações; a 

prudência, ou conservadorismo, na preparação das demonstrações 

financeiras; e a integridade, de forma que a informação seja completa e sem 

distorções; 

• Comparabilidade diz respeito à possibilidade de se comparar as 

demonstrações contábeis ao longo do tempo e entre diferentes entidades, de 

forma que a mensuração e apresentação de efeitos financeiros de transações 

semelhantes e outros eventos devem ser feitas de modo consistente e que, 

quaisquer mudanças nessas práticas, bem como o efeito de tais mudanças, 

devem ser informadas aos usuários. 

 A contabilidade, assegurados os atributos de qualidade, presta-se, dessa 

forma, a reduzir a assimetria informacional existente entre as diversas partes 

interessadas nos fluxos de caixa da firma (COELHO, 2007).  

 Cabe mencionar que, para Coelho e Lima (2009) a disponibilidade de 

relatórios informacionalmente eficientes será ditada pelo ambiente institucional e 

jurídico de proteção a investidores, bem como pela capacidade de o conjunto de 

normas fazer cumprir contratos e obrigações. Nesse sentido, especificamente no 

Brasil, o modelo legal adotado, de origem jurídica codificada (code law) é 

reconhecido por oferecer baixa proteção ao investidor (LA PORTA et al., 1998; 

COELHO, 2007), criando ambiente propício a práticas oportunistas por parte dos 

gestores, e agravamento do risco moral, podendo implicar em relatórios contábeis 

com baixa eficiência informacional. 
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 Para Tsatsaronis (2004), a qualidade e disponibilidade da informação contábil 

têm função relevante para assegurar a disciplina de mercado, e a contabilidade deve 

apresentar uma descrição clara e acurada da condição financeira da firma, 

proporcionando aos investidores externos os elementos necessários para suas 

próprias conclusões. Conceitualmente, a disciplina de mercado deriva da relação 

agente-principal e de como os provedores de capital podem induzir os gestores das 

empresas a cuidar vigilantemente de seus investimentos (BLISS, 2004). Flannery e 

Sorescu (1996) definem disciplina de mercado como: 

 

...the process by which informed market investors gather and evaluate 
information about a firm's activities and prospects, and incorporate that 
information into its traded securities. […] requires that investors anticipate 
likely future changes in bank risk, and price the effects into the securities 
offered for sale today. (FLANNERY; SORESCU, 1996, p. 1356)2 

  

 Para Bliss e Flannery (2002), a disciplina de mercado possui dois aspectos 

distintos: o monitoramento e a influência do mercado. O monitoramento refere-se à 

hipótese de que os investidores entendem as mudanças nas condições das 

empresas e, imediatamente incorporam essas informações nos preços de seus 

títulos. Por sua vez, a influência seria o processo pelo qual o preço dos títulos 

requer, por parte dos gestores, as ações necessárias para melhorar estas condições 

desfavoráveis. 

 Lane (1993) comenta ainda que uma disciplina de mercado eficiente se daria, 

primeiramente, de uma forma mais leve, através do aumento do spread nas taxas de 

juros, indicando o aumento da percepção de risco pelo mercado, e, na sequência, de 

forma mais severa, na limitação de quaisquer novos financiamentos até que o nível 

de risco seja devidamente reduzido. 

 Segundo Nier e Baumann (2006), existem três condições necessárias para 

que haja disciplina de mercado: 1) uma rede de segurança governamental (suporte); 

2) o grau no qual o banco é financiado por títulos não segurados (funding); e 3) o 
                                                 
2 “...o processo pelo qual investidores bem informados reúnem e avaliam informações sobre as 
atividades e projetos de uma firma e incorporam estas informações nos preços de seus títulos 
negociados. [...] requer que investidores antecipem possíveis mudanças futuras nos riscos bancários, 
e precifiquem os seus efeitos nos títulos atualmente ofertados”. Tradução livre.. 
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quanto as escolhas de risco podem ser observadas (disclosure). Entretanto, os 

autores ainda acrescentam que é fundamental que haja disponibilidade de 

informações confiáveis, de forma que se possa medir adequadamente os riscos 

envolvidos, a fim de se precificar corretamente as operações e de se evitar os riscos 

morais envolvidos. Destarte, a disciplina de mercado seria enfraquecida num 

ambiente informacionalmente assimétrico, conforme evidenciado por Marcondes 

(2008). 

 Outro fator que favorece a assimetria informacional entre os gestores e 

investidores, segundo Coelho e Lima (2009), é a tomada de decisões discricionárias 

por parte destes gestores, os quais manipulariam as informações contábeis, 

utilizando-se da flexibilidade da norma contábil (PAULO; LEME, 2007). Essa prática, 

conhecida por gerenciamento de resultados, é utilizada para: 

 

...interferir no processo de elaboração e evidenciação das informações 
contábeis, afetando as informações contábeis e a compreensão sobre a 
realidade econômica e financeira das empresas e, consequentemente, 
interfere no processo de conhecimento e da tomada de decisões dos 
interessados pela firma. (PAULO; LEME, 2007, p. 2)  

  

 Como será apresentado na seção 2.3, para Watts e Zimmerman (1986), uma 

das motivações para a prática do gerenciamento de resultados é o nível de 

endividamento da firma. Segundo Watts e Zimmerman (1986), a melhoria do 

desempenho financeiro da empresa, através da manipulação de seus números 

contábeis, poderia levar a cláusulas contratuais mais favoráveis à empresa, 

alterando a percepção de risco dos analistas e financiadores. 

 

2.3. Gerenciamento de Resultados 

 

 Dentre os fatores que contribuem para a redução da qualidade informacional 

das demonstrações financeiras, Coelho e Lima (2009, p. 208) destacam o papel do 

gerenciamento de resultados (GR) como contribuinte para o risco moral dos 
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investidores e financiadores, uma vez que o GR estaria “associado à possibilidade 

de expropriação de fluxos de caixa pelos gestores”. 

 Conceitualmente, Healy e Wahlen (1999), numa revisão da literatura sobre 

GR, definem que: 

 

Earnings management occurs when managers use judgment in financial 
reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 
mislead some stakeholders about the underlying economic performance of 
the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported 
accounting numbers. (HEALY; WAHLEN, 1999, p. 6)3 

  

 Segundo Healy e Wahlen (1999), a definição proposta considera em sua 

estrutura dois pontos relevantes. Primeiramente os gestores exercem julgamentos 

sobre as demonstrações financeiras de diferentes formas, como parte constante de 

suas funções. O segundo ponto refere-se aos objetivos desse julgamento, que, no 

caso do GR, seria de confundir as partes interessadas acerca do desempenho 

econômico da firma. Além disso, para estes autores, o GR poderia ter um aspecto 

positivo, quando a discricionariedade objetivaria dar maior transparência, ou 

representação mais adequada, a determinada transação contábil. 

 Parfet (2000) também considerou a existência de uma perspectiva negativa e 

outra positiva para o gerenciamento de resultados. Na perspectiva negativa (bad 

earnings management) há uma intervenção do gestor no sentido de esconder o 

desempenho operacional real, criando lançamentos contábeis inexistentes ou 

aumentando estimativas além de um ponto razoável. Em contraposição, a 

perspectiva positiva (good earnings management) refere-se ao processo diário da 

boa gestão do negócio, a qual define orçamentos e metas razoáveis, monitora 

resultados e condições do mercado, além de reagir a ameaças inesperadas e a 

oportunidades que apareçam e, confiavelmente, entregam os resultados 

comprometidos (PARFET, 2000). Ainda para Parfet (2000): 

                                                 
3“Gerenciamento de resultados ocorre quando os gestores usam de julgamentos nos relatórios 
financeiros e na apresentação das transações [contábeis] para alterar as demonstrações financeiras, 
seja para confundir os stakeholders sobre o desempenho econômico da empresa, ou pra influenciar 
cláusulas contratuais que dependam dos números contábeis publicados”. Tradução livre. 
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The use of judgment and subjectivity in accounting is important and 
desirable. There is no substitute for a trained professional manager or 
auditor applying his or her knowledge to determine the proper recording of 
business transactions. (PARFET, 2000, p. 3)4 

 

 Por outro lado, os julgamentos podem ser motivados por uma perspectiva 

oportunista e utilitária por parte dos gestores. Watts e Zimmerman (1986), ao tratar 

da teoria positiva da contabilidade, propõem três hipóteses para essas práticas 

oportunistas. 

 A primeira diz respeito aos Planos de Incentivo, e está relacionada à 

Remuneração Variável (management bonus) destinada aos gestores e atrelada aos 

resultados do período. Esta hipótese significa que os gestores tenderiam a melhorar 

os resultados contábeis a fim de obter melhor remuneração (bônus). Nesse sentido, 

diversos estudos, nacionais e internacionais, como os de Healy (1985), Bergstresser 

e Philippon (2006), Gaver, Gaver e Austin (1995), Guidry, Leone e Rock (1999) e 

Santana (2008), identificaram associação positiva entre gerenciamento de 

resultados e a remuneração variável de executivos. 

A segunda hipótese, de acordo com Watts e Zimmerman (1986), estaria 

relacionada ao Grau de Endividamento da empresa. Para os autores, quanto maior o 

grau de endividamento, mais rigorosas serão as restrições impostas pelos credores. 

Desta forma os gestores usariam de técnicas de GR para melhorar sua posição 

econômica, relaxando assim as restrições impostas e possíveis custos de 

insolvência.  

 No Brasil, Coelho e Lopes (2007) investigaram a prática de GR na apuração 

de lucro por companhias abertas brasileiras conforme seu grau de alavancagem 

financeira. Os resultados indicaram, porém que, ainda que fosse observada a prática 

de GR, não há associação estatisticamente significante entre tais práticas e os seus 

níveis de endividamento, para a amostra analisada. Baptista (2008), entretanto, 

identificou que um maior nível de endividamento nas empresas solicitadas a 

republicar suas demonstrações financeiras. 

                                                 
4 O uso do julgamento e da subjetividade na contabilidade é importante e desejável. Não há substituto 
para um profissional treinado, um gestor ou um auditor, ao aplicar seus conhecimentos para definir 
qual o registro correto de cada transação contábil. Tradução livre. 
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 A terceira e última hipótese proposta por Watts e Zimmerman (1986) refere-se 

aos Custos Políticos. Os autores sugerem que as grandes empresas tenderiam a 

reduzir seus lucros com mais frequência do que as pequenas, a partir de uma 

premissa de que tamanho seria um estimador da atenção política a ser recebida 

pela empresa. Destarte, se grandes lucros forem apresentados, estes poderiam ser 

relacionados a uma possível posição monopolística ou incitar maior regulamentação 

do setor.  

 Relacionadas a esta terceira hipótese, destacam-se as pesquisas de Cahan, 

Chavis e Elmendorf (1997), Key (1997), Han e Wang (1998) e Patten e Trompeter 

(2003). Cahan, Chavis e Emendorf (1997) analisaram o gerenciamento de 

resultados após a liberação de subsídios governamentais para a indústria química. 

Key (1997), por sua vez, estudou o gerenciamento de resultados durante um período 

de investigação do congresso norte-americano sobre a indústria de TV a cabo. Os 

estudos de Han e Wang (1998), trataram sobre o gerenciamento de resultados na 

indústria petrolífera durante a Guerra do Golfo. Finalmente, Patten e Trompeter 

(2003), também acerca da indústria química, realizaram seus estudos após o 

desastre de Bophal, na Índia, sendo que estes indicaram um aumento das provisões 

e outras reservas redutoras do lucro nesses períodos, evidenciando que “decisions 

to manipulate earnings are tied to a larger corporate  strategy for dealing with political 

pressures5” (PATTEN; TROMPETER, 2003, p. 83). 

 Martinez (2001), ao descrever as motivações para o GR, cita também aquelas 

vinculadas ao mercado de capitais. Nessa hipótese, o propósito é modificar a 

percepção de risco dos investidores e analistas quanto a investimentos nas ações 

da empresa, através da manipulação das informações contábeis.  

 Dechow, Ge e Schrand (2010) destacam ainda seis fatores determinantes 

para a qualidade dos resultados: as características da firma; as práticas de 

divulgação dos resultados; a governança e os controles; os auditores; os incentivos 

do mercado acionário; e fatores externos. Além disso, a qualidade estaria 

relacionada também às características operacionais das firmas, dentre as quais se 

                                                 
5 “decisões para manipular os resultados estão associadas a estratégias corporativas maiores, de 
como lidar com as pressões políticas”. Tradução livre. 
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destaca o seu desempenho, o nível de endividamento, a taxa de crescimento e 

investimento e o tamanho da fima (DECHOW; GE; SCHRAND, 2010). 

 Segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), as empresas com desempenho fraco 

tenderiam a adotar táticas para melhoria dos resultados. Por sua vez, as firmas mais 

alavancadas financeiramente, trabalhariam mais próximas dos limites estipulados 

por seus covenants6, o que também as levaria a adotar técnicas de gerenciamento 

de resultados. Com relação à taxa de crescimento e investimento, as autoras 

sugerem que as empresas com maior taxa de crescimento possuem menor 

persistência nos lucros, o que incentivaria a adoção do gerenciamento de resultados 

como técnica de suavização dos resultados. Por fim, ainda que proposto por Watts e 

Zimmerman (1986) que as empresas maiores tenderiam a gerenciar seus resultados 

devido aos custos políticos, segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), estudos mais 

recentes indicariam uma associação positiva entre o tamanho da firma e a qualidade 

dos lucros, devido à manutenção de procedimentos de controles internos mais 

adequados nessas empresas. As diferentes motivações e fatores que estimulariam a 

manipulação das informações contábeis podem, por sua vez, levar a diversas 

modalidades de gerenciamento de resultados (MARTINEZ, 2001), conforme Figura 

2. 

 De acordo com Martinez (2001), o gerenciamento dos resultados contábeis 

para aumentar ou diminuir os lucros (target earnings) são definidos de modo a atingir 

determinadas metas de referência que podem ser acima ou abaixo do resultado do 

período. Por sua vez, o gerenciamento para reduzir a variabilidade (income 

smoothing) propõe manter os resultados em determinado patamar e evitar sua 

excessiva flutuação, segundo a premissa de que a estabilidade dos resultados 

denotaria menor risco pela empresa. Por fim o gerenciamento para reduzir lucros 

correntes em prol de lucros futuros (big bath accounting) é utilizado para piorar os 

resultados correntes, cuja perspectiva já seja negativa, assegurando melhores 

resultados no futuro. 

                                                 
6 Covenants são cláusulas contratuais em títulos de crédito ou em empréstimos que estabelecem 
condições de vencimento antecipado ou outras restrições ao devedor. (COELHO; LOPES, 2007, p. 
131). 
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 As modalidades de GR, bem como os diferentes fins que o motivam, levam a 

diferentes práticas para manipulação das informações contábeis, sendo que Paulo 

(2007) destaca o GR através das acumulações contábeis (accruals), a manipulação 

das atividades operacionais da empresa e a manipulação classificatória dos 

elementos das demonstrações contábeis. 

 Segundo Paulo (2007, p. 58), a GR através das acumulações contábeis 

(reservas, provisões, diferimentos etc.) “pode ocorrer na escolha do momento do 

reconhecimento e/ou na escolha do critério de mensuração contábil”. A manipulação 

das atividades operacionais não estaria associada a escolhas contábeis, mas na 

rotina e nos procedimentos operacionais da empresa, como descontos para 

aumento das vendas, aumento da produção para redução do custo unitário etc. 

Finalmente, o GR poderia se dar pela manipulação da classificação dos elementos 

contábeis, como reclassificações de passivo de curto para longo prazo, capitalização 

de despesas, entre outras (PAULO, 2007). 

 As pesquisas sobre gerenciamento de resultados, em geral, possuem 

enfoque na manipulação das acumulações contábeis (provisões, reservas, 

Figura 2 – Modalidades de gerenciamento de resultados. 
Fonte:  Adaptado de Martinez (2001, p. 43). 

 

Earnings Management
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diferimentos e outros componentes transitórios do lucro, relacionados com o regime 

de competência), devido a fatores como a facilidade maior de se gerenciar os 

componentes de resultados sem influência no fluxo de caixa; à incapacidade de se 

avaliar os efeitos das escolhas contábeis, e maior dificuldade de os investidores 

detectarem manipulações nesses componentes (BENEISH, 2001). 

 Dechow, Ge e Schrand (2010) apresentaram diferentes proxies para análise 

da qualidade dos lucros e possível presença de gerenciamento de resultados, como 

i) a persistência dos lucros; ii) acumulações anormais ; iii) suavização dos lucros; iv) 

reconhecimento assimétrico de perdas; e v) alcance de metas.  

 A seção 2.3.1 trata especificamente da proxy referente às acumulações 

anormais, as quais estão relacionadas à identificação do conteúdo discricionário 

resultante da manipulação contábil pelos gestores e que servirá de base 

metodológica para este estudo. A seção apresenta ainda os modelos mais 

referenciados para análise e identificação da presença de GR. 

 

2.3.1. Modelos de Análise 

 Primeiramente como muitos dos modelos apresentados levam em 

consideração os ajustes nas acumulações contábeis (accruals), cabe uma definição 

do conceito de accrual para que se tenha um entendimento comum do termo. 

 

...a diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido é conhecida 
como accruals.  Ou seja, as acumulações (accruals) seriam todas aquelas 
contas de resultado que entraram no cômputo do lucro, mas que não 
implicam em necessária movimentação de disponibilidades. (MARTINEZ, 
2001, p. 16)7 

  

 Assim para Martinez (2001) os accruals referir-se-iam aos ajustes próprios do 

regime de competência (Accrual Basis), conforme equação 1. 

��������	 = 	
����	
í����	– 	�����	��	�����	�����������  (1) 

                                                 
7 Destaques no original. 
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 Para que se possa, discutir as características de qualidade dos lucros, com 

referência aos accruals anormais e ao processo de modelagem dos accruals, cabe 

distinguir os accruals normais, ou não discricionários, dos accruals anormais, ou 

discricionários. Os primeiros referem-se aos ajustes que refletem o desempenho 

fundamental da empresa, enquanto os segundos capturam as distorções advindas 

da norma contábil aplicada ou do gerenciamento de resultados (DECHOW; GE; 

SCHRAND, 2010).  

 A literatura apresenta diversos modelos para identificação de accruals 

discricionários a partir de análises econométricas. Dechow, Ge e Schram (2010) 

destacam os modelos de Jones (1991), Jones modificado (DECHOW; SLOAN; 

SWEENEY, 1995), desempenho equivalente (KOTHARI; LEONE; WASLEY, 2005), 

Dechow e Dichev (2002) e estimação de erros discricionários (FRANCIS et al., 

2005). Por sua vez, Bartov, Gul e Tsui (2001), além dos modelos de Jones (1991) e 

Jones modificado (DECHOW; SLOAN; SWEENEY, 1995), mencionam ainda os 

modelos de Healy (1985) e DeAngelo (1986). Por fim além destes cabe ainda 

mencionar o modelo de Kang e Sivaramakrishnan (1995), estes modelos são 

apresentados a seguir. 

 Healy (1985) utilizou a média dos accruals totais (AB) escalonados pelos 

ativos totais (AT), defasados em um período para calcular os accruals não 

discricionários (NDA). Os accruals discricionários (AD) seriam dados pela diferença 

entre os accruals totais e não discricionários, conforme equações 2a e 2b, e onde  τ 

varia de t-n a t-1. 

���� = 1 �⁄ ∑ ��� �!�"#⁄ $�   (2a) 

��� = %��� �!�"#⁄ & − ����  (2b) 

 O modelo de DeAngelo (1986), segundo Bartov, Gul e Tsui (2001) se 

assemelha ao modelo de Healy (1985), porém os accruals discricionários são 

observados no período anterior àquele analisado. Entretanto, Bartov, Gul e Tsui 

(2001) destacam a questão de que o modelo de Healy (1985) assume que os 

accruals seguem um processo de reversão média, enquanto DeAngelo (1986) 
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pressupõe que os accruals seguem um processo de random walk. A equação 3 

apresenta o modelo proposto por DeAngelo (1986). 

���� �!�"(⁄ = ���"# �!�"(⁄   (3) 

 O modelo de Jones (1991) analisa os accruals totais a partir do crescimento 

das receitas (∆REV) e dos ativos fixos (PPE), escalonados pelos ativos totais no ano 

anterior. Os accruals discricionários são dados pelo termo de erro da regressão, 

conforme equação 4. 

��)� �!)�"#⁄ = *+�1 �!)�"#⁄ $ + *#�∆./0)� �!)�"#⁄ $ + *(�11/)� �!)�"#⁄ $ + 2)� (4) 

 Segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), o poder explanatório do modelo de 

Jones (1991) é baixo, explicando apenas 10% da variação nos accruals, estando 

sujeito ainda a erros do tipo I e tipo II. 

 Para reduzir os erros do tipo II, Dechow, Sloan e Sweeney (1995) 

modificaram o modelo de Jones (1991) considerando a variação nas vendas a 

prazo, ou variação dos recebíveis (REC). Os autores partem da premissa que “it is 

easier to manage earnings by exercising discretion over the recognition of revenue 

on credit sales than […] over the recognition of revenue on cash sales.8” (DECHOW; 

SLOAN; SWEENEY, 1995, p. 199). O modelo de Jones modificado é apresentado 

na equação 5. 

��)� �!)�"#⁄ = *+�1 �!)�"#⁄ $ + *#�∆./0)� �!)�"# − ∆./�)� �!)�"#⁄⁄ $ +
*(�11/)� �!)�"#⁄ $ + 2)�         (5) 

 O modelo de Jones modificado melhora os resultados do modelo de Jones 

(1991) em relação aos erros do tipo II e reflete melhor manipulações nas receitas, 

porém, é ainda mais sensível a erros do tipo I (DECHOW; GE; SCHRAND, 2010). 

 Tentando corrigir os erros do tipo I, bem como o problema com variáveis 

omitidas, Kang e Sivaramakrishnan (1995), doravante KS (1995), propuseram um 

modelo que se utilizava conjuntamente de variáveis instrumentais (VI) e do método 

generalizado dos momentos (MGM). Além disso, o modelo é enriquecido com as 
                                                 
8 “é mais fácil gerenciar resultados aplicando a discricionariedade no reconhecimento da receita das 
vendas a prazo do que [...] no reconhecimento da receita nas vendas à vista”. Tradução livre. 
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contas de despesas e inventário, e considera o saldo final das contas de balanço, ao 

invés de suas variações (KANG; SIVARAMAKRISHNAN, 1995). Quanto a este 

aspecto: 

 

O modelo KS opera diretamente com as contas do balanço patrimonial em 
determinado exercício contábil, evitando-se, desse modo, o indesejável 
problema de comparar valores em moeda de diferentes períodos. Esse 
detalhe metodológico é relevante no Brasil, quando se considera o aspecto 
inflacionário, que comprometeria a comparabilidade entre dois exercícios. 
(MARTINEZ; FARIA, 2007, p. 65) 

 

 O modelo de KS (1995), o qual será utilizado como base desta pesquisa para 

mensuração do gerenciamento de resultados, é apresentado em detalhes na seção 

2.3.2 deste referencial teórico.  

 O modelo proposto por Dechow e Dichev (2002) fundamenta-se na relação 

entre os accruals e o fluxo de caixa operacional (CFO). Por os accruals anteciparem 

futuros recebimentos e pagamentos e revertem quando de suas entradas, o modelo 

vê estes accrual como uma função dos fluxos de caixa presente, passado e futuro. 

Este é regredido a partir da variação do capital de giro (WC) e o desvio-padrão dos 

resíduos é um indicativo da qualidade dos accruals, conforme equação 6. 

∆3� = *+ + *#����"# + *(���� + *4����5# + 2�  (6) 

 Note que neste modelo não se obtém um valor para os accruals 

discricionários, mas sim, uma indicação da qualidade destes, definida por sua 

variabilidade. Além disso, por considerar apenas as contas de capital de giro, o 

modelo pode ser influenciado pelos accruals de longo prazo, como impairment e 

goodwill, o que refletiria em menor qualidade, apesar da relevância destes casos. 

Dechow e Dichev (2002) identificaram também que a qualidade dos accruals estaria 

positivamente associada ao tamanho da empresa e persistência dos lucros e 

negativamente associada ao ciclo operacional, às volatilidades de vendas, fluxo de 

caixa, dos accruals e do lucro, e a frequência com que reporta resultados negativos. 

 Kothari, Leone e Wasley (2005), propõem uma técnica para evitar a 

correlação entre o desempenho da firma e os resíduos da regressão, condição 
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constante tanto no modelo de Jones (2001) quanto no modelo de Jones modificado 

(DECHOW; SLOAN; SWEENEY, 1995), controlando o nível de accruals pelo retorno 

dos ativos (ROA). Para isso é identificado uma firma “controle”, da mesma indústria 

e com ROA equivalente àquela que está sendo analisada. Daí deduz-se os accruals 

discricionários (resíduos) da firma de controle a fim de se ter resíduos do 

“desempenho-equivalente”, o qual estaria correlacionado com a performance da 

firma. Assim, ter-se-ia, conforme equação 7:  

��)� = 2)� − 26�  (7) 

 Onde DA são os accruals discricionários ajustados à performance, εit é o 

resíduo identificado para a empresa analisada, utilizando-se o modelo de Jones ou 

Jones modificado, e εjt é o resíduo da empresa “controle”, também utilizando um dos 

modelos mencionados. Como o poder explanatório da variação nos accruals é baixo, 

a inclusão de mais um componente acaba por adicionar mais ruído à medição. Além 

disso, o resíduo da empresa “controle” pode subtrair muita discricionariedade da 

análise, resultando em menor poder de teste (DECHOW; GE; SCHRAND, 2010). 

 Francis et al. (2005) revisam o modelo de Dechow e Dichev (2002), 

primeiramente incluindo o crescimento nas vendas, como indicador de desempenho, 

e ativos fixos, a fim de capturar ajustes na depreciação e, em seguida, tentando 

decompor o desvio-padrão dos resíduos entre “inatos” e “discricionários”, como 

forma de identificar ajustes intencionais. Para decomposição dos resíduos, Francis 

et al. (2005) utilizaram as características da firma relacionadas com a qualidade dos 

accruals, identificadas por Dechow e Dichev (2002), como variáveis de controle da 

regressão do desvio-padrão, como apresentado nas equações 8a e 8b. 

∆3� = *+ + *#����"# + *(���� + *4����5# + *7∆./0� + *811/� + 2� (8a) 

9%2�& = :+ + :#!�;� + :49%����& + :79%./0�& + :8 log%��&� + :?�/� + @� (8b) 

 Onde TAM é o tamanho da empresa (dado pelo logaritmo dos ativos totais), 

OC é o ciclo operacional (dado pela soma do número de dias de contas a receber e 

estoques) e NE é o número de vezes em que ocorreu publicação de resultados 

negativos. O termo de erro µt representa os ajustes intencionais ou discricionários 
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(FRANCIS et al., 2005). Segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), como os ajustes 

inatos podem estar refletidos nas estimativas de erro e nas correções, o modelo 

ainda estaria sujeito a erros dos tipos I e II. 

 

2.3.2. Variáveis Instrumentais, Momentos Generaliza dos e o Modelo KS 

 Uma das características do modelo econométrico proposto por Kang e 

Sivaramakrishnan (1995), para a identificação de gerenciamento de resultados, é a 

utilização de variáveis instrumentais e do método dos momentos generalizados para 

os estimadores. Segundo estes autores, a decisão por estes estimadores baseou-se 

no fato das proposições anteriores possivelmente não capturarem os efeitos de 

todos possíveis accruals, estando assim, sujeitos a problemas de simultaneidade, 

erros-em-variáveis e/ou variáveis omitidas, o que poderia reduzir seu poder 

estatístico e levar e inferências incorretas sobre o GR. 

 O método de variáveis instrumentais (VI) foi incialmente proposto por Reiersøl 

(1941), e busca solucionar o problema da endogeneidade de uma ou mais variáveis 

explicativas, causado por variáveis omitidas que variam no tempo e são 

correlacionadas com o termo de erro (WOOLDRIDGE, 2011). Segundo Wooldridge 

(2011), para resolver o problema de variáveis omitidas, ao invés de sugerir variáveis 

proxies, nem sempre possíveis de serem encontradas, o VI reconhece a omissão 

dessas variáveis em seus estimadores. 

 No caso de uma regressão com variável omitida e correlação entre χ e µ, 

onde χ é a variável independente e µ o termo de erro, conforme modelo 10a, o VI  

irá propor uma variável substituta δ, conforme 9b. 

A = *+ + *#χ + @  (9a) 

A = *+ + *#δ + @  (9b) 

 A variável δ deve satisfazer as hipóteses de i) exogeneidade dos 

instrumentos, ou seja, δ não é correlacionado com µ; e ii) relevância dos 

instrumentos, ou seja, δ é correlacionado com χ (WOOLDRIDGE, 2011). 
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 Por sua vez, o método generalizado dos momentos (MGM), revisto por 

Hansen (1982), pode ser estudado como um caso particular de uma classe mais 

geral de estimadores, chamados extremos ou M1 (FLÔRES JR., 2003). Esta 

abordagem é recomendada quando há suspeita de problemas de endogeneidade 

entre as variáveis explicativas do modelo e o número de momentos é maior do que o 

número de parâmetros a estimar. Ainda segundo Flôres Jr. (2003, p. 25), a aplicação 

é adequada “sempre que houver incerteza sobre a hipótese distribucional ou esta se 

revelar pouco tratável”. 

 Em seu trabalho, KS (1995) identificaram que os modelos de mensuração de 

accruals discricionários através do termo de erro estão sujeitos a erros-em-variáveis, 

causados pela não observação de algumas variáveis regressoras e de algumas 

proxies serem afetadas pelo GR, correlacionando assim o termo de erro aos 

regressores. Outro problema refere-se à omissão de variáveis, de forma que parte 

dos accruals não discricionários é capturada no termo de erro. Por fim, tem-se a 

questão da simultaneidade, uma vez que tanto o regressando quanto os regressores 

são determinados pelos princípios contábeis e pelo método das partidas dobradas 

(KANG; SIVARAMAKRISHNAN, 1995). Assim: 

 

…we employ both the standard IV method and Hansen’s (1982) generalized 
method of moment (GMM). […] Apart from addressing the simultaneity and 
EIV problems, the GMM estimator requires less stringent assumptions than 
the standard IV method, and hence is expected to be more robust. (KANG; 
SIVARAMAKRISHNAN, 1995, p. 356)9 

 

  Para definir as variáveis instrumentais de seu modelo, KS (1995) 

assumiram, inicialmente, a persistência das relações entre contas correlatas do 

Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, na ausência de GR, e os 

accruals totais (AB) como sendo (equação 10): 

��� = �.� + D�0� + ���� − �
� − �/1�  (10) 

                                                 
9 Nós utilizamos ambos, o método VI e o método generalizado dos momentos (MGM), de Hansen 
(1982). [...] Além de endereçar os problemas de simultaneidade e EEV [erros-em-variáveis], os 
estimadores MGM requerem premissas menos rigorosas que o método padrão de VI e, por isso, 
espera-se seja mais robusto. Tradução livre. 
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 Onde AR refere-se às contas a receber, INV à conta estoques, OCA a outros 

ativos correntes, CL aos passivos correntes, excluídos impostos a pagar e 

financiamentos correntes e DEP à depreciação. 

 Dessa forma, KS (1995) sugerem as equações 11a e 11b, às quais relacionam 

faturamento (REV) e contas a receber. 

EFG∗
FIJG∗ = ϕ# EFGLM∗

FIJGLM∗ + ν�  (11a) 

�.�∗ = ϕ# EFGLM∗
FIJGLM∗ ./0�∗ + φ� (11b) 

 Onde P# =  e o asterisco identifica que a conta está isenta de ajustes ∗0#/.#ט

discricionários. 

 O mesmo pode ser estimado para as contas relacionadas a despesas (EXP) e 

contas a pagar (APB), conforme equação 12, e depreciação e ativos fixos (GPPE),  

conforme equação 13. 

�1��∗ = ϕ( EQRGLM∗
ISQGLM∗ /T1�∗ +ω�   (12) 

�/1�∗ = ϕ4 VIQGLM∗
WQQIGLM∗ X11/�∗ + θ�  (13) 

 Substituindo as equações 11b, 12 e 13, na equação 10, tem-se a regressão 

14 (NARDI, 2008, p.86): 

��� = Z+ + Z#�[#./0�∗$ + Z(�[(/T1�∗$ + Z4�[4X11/�∗$ + υ�  (14) 

 Onde o termo de erro υt = ϕt + ωt + θt e correspondem ao grau de 

gerenciamento de resultados da empresa no período. E os termos δ1, δ2 e δ3:  

[# = EFGLM∗
FIJGLM∗  [( = EQRGLM∗

ISQGLM∗  [4 = VIQGLM∗
WQQIGLM∗  

 No Brasil, devido aos benefícios do modelo KS (1995) frente a um cenário 

inflacionário (MARTINEZ; FARIA, 2007), diversos estudos empíricos se utilizaram 
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deste modelo, dentre os quais, de Martinez e Faria (2007), Nardi (2008) e Paulo 

(2009), conforme apresentado na seção 2.4 

 

2.4. Estudos Empíricos 

 

 Os estudos empíricos apresentados doravante buscaram identificar a relação 

entre a qualidade informacional, o gerenciamento de resultados e o custo de capital. 

Além destes, estudos sobre debêntures e os fatores que influenciariam o custo de 

capital destas são apresentados. 

 

2.4.1. Qualidade Informacional, Gerenciamento de Re sultados e Custo 

de Capital  

 Hribar e Jenkins (2004) examinaram o efeito da republicação das 

demonstrações financeiras no custo de capital próprio das empresas norte-

americanas. Segundo os resultados, a republicação levou a um decréscimo da 

rentabilidade futura da empresa e a um aumento do custo de capital, o qual variou 

entre 7 e 19% no mês subsequente à republicação. Na pesquisa foram observados 

919 republicações entre 1° de janeiro de 1997 e 30 de junho de 2002. 

 Aboody, Hughes e Liu (2005) investigaram: 1) se o mercado de ações 

precifica a qualidade dos lucros e 2) se nas negociações com maior risco de 

qualidade, os insider traders obtém maiores ganhos. A pesquisa foi realizada 

tomando-se os períodos entre janeiro de 1985 a novembro de 2003, considerando 

cerca de 9.966 firmas norte-americanas. Para a definição de qualidade dos lucros 

utilizou-se os modelos de Jones modificado (DECHOW; SLOAN; SWEENEY, 1995) 

e Dechow e Dichev (2002). A pesquisa confirmou as duas hipóteses investigadas. 

 Francis et al. (2005) estudaram a relação entre a qualidade dos lucros, 

medida pelo desvio-padrão dos accruals, e o custo do capital. Os autores estudaram 

entre 1.500 e 3.500 firmas norte-americanas, entre os anos de 1970 e 2001, o que 
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resultou numa amostra com cerca de 91.280 firmas - ano. Francis et al. (2005) 

partiram do modelo de Dechow e Dichev (2002) e decompuseram o accruals em 

inatos e discricionários. Os resultados da pesquisa confirmaram que o custo de 

capital está positivamente associado ao desvio-padrão dos accruals e que a 

associação é significativamente maior com relação aos accruals discricionários. 

 Martinez e Faria (2007) investigaram se as empresas que emitem debêntures 

no Brasil promovem gerenciamento de resultados. O estudo considera as 

informações do Sistema Nacional de Debêntures, entre os anos de 2000 e 2003, 

resultando em 40 observações, sendo 21 no ano de emissão da debênture e 19 no 

ano anterior. Para estimação dos accruals discricionários foram utilizados os 

modelos de Jones (1991) e Kang e Sivaramakrishnan (1995). Os resultados 

indicaram que há prática de gerenciamento de resultados nos casos analisados. 

 Francis, Nanda e Olsson (2008) avaliaram a associação entre disclosure 

voluntário e qualidade dos lucros, e entre disclosure voluntário e custo de capital. Os 

autores estudaram 677 empresas no ano de 2001 e se utilizaram dos modelos de 

Francis et al. (2005) e Jones (1991) para avaliar a qualidade dos lucros. Os 

resultados indicaram que há associação positiva entre disclosure voluntário e 

qualidade dos lucros e negativa entre disclosure voluntário e custo de capital. A 

associação entre disclosure voluntário e custo de capital decresce quando está 

condicionada à qualidade dos lucros. 

 Nardi (2008) pesquisou a associação entre gerenciamento de resultados e o 

custo de capital de terceiros no Brasil. A autora investigou 229 empresas entre os 

anos de 1997 e 2007, resultando em 1.853 empresas - ano. Foi utilizado o modelo 

de Kang e Sivaramakrishnan (1995) para identificação dos accruals discricionários. 

O custo da dívida foi definido a partir da relação entre as despesas financeiras e o 

passivo oneroso. Os achados indicaram que há uma associação positiva entre o GR 

e o custo da dívida. 

 Marcondes (2008) investigou se o gerenciamento de resultados por 

instituições bancárias brasileiras é precificado pelos depositantes, de acordo com a 

hipótese da disciplina de mercado. Foram analisadas 102 instituições entre os anos 

de 2000 e 2006, com dados semestrais. Para a proxy de GR foi utilizado o modelo 
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proposto por Kim e Kross (1998 apud MARCONDES, 2008). O autor identificou que 

o gerenciamento interfere na disciplina de mercado, de forma que as instituições 

bancárias obtêm vantagens ao manipular suas informações contábeis. 

 Paulo (2009) buscou analisar se a qualidade das informações contábeis é 

influenciada significativamente pela oferta pública de ações e debêntures. O autor 

pesquisou as empresas abertas brasileiras com dados disponíveis no sistema 

Economática®, entre os anos 2000 e 2006. Dentre outras características da 

qualidade dos lucros, o autor analisou os accruals discricionários através dos 

métodos de Kang e Sivaramakrishnan (1995) e Pae (2005 apud PAULO, 2009) e a 

variabilidade dos accruals através do modelo de Dechow e Dichev (2002). Foi 

medida ainda a persistência dos lucros (DECHOW; SCHRAND, 2004 apud PAULO, 

2009) e o nível de conservadorismo (BALL; SHIVAKUMAR, 2005 apud PAULO, 

2009). Os resultados indicaram que não há influência da oferta pública de ações e 

debêntures na qualidade da informação contábil nos anos próximos a essas ofertas 

públicas. 

 Além destes trabalhos, cabe mencionar pesquisas de Teoh, Welch e Wong 

(1998), Teoh, Wong e Rao (1998) e Rangan (1998), que analisaram 1.248 emissões, 

entre 1976 e 1993, 1.682 entre os anos de 1980 e 1990 e 230, entre os anos de 

1987 e 1990, respectivamente. Os resultados identificaram a prática do 

gerenciamento de resultados antes da emissão de ações (IPO’s) pelas firmas. O 

desempenho abaixo do esperado, pela reversão dos accruals nos períodos 

seguintes, foi acompanhado da desvalorização destas ações, evidenciando que os 

investidores não haviam sido hábeis em identificar a presença de GR. 

 Por fim, cita-se o estudo de Abarbanell e Lehavy (2003), sobre o impacto das 

recomendações dos analistas de mercado e o GR. Analisando mais de 40 mil 

recomendações entre os anos de 1985 e 1998, os autores identificaram que 

empresas marcadas como Vender, tendem a se utilizar do GR para reduzir seus 

lucros, inclusive através do big bath accounting. Por outro lado, as empresas 

marcadas como Comprar tendem a se utilizar do GR para deixar seus lucros iguais, 

ou levemente superiores às projeções dos analistas. 
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2.4.2.  Custo de Capital de Debêntures 

 O crescimento da relevância do mercado de debêntures é, aos poucos, 

acompanhado por pesquisas acadêmicas na área, em sua maioria desenvolvida nos 

últimos cinco anos. Dentre estas se destacam Mellone Jr., Eid Jr. e Rochman (2002), 

que estudaram os fatores determinantes da taxa de juros das debêntures indexadas 

pelo IGP-M e CDI no mercado brasileiro, analisando a nota de rating, o prazo de 

vencimento, o tipo de garantia e a conversibilidade. Segundo os resultados obtidos, 

apenas foi encontrada relação significante para a nota de rating e a taxa de juros 

das debêntures indexadas pelo CDI. 

 Nessa mesma linha, Sheng e Saito (2005) pesquisaram a influência da nota 

rating no spread das debêntures brasileiras. O estudo considerou ainda, como 

variáveis de controle, a expectativa do mercado internacional em relação ao 

ambiente brasileiro, o prazo de vencimento, o volume da emissão, a existência de 

garantias, o setor econômico e a divergência de rating entre diferentes agências. Os 

resultados indicaram que, em ambiente econômico favorável, há uma correlação 

negativa entre rating e spread. Com relação às variáveis de controle, somente a 

expectativa de mercado internacional em relação ao ambiente econômico brasileiro, 

o volume de emissão e o setor, contribuíram significativamente para a determinação 

do spread. 

 Fraletti e Eid Jr. (2005), estudaram a relevância do rating e de fatores como 

volume da emissão, prazo de vencimento, tipo de garantia e índice Bovespa 

(IBOVESPA), na determinação do rendimento das debêntures emitidas no mercado 

brasileiro. Os resultados indicaram a significância do rating para o rendimento das 

debêntures, enquanto as variáveis: volume e prazo foram significantes, apenas, para 

as debêntures indexadas ao IGP-M. 

 Santos (2006), em um estudo teórico, descreve a importância das debêntures 

como instrumento de captação de recursos, suas vantagens e, a experiência 

brasileira. Também com relação o mercado de debêntures no Brasil, Lopes, Antunes 

e Cardoso (2007) apresentam uma análise da evolução do mercado, além de 

desafios a serem superados como o mercado ainda pequeno de papeis negociados, 

predominância de títulos pós-fixados, concentração em poucos investidores de 
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grande porte, ausência, em termos relevantes, de investidores estrangeiros, 

pequena participação das tesourarias dos bancos, que se restringem às ofertas em 

que atuam como coordenadores, a baixa liquidez do mercado secundário e os 

custos tributários para investidores não financeiros, com incidência de IOF (Imposto 

sobre Operações Financeiras) e imposto de renda. 

 Sheng e Saito (2008) investigaram proxies de liquidez baseadas nas 

características das debêntures das empresas brasileiras e as interações entre as 

medidas de liquidez. Para tanto, foram definidas quatro variáveis endógenas, as 

quais buscam medir a liquidez da debênture – número de dias de transação; número 

de transações em determinado período; volume relativo de transações; e diferença 

entre preços máximos e mínimos – e seis variáveis exógenas, as quais representam 

características das debêntures, e incluem rating, tamanho da emissão, prazo da 

debênture, tipos de emissores, listagem na Bovespa e idade (desde a emissão). De 

acordo com os resultados obtidos apenas o tamanho da emissão e alguns tipos de 

emissores (setores Energia e Petróleo) podem ser considerados proxies para a 

liquidez das debêntures. 

 Costa (2009) escreveu sobre os fatores que influenciam o spread das 

debêntures. Para o autor, os resultados encontrados indicam que a assimetria de 

informações é importante na determinação do rating das emissões. Ainda segunda 

Costa (2009), o rating também é mais alto para empresas maiores e/ou que atuam 

em setores regulados da economia e para emissões com maior duration.  

Encontrou-se ainda relação positiva em média entre risco país e spread. Por fim, os 

parâmetros estimados indicaram também que, em média, quanto maior o rating 

menor é o spread pago, havendo evidências de não linearidade nesta relação. 

 Sheng e Gonçalves (2010) estudaram o apreçamento do spread da liquidez 

no mercado secundário de debêntures. Neste estudo, foram consideradas quatro 

proxies de liquidez: volume de emissão, idade da emissão, número de transações no 

dia e spread de compra e venda, sendo o modelo estimado uma vez para cada 

proxy analisada. De acordo com os autores, os resultados indicaram que a hipótese 

nula, de que não existe prêmio de liquidez embutido nos spreads das debêntures 

negociadas no mercado secundário brasileiro, é rejeitada para todas as proxies 

analisadas. 
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 Cruz (2010) tratou das dívidas corporativas e fatores que explicam a emissão 

de debêntures. Segundo esse autor, os resultados sugeriram que os setores 

regulados e que os recursos destinados para aquisição de participações acionárias 

aumentam a chance de uma empresa de capital aberto utilizar dívida de emissão 

pública. 

 Teófilo (2010) analisou a correlação entre os mercados de debêntures e de 

ações, não identificando, porém, uma associação contemporânea entre eles. Os 

resultados indicaram que, em alguns casos, o mercado de títulos corporativos reage 

mais rapidamente do que o mercado de ações, havendo uma dinâmica em que, 

primeiramente, há uma mudança no preço dos títulos, e somente após uma 

defasagem, ela é refletida no preço das ações. Ainda segundo Teófilo (2010, p. VII) 

“outros ativos possuem uma dinâmica complexa e retro-alimentável, não sendo 

possível concluir qual tipo de mercado reflete primeiro as variações nos preços de 

seus ativos”. 

 Giacomoni (2011) avaliou o impacto da liquidez nos retornos esperados das 

debêntures brasileiras. Para este estudo, o referido autor utilizou sete proxies 

(Spread de Compra e Venda, %Zero Returns, Idade, Volume de Emissão, Valor 

Nominal de Emissão, Quantidade Emitida e %Tempo) para testar o impacto do risco 

de liquidez nos yield spreads das debêntures.  Os resultados indicaram que a 

hipótese nula de que não há prêmio de liquidez para o mercado secundário de 

debêntures no Brasil foi rejeitada apenas para três das sete proxies (Spread de 

Compra e Venda Valor Nominal de Emissão e Quantidade Emitida) (GIACOMONI, 

2011, p. 7). 

 Além destes, dois estudos merecem maior destaque por se relacionarem 

diretamente com o gerenciamento de resultados, o qual é tema desta pesquisa. O 

primeiro, desenvolvido por Martinez e Faria (2007), identifica a presença de 

gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras emissoras de debêntures, 

aplicando os modelo de Jones (1991) e Kang e Sivaramakrishnan (1995), como 

proxies para o GR. 

 O segundo estudo, de Paulo (2009), busca analisar se a qualidade das 

informações contábeis é afetada significativamente pela oferta pública de ações e 



50 
 

 

debêntures, sendo que, em geral, os números contábeis não são significativamente 

diferentes nos períodos em torno da emissão pública de ações e debêntures. Para 

tanto, foram usadas como proxies de qualidade as medidas de persistência dos 

lucros, nível de conservadorismo, nível de gerenciamento de resultados e qualidade 

dos accruals. 

 



 

 

 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Neste capítulo se explicita a hipótese da pesquisa, desenvolvida a partir do 

referencial teórico estudado. Para tanto serão apresentados tipologia da pesquisa, 

critérios para seleção e delimitação da amostra, bem como os procedimentos para a 

coleta de dados, o modelo econômico a ser testado e o tratamento econométrico 

empregado na análise dos dados.  

 

3.1.  Hipótese da Pesquisa  

 

 O referencial teórico apresentado no capítulo anterior identificou, em termos 

gerais, a existência de uma disciplina de mercado sobre a perda da qualidade 

informacional dos números contábeis, em especial nos mercados de alta eficiência 

informacional, como o norte-americano. 

 Por outro lado, no caso do mercado brasileiro, onde estudos como o de 

Torres, Bonomo e Fernandes (2002) apontam para a sua fraca eficiência 

informacional, esta disciplina nem sempre é observada (MARCONDES, 2008). 

 Com relação especificamente ao mercado de negociação primária de 

debêntures, apesar de sua característica de emissão pública, o número restrito de 

agentes e investidores, os quais, em geral, possuem informações privilegiadas da 

empresa emissora, adquiridas durante os processos de due diligence, road show e 
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bookbuilding, tal disciplina se realizaria sem a necessidade de informações 

contábeis. Ademais, é durante estes processos que o custo do capital é definido, o 

qual fica expresso na própria taxa de cupom; desta forma, os números contábeis e 

projetos da empresa já se conhecem direta e previamente a publicação das 

demonstrações financeiras, numa espécie de informação privilegiada para 

investidores selecionados. 

 A partir do exposto, propõe-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

No Brasil, o gerenciamento de resultados não influencia o custo de capital 

relacionado às emissões de debêntures. 

 

 Fica implícito na hipótese proposta que, dada a fraca eficiência do mercado 

brasileiro de capitais e a condição de inside traders a que se colocam os analistas e 

investidores na negociação primária de debêntures, há perda da relevância da 

informação contábil e, por conseguinte, a prática de gerenciamento de resultados, 

para a definição do custo de capital seria inócua.  

 

3.2. Tipologia da Pesquisa 

 

 Trata-se de pesquisa empírico-analítica, de natureza quantitativa, que se 

utiliza de procedimentos bibliográficos e documentais para a obtenção e análise dos 

dados. A pesquisa empírica é caracterizada pela observação e pela experimentação 

que permitam estabelecer induções e generalização dos fatos (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2007). Para Theóphilo (1998), a pesquisa empírica talvez seja um dos 

instrumentos científicos que possa trazer maiores contribuições para o 

desenvolvimento do conhecimento contábil, preenchendo lacunas existentes na 

compreensão dos diversos fenômenos que o envolvem. 
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 Por sua vez, a pesquisa analítica, segundo Thomas e Nelson (1996), envolve 

o estudo e avaliação aprofundados de informações disponíveis a fim de explicar o 

contexto de um fenômeno. Este tipo de estudo pode ainda ser categorizado em 

histórica, filosófica, revisão e meta-análise. Para fins deste estudo, o modelo 

adotado foi o de revisão, o qual procura avaliar criticamente a produção recente num 

tópico particular. A revisão envolve análise, avaliação e integração da literatura 

publicada, contribuindo para as conclusões acerca dos resultados das observações 

empíricas (THOMAS; NELSON, 1996). 

 Os estudos de natureza quantitativa, segundo Roesch (2006), são 

recomendados quando o propósito do projeto implica medir relações entre variáveis 

(associação ou causa-efeito). Para Richardson (2008, p. 70), o método quantitativo 

representa “a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 

análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem segura 

quanto às inferências”.  

 A análise documental, de acordo com Pimentel (2001), pode se caracterizar 

como instrumento complementar ou ser o principal meio de concretização do estudo, 

como é o caso da investigação historiográfica. A pesquisa bibliográfica, segundo 

Pádua (2004), é imprescindível para qualquer pesquisa científica e tem por 

finalidade desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre um 

determinado fato, assunto ou ideia, a fim de colocar o pesquisador em contato com o 

que já se produziu a respeito do tema da pesquisa. 

 Os dados são de origem secundária, e foram obtidos a partir de buscas na 

base de dados Economática®, nos sítios da BM&FBOVESPA 

(www.bmfbovespa.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br) e no sítio sobre o mercado de 

debêntures, mantido pela ANBIMA (www.debentures.com.br). 

 

3.3. População e Amostra 

 

 A população consiste de todas as debêntures emitidas pelas sociedades por 

ação de capital aberto emissoras de debêntures, cujas informações contábeis 
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estivessem disponíveis no sítio da CVM (www.cvm.gov.br), no período de análise, 

definido a seguir. 

 O período de análise compreende as debêntures emitidas entre os anos de 

1998 e 2010. Esta delimitação é definida a partir da disponibilidade de informação na 

CVM e no sítio da BM&FBovespa.  

 Com referência ao mercado de debêntures, a partir de 2008 o volume de 

emissões de debêntures tornou-se mais relevante comparativamente ao mercado de 

ações. (ANBIMA, 2011a). 

 Dentre as debêntures identificadas para o período considerado, a população 

dispunha de 959 títulos, sendo que, destes, 392 já haviam sido resgatados e 567 

ainda estavam abertos, ou seja, possuíam vencimento com data posterior a 31 de 

dezembro de 2010. O Quadro 2 apresenta uma distribuição dos títulos de 

debêntures de acordo com o seu indexador de remuneração e/ou atualização. 

BASE DE 
CÁLCULO INDEXADOR 

QUANTIDADE 

RESGAT. ABERTOS TOTAL 

MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

DI 204 431 635 

ANBID 27 0 27 

SELIC 2 0 2 

FDS 1 0 1 

TR 1 15 16 

INFLAÇÃO E 
CONSUMO 

IGP-M 50 32 82 

IPCA 1 55 56 

TJLP 12 2 14 

INPC 5 1 6 

IGP-DI 2 0 2 

CÂMBIO US$ COMERC. 0 5 5 

SEM INDEXAÇÃO 
OU VARIÁVEL 

PREFIXADO 84 19 103 

SEM-ÍNDICE 5 5 10 

TOTAL  204 565 959 

 
Quadro 2 – Distribuição da amostra de títulos por indexador. 

Fonte : adaptado de Anbima (2011b).  

 Da amostra foram excluídas as empresas de leasing, por serem adotantes do 

Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) 

padronizado pela Circular n. 1.273, de 29 de dezembro de 1987 (BACEN, 1987), 
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cuja estrutura de contas não é aplicável ao modelo econométrico adotado para o 

cálculo do grau de gerenciamento de resultados.   

 Foram excluídas da amostra ainda, as observações com dados incompletos, 

spreads variáveis ao longo da vida útil da debênture e dupla indexação. Com relação 

à ausência ou incompletude de dados, cabe mencionar que algumas empresas se 

utilizaram da Instrução CVM 476/09 (CVM, 2009), que permite o não registro de 

valores mobiliários distribuídos para até 20 investidores qualificados, havendo assim 

ausência de informações desses títulos. 

 Desta forma, conforme apresentado no Quadro 2, por  assumirem posição 

relevante, com mais de 85% dos títulos atrelados, as empresas com emissão de 

debêntures indexados em DI, IGP-M e prefixadas foram as únicas que mantiveram 

uma massa de dados que permitisse a aplicação do modelo econométrico proposto. 

Cabe assinalar que esta indexação à DI pode se apresentar de duas formas 

distintas, chamadas aqui de DI+ e %DI. 

 Nas DI+, a indexação para remuneração (cupom) se dá por dois 

componentes, sendo um o próprio indexador de variação da DI e outro um spread 

prefixado, da forma DI + spread. Pode-se usar como exemplo a debênture EABR11, 

emitida pela Editora Abril, e cuja remuneração é dada pelo indexador DI mais um 

spread de 2%, ou DI+2. 

 No outro modelo, por %DI, a remuneração se dá através de um percentual de 

spread calculado em função da própria variação da DI, ou seja, tem-se uma 

remuneração do tipo (100% + spread) x DI. Um exemplo seria o título CMIG21, 

emitido pela empresa Cemig, e cuja remuneração é dada por um percentual de 

104% da variação da DI, ou 1,04*DI. 

 Finalmente, a amostra recebeu o tratamento de outliers, sendo excluídos os 

valores que superassem a três desvios-padrão da média da amostra, o que, para 

uma distribuição normal, representaria a exclusão de 1% da mesma. Desta maneira, 

a amostra final contou com 236 observações, sendo 124 indexadas à DI+, 69 à DI%, 

18 indexadas ao IGP-M e 25 prefixadas. 
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3.4. Procedimentos de Coleta dos Dados  

 

 As informações financeiras para regressão do modelo foram obtidas junto à 

base de dados Economática®, para as empresas com ações negociadas na bolsa. 

Por sua vez, os dados financeiros das empresas abertas sem ações em bolsa, foram 

obtidos no sítio da CVM (www.cvm.gov.br). 

 As informações referentes aos níveis diferenciados de governança corporativa 

foram obtidas junto ao sítio na BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). Para 

tanto se utilizou a carteira teórica do IGC (Índice de Governança Corporativa) de 

cada ano para identificar quais empresas participariam desses níveis. Após 

participarem do índice em um ano, a classificação como participante dos níveis 

diferenciados foi mantida mesmo que a empresa não constasse do IGC nos anos 

seguintes. 

 Os dados referentes às debêntures, como custo de capital e maturidade, 

foram obtidos junto às escrituras de cada título, através do sítio do Sistema Nacional 

de Debêntures (www.debentures.com.br), mantido pela ANBIMA.  

 Destaca-se que o custo de capital foi coletado como a própria taxa de cupom, 

dado que no Brasil, nas negociações primárias, a definição desta taxa, decorre do 

processo de avaliação do rating de risco da empresa emissora e do processo de 

bookbuilding, realizado pelo banco mandatário da emissão, através de negociação 

da remuneração requerida por possíveis investidores. Com isso, se sabe que a taxa 

de colocação do papel – que define o custo de capital – será ela própria a taxa de 

cupom. Para Borba (2005, p. 53), bookbuilding “é o processo de prospecção dos 

potenciais interessados nos papéis, de modo a apurar qual o seria a taxa aceitável 

por esses investidores”. 
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3.5. Modelo Econométrico e Variáveis da Pesquisa 

 

 Esta dissertação se utiliza de dois modelos econométricos para a verificação 

da hipótese de pesquisa. O primeiro modelo parte da proposta de Kang e 

Sivaramakrishnan (1995) para a identificação do grau de gerenciamento de 

resultados. O segundo visa avaliar a associação entre o gerenciamento de 

resultados e o custo de capital das negociações primárias das debêntures 

brasileiras. 

 A partir da proposta de Kang e Sivaramakrishnan (1995), definiu-se o modelo 

econométrico apresentado na equação 15 para a identificação do grau de 

gerenciamento de resultados das empresas brasileiras emissoras de debêntures. No 

modelo a seguir, o grau de gerenciamento de resultados é dado pelos resíduos da 

regressão, definidos pelo termo de erro υ. 

��)� =
Z+ + Z# ] �.�^−1./0�^−1 ∗ ./0)�∗_ + Z( ]�1��^−1/T1�^−1 ∗ /T1)�∗ _ + Z4 ] �/1�^−1X11/�^−1 X11/)�

∗ _ +
υ)�           (15) 

Onde: 

i representa a empresa e t o período analisado; 

AB, são os accruals totais; 

φ1, 2 e 3, são os coeficientes da regressão; 

AR, é o saldo Créditos a Receber dados pela conta Clientes; 

REV, é a Receita Operacional Líquida; 

APB, é o saldo do “Contas a Pagar”, dado pelo Passivo Circulante e Não Circulante, 

descontados Empréstimos e Financiamentos e Receitas e Resultados Diferidos 

(receita diferida, antecipação de clientes, vendas para entrega futura, resultado de 

exercícios futuros) 

EXP, são os Custos e Despesas Operacionais; 

GPPE, é o Ativo Permanente (imobilizado, intangível e diferido); e 

DEP, é a Depreciação/Amortização/Exaustão no período. 
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 Para identificação dos accruals totais (AB), dada a indisponibilidade da 

informação referente ao fluxo de caixa até publicação da Lei 11.638/07, utilizou-se o 

modelo proposto por Martinez (2001), onde AB é dado pela variação do capital de 

giro líquido, descontada a depreciação e amortização (equação 16), nos períodos t e 

t-1. 

��)� =	 %�X
)� − �X
)�"#& − �/1)�  (16) 

Onde: 

AB, são os Accruals Totais; 

CGL, é o Capital de Giro Líquido, conforme equação 17; e 

DEP, é a Depreciação/Amortização/Exaustão no período. 

 Por sua vez a variação do capital de giro líquido é dada pela diferença entre o 

ativo circulante, descontados caixa e aplicações financeiras, e o passivo circulante, 

descontados os empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, conforme 

equação 17. 

�X
)� = %��)� − �/)�& − %1�)� − 1�)�& (17) 

Onde, 

CGL, é o Capital de Giro Líquido; 

AC, é o Ativo Circulante; 

CE, refere-se ao saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras; 

PC, é o Passivo Circulante; e 

PO, é o Passivo Oneroso, dado pelos empréstimos, financiamentos e 

arrendamentos mercantis financeiros de curto prazo. 

 

 A partir da hipótese da pesquisa de que no Brasil o custo de capital 

relacionado às operações com debêntures, não está associado ao gerenciamento de 

resultados, definiu-se o modelo econômico apresentado na equação 18 para 

verificação desta hipótese, onde se espera *# = 0. 

a�)� = *+ + *#X.)� + 2�   (18) 
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Onde, 

Ki é o custo de capital da empresa i no período t; 

β0 e β1 são os coeficientes da regressão; e 

GR é o grau de gerenciamento de resultados da empresa i no período t 

 

 Com o modelo proposto se analisou o custo de capital das negociações 

primárias, definido pela própria remuneração, ou taxa de cupom, do título. Uma vez 

que não é possível estimar ex-ante a variação do indexador de correção monetária, 

as regressões do modelo serão realizadas de forma independente para cada 

indexador da amostra.  

 Esta segregação permitiu que se excluísse o indexador da composição da 

taxa de remuneração, o qual é comum para todos os títulos daquele grupo, e se 

considerasse apenas com a parte prefixada e que representa os componentes 

idiossincráticos de risco e liquidez de cada empresa. Assim, assume-se a 

componente variável [por empresa] de cada grupo de indexadores, como o custo de 

capital Ki a ser utilizado na regressão. Nos casos onde a empresa emitiu mais de um 

título no mesmo ano, com um mesmo indexador, para definição do custo de capital 

da empresa naquele ano, foi considerada a média simples do spread das taxas de 

cupom de cada título. 

 Por sua vez, a variável explicativa GR, relacionada ao grau de gerenciamento 

de resultados da empresa, é obtida do modelo econométrico apresentado na 

equação 15. De acordo com este modelo, o GR é dado pelos resíduos da regressão, 

estimados pelo termo de erro υ, para cada empresa em cada período.  

 Foram regredidos dois modelos: um, considerando a medida de 

gerenciamento de resultados da empresa ao longo do período (υi); no outro, foi 

considerada a medida de gerenciamento de resultados do ano da emissão (υit). Isto 

foi possível, porque, em dados em painel, se estima tanto o erro referente ao 

período total para cada observação, quanto o erro associado ao período específico. 

 Além da variável explanatória (GR) foram incluídas variáveis de controle, 

direcionadoras do custo de capital, a fim de reduzir problemas com variáveis não 
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observáveis, que se refletiriam no termo de erro. A equação 19 apresenta a 

regressão expandida com as variáveis de controle. Na sequência, uma descrição 

destas variáveis se dará presente. 

 

b�)� = *+ + *#X.)� + *(.�/)� + *4X.�3)�+*7!�;)� + *8/��)� +
*?�.DX)� + *c��0)� + *dX�0) + *e;�!) + 2�   (20) 

 

 A utilização da rentabilidade do patrimônio líquido  (ROE – Return on 

Equities) como variável de controle, foi definida a partir dos estudos de value-

relevance do lucro na precificação de ações (BEAVER, 1968; EASTON, 1985; 

OHLSON, 1995). A relativização do lucro líquido pelo patrimônio líquido (LL / PL) ao 

invés, dos ativos totais (ROA), pode causar, por um lado, a perda de dados, pela 

necessidade de desconsideração das empresas com o passivo a descoberto, mas, 

por outro, traz dois benefícios. O primeiro refere-se à redução do auto-correlação, 

entre esta variável e a variável “tamanho”, dada pela função logarítmica dos ativos 

fixos e, também, por ser a medida de remuneração dos acionistas, citado pela 

revista Exame (2010, p. 220) como “o principal indicador de excelência”. Por fim, 

segundo a hipótese do endividamento (WATTS; ZIMMERMAN, 1986), o aumento do 

lucro para a obtenção de melhores condições contratuais seria a motivação para o 

GR, de forma que se espera encontrar uma relação negativa entre rentabilidade e 

custo do capital. 

 Outra variável de controle é o crescimento das vendas  (GROW, do inglês 

growth), definida como o logaritmo da relação entre as vendas líquidas no período 

atual e as vendas líquidas no período anterior (log [REVt / REVt-1]). O crescimento é 

destacado nos estudos de value-relevance (DAVIS, 1994; LAKONISHOK; 

SHLEIFER; VISHNY, 1994), ainda que, com baixo poder explanatório. A taxa de 

crescimento é destacada por Dechow e Dichev (2002) como um dos determinantes 

para a baixa qualidade dos lucros, destarte espera-se uma relação positiva entre o 

crescimento das vendas e o custo de capital. 
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 A variável tamanho da firma  (TAM), dada pela função logarítmica dos ativos 

totais (log AT), também é citada por Dechow e Dichev (2002) como determinante da 

qualidade dos lucros, além de sua relação com o custo, conforme estudado por 

Lakonishok e Shapiro (1986). Entretanto, há divergência entre o que foi identificado 

pelas autoras – associação positiva entre tamanho e qualidade dos lucros, e o 

proposto pode Watts e Zimmerman (1986), na hipótese dos custos políticos. De 

acordo com Dechow, Ge e Schrand (2010), o efeito do tamanho na qualidade dos 

lucros deve-se aos controles internos e programas de governança mais efetivos 

implantados atualmente pelas empresas de maior porte, os quais lhes permitem 

manter maior nível de qualidade de seus números contábeis. Desta forma, espera-

se uma associação negativa entre o tamanho da firma e seu custo de capital. 

 A variável endividamento financeiro  (END) é calculada pela relação entre o 

passivo oneroso e os ativos totais (PO10/ AT). O indicador está relacionado à 

segunda hipótese de Watts e Zimmerman (1986), que preconiza que as empresas 

mais endividadas estariam mais motivadas a pratica de GR, e ao aumento do risco 

de falência, o que tenderia a aumentar o custo de capital (BAXTER, 1967). Com 

base nestas duas hipóteses, é esperada uma associação positiva entre 

endividamento e custo de capital. 

 A variável de controle origem do capital  controlador (ORIG) será definida por 

duas variáveis dummies, as quais assumem valor 1 quando o controle for 

estrangeiro e 0 quando o controle for nacional. Segundo Stulz (1999) os mercados 

mais desenvolvidos possuem maior nível de governança corporativa. Quando 

empresas de economias em desenvolvimento buscam capital, a um menor custo 

nestes mercados, acabam por importar também maior controle por parte dos 

investidores, resultando, desta maneira, o desenvolvimento de suas técnicas de 

gestão e governança. Assim, se espera que as empresas que possuam controle 

estrangeiro tenham, também, melhores sistemas de governança corporativa. Da 

mesma forma, devido aos controles existentes nas empresas estatais, esperam-se 

melhores programas de governança. Destarte, consonante com a variável BOV, 

espera-se associação negativa entre origem do capital controlador estrangeiro e o 

custo do capital. 

                                                 
10 Passivo oneroso = financiamentos, arrendamentos mercantis financeiros e debêntures, correntes e 
não correntes. 
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 A variável dummy BOV indica as empresas que possuem ações negociadas 

na bolsa de valores  (BMF&BOVESPA), a qual assume valor 1 para as empresas 

com ações negociadas em bolsa e 0 para aquelas que não possuam ações na bolsa 

de valores. Com base nos estudos de Diamond e Verrecchia (1991), Easley e 

O’Hara (2004), Yu (2005), Lambert, Leuz e Verrecchia (2008) e Francis, Nanda e 

Olsson (2008), os quais indicaram uma relação negativa entre o custo de capital e o 

nível de disclosure das empresas, espera-se que as empresas que possuam ações 

negociadas na BM&FBOVESPA, possuam maior controle e demanda por suas 

informações, reduzindo assim, seu custo de capital. Nesta variável foi incluído ainda 

o nível de governança corporativa, o qual está associado aos controles internos 

implantados pela gestão a fim de reduzir os conflitos de agência e reduzir a 

assimetria informacional entre os gestores e investidores em geral (MALACRIDA; 

YAMAMOTO, 2006).  

 A prática da governança  (GOV) é definida a partir de uma variável dummy 

que define se a empresa pertence aos níveis diferenciados de governança 

corporativa (N1, N2 e NM) da BM&FBOVESPA, criado em 2000, na qual se assume 

o valor 1 quando a empresa estiver incluída nesta classificação. De acordo com os 

estudos de Ashbaugh, Collins e LaFond (2004) e Malacrida e Yamamoto (2006), os 

quais identificaram uma associação positiva entre a governança corporativa e o 

retorno das ações, espera-se uma associação negativa entre a variável governança 

e o custo do capital.   

 A variável de controle maturidade  do título (MAT) é dada pelo tempo, em 

anos, para o vencimento. Partindo da relação risco-retorno, pode-se considerar que 

decisões de longo prazo são mais arriscadas que decisões de curto prazo, dado o 

aumento da incerteza no longo prazo, além disso, para Damodaran (1999), o 

aumento no prazo de resgate do título, aumentará sua sensibilidade a variações nas 

taxas de juros.  

 Assim, espera-se que os títulos, perto de seu vencimento, tenham maior 

valorização no mercado que títulos de maior prazo. Além disso, segundo Sarig e 

Warga (1989), os títulos, perto de seu vencimento, tornam-se menos líquidos, devido 

a menor disponibilidade dos investidores em se desfazer desses títulos. Desta 

forma, é esperada uma relação positiva entre maturidade e custo do capital. 
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3.6. Procedimentos Econométricos 

 

 Utilizou-se inicialmente de ferramentas de estatística descritiva para 

caracterização e descrição da amostra, buscando assim, identificar padrões de 

comportamento comuns entre grupos amostrais, subdivididos entre os tipos de 

indexadores. Os procedimentos estatísticos utilizados consideram, ainda, o modelo 

econométrico de regressão linear múltipla, para a avaliação do grau de 

gerenciamento de resultados das empresas amostradas e, sua influência no custo 

de capital das debêntures emitidas pelas empresas brasileiras de capital aberto.  

 Primeiramente foi utilizada a regressão baseada no modelo apresentado na 

equação 16, para a determinação do grau de gerenciamento de resultados (GR). A 

partir dos resultados obtidos, aplicou-se regressão a fim de verificar a associação 

entre o GR e o custo de capital (ki), conforme modelo econométrico proposto na 

hipótese da pesquisa e apresentado na equação 19 (seção 3.5), sendo que, primeiro 

avaliou-se a relação exclusiva entre o GR e o custo de capital e num segundo 

momento considerou-se as demais variáveis de controle, avaliando assim, o impacto 

da inclusão destas variáveis na qualidade da regressão (R2). 

 Os dados para obtenção do grau de gerenciamento de resultados foram 

organizados em painel e a regressão rodada de acordo com o método pooled de 

forma a se obter os resíduos para cada observação (JOSEPH, 2010) os quais se 

constituem na parcela discricionária dos accruals contábeis. Desta forma foi possível 

obter-se o grau de gerenciamento de resultados, individualmente, de cada empresa 

a cada ano. 

 Cabe mencionar que o modelo utilizado para a identificação do grau de 

gerenciamento de resultados, baseou-se no modelo KS, o qual já foi adequado para 

problemas de variáveis omitidas e erro nas variáveis, assegurando a robustez do 

modelo. Além disso, de acordo com o teste de Hausman, foi utilizado também, o 

método de efeitos aleatórios. 

 Para a regressão do modelo de associação entre o custo de capital e o grau 

de gerenciamento de resultados, os dados foram estruturados em pooled, e 
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regredidos pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO). Isto se deveu ao 

fato de, se ter observado, poucas emissões de debêntures para cada empresa, 

relacionando-se, o custo da emissão com a medida de gerenciamento de resultados 

da empresa no período e no ano da emissão.  

 Para a correção de problemas de heterocedasticidade, foi utilizada a 

regressão robusta de White, para todos os grupos de indexadores de remuneração. 

Por sua vez, como o propósito da regressão é identificar os coeficientes dessa 

regressão e, não alcançar um elevado poder preditivo; possíveis problemas de 

multicolinearidade foram desconsiderados. 

 Foram ainda realizados testes de Shappiro-Wilk para verificação da 

normalidade dos resíduos, sendo desconsiderados os resultados das regressões 

cujos resíduos não se apresentaram normalizados. 

  



 

 

 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Na Tabela 1 apresenta-se análise descritiva das variáveis tratadas, 

ressaltando-se que, comparativamente aos resultados obtidos por Martinez (2001),  

estes divergem no que tange ao sinal identificado, sendo que, em seu trabalho, 

Martinez (2001) identifica uma tendência de gerenciamento para incremento dos 

resultados.  

 

Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis. 

 Média Desvio  
Padrão Mínimo Máximo 

Custo de capital     

   DI+ 0,018 0,008 -0,500 0,041 
   DI% 1,068 0,043 1,000 1,180 

   IGPM 7,927 3,662 0,000 11,80 

   Prefixadas 11,04 1,689 6,800 13,50 

Gerenciamento de 
Resultados1 -0,012 0,140 -0,351 0,435 

Gerenciamento de 
Resultados2 -0,060 0,273 -0,605 0,718 

Crescimento das 
Vendas 0,198 0,769 -0,816 11,00 

Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido 0,082 0,386 -0,998 2,954 

Tamanho 6,658 0,731 3,533 8,440 
Endividamento  0,505 0,765 0,000 5,914 

Maturidade  4,886 2,053 2,000 13,00 

1 - Por empresa; 2 - Por empresa-ano. 
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 Por sua vez as médias, identificadas por setor, apresentadas por Martinez 

(2001) variam entre 0,0710 e 0,1957, alinhando-se àquelas obtidas neste estudo. Da 

mesma forma, Almeida et al. (2009) obtém valores de gerenciamento de resultados 

entre -0,013 e 0,010, para empresas brasileiras de diferentes setores, as quais 

também são condizentes com as médias obtidas por este estudo. 

 Observa-se que o endividamento mínimo obtido foi zero. Isto é possível uma 

vez que, em alguns casos, um empreendimento específico é aberto para a emissão 

da debênture, de forma que, no ano da emissão, ainda não há endividamento da 

empresa. 

 No que se refere à maturidade dos títulos, estes possuem, em média, menos 

de 5 anos de vida, com um máximo de 13 anos. Este resultado pode ser associado à 

estabilidade ainda recente da economia brasileira, que impede análises e cenários 

de mais longo prazo, os quais permitiriam maiores prazos de vencimento para 

debêntures emitidas no Brasil. 

 A Tabela 2 apresenta os resultados da regressão para identificação do 

gerenciamento de resultados. O modelo utilizado, apresentado na equação 16, e 

proposto a partir das correções de Kang e Sivaramakrishnan (1995) para problemas 

de variáveis omitidas e erro nas variáveis, utilizou-se de estimadores robustos de 

White, por conta da presença de heterocedasticidade nos resíduos. O teste de 

Hausman não rejeitou a hipótese de se utilizar estimadores de efeitos aleatórios. 

 

Tabela 2 – Identificação do grau de gerenciamento de resultados 

Variável   G.R. (empresa)  

  Coeficiente  Estat. z  

Intercepto α0 
-0,226 -0,37 

φ1 ∗ (Receita / Contas a Receber) α1 
-0,019 -0,83 

φ2 * (Despesas / Contas a Pagar) α2 
-0,398 5,08* 

φ3 * (Ativo Imobilizado / Depreciação) α3 
1,881 0,96 

 N. Obs. 1.067 

 N. Grupos 211 

 R2 (geral) 0,836 

 Wald (chi) 47,25* 

* Significante a 1%    
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 A regressão para aplicação do modelo KS contou com uma amostra inicial de 

1.067 observações, uma vez que, se considerou todas as debêntures com 

informações financeiras disponíveis, independentemente do indexador utilizado na 

remuneração e/ou atualização do título. Os resultados indicaram que o modelo 

explica em 83% as variações nos accruals totais existentes nas demonstrações 

contábeis, com significância de 1%, sendo que a variação dos accruals está 

associada fundamentalmente às variações nos custos e despesas e contas a pagar 

(α2), onde de fato encontram-se a maior parte dos ajustes discricionários, como 

provisões para obsolescência, perdas, contingências e diferimentos. 

 A partir da identificação dos resíduos da regressão, aplicou-se o modelo 

econométrico proposto para avaliar a existência de associação entre o 

gerenciamento de resultados e custo de capital. A Tabela 3 apresenta a relação 

entre GR e custo de capital para as empresas que emitiram títulos em DI+, e a 

Tabela 4 apresenta esta relação incluídas as variáveis de controle. 

 

Tabela 3 – Associação do gerenciamento de resultado com o custo de capital das 
emissões indexadas em DI+. 

Variável S.E. 
 GR (empresa)   GR (empresa -ano)  

 Coeficiente  Estat. t   Coeficiente  Estat. t  

Intercepto β0 ?  0,0178 22,20*  0,0177 22,98* 

GR β1 0  0,0006 0,19  -0,0016 -0,18 

 N. Obs.   124  124 

 R2   0,000  0,000 

 R2 ajust.   -0,008  -0,008 

 Estat. F   0,04  0,03 

* Significante a 1%; ** Significante a 5% 
S.E. = sinal esperado para o coeficiente 
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Tabela 4 – Associação do gerenciamento de resultado e variáveis de controle com o 
custo de capital das emissões indexadas em DI+. 

Variável S.E. 
 GR (empresa)   GR (empresa -ano)  

 Coeficiente  Estat. t   Coef iciente  Estat. t  

Intercepto β0 ?  0,0533 4,02*  0,0571 4,78* 

GR β1 0  0,0018 0,56  -0,0084 -1,09 

Crescimento β2 ( + )  -0,0004 -0,29  0,0000 -0,01 

Rentabilidade β3 ( - )  -0,0035 -0,46  -0,0035 -0,45 

Tamanho β4 ( - )  -0,0036 -2,07**  -0,0042 -2,76* 

Endividamento β5 ( + )  -0,0012 -0,64  -0,0014 -0,80 

Maturidade β6 ( + )  -0,0020 -3,98*  -0,0021 -4,30* 

Origem Capital β7 ( - )  -0,0024 -0,66  -0,0016 -0,44 

Bovespa β8 ( - )  -0,0012 -0,52  -0,0014 -0,60 

Governança β9 ( - )  -0,0010 -0,59  -0,0007 -0,43 

 N. Obs.   124  124 

 R2   0,198  0,206 

 R2 ajust. m  0,134  0,143 

 Estat. F   3,96*  4,79* 

* Significante a 1%; ** Significante a 5% 
S.E. = sinal esperado para o coeficiente 

 

 De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4, não se 

identifica associação entre o gerenciamento de resultados e o custo de capital nas 

emissões das debêntures indexadas por DI+, não se rejeitando assim, a hipótese da 

pesquisa quanto a esse tipo de indexação.  

 Observa-se ainda que, apenas Tamanho (5% e 1%) e Maturidade (1%), 

possuem associação estatisticamente significante com o custo do capital. Todavia, a 

inclusão das variáveis de controle melhorou o poder explanatório da regressão, 

elevando o R2 de -0,008 para 0,134, no caso do GR por empresa, e de -0,008 para 

0,143, no caso do GR por empresa - ano. 

 No caso do tamanho, o resultado está de acordo com o esperado, uma vez 

que estas empresas, em geral, segundo Dechow, Ge e Schrand (2010), possuem 

melhores sistemas de governança, tendo, além disso, maior poder de negociação do 

custo do título emitido.   

 Por outro lado, o sinal obtido para a Maturidade do título, ou seja, seu prazo 

de vencimento difere daquele esperado, uma vez que, prazos maiores estariam 
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associados a maiores riscos e incertezas. Uma associação negativa entre a 

maturidade e o custo de capital poderia ser reflexo da anomalia existente no 

mercado brasileiro, onde os custos do capital de longo prazo são, em geral, 

inferiores aos de curto prazo. Ademais, dado o período analisado, consistir num 

momento de queda da taxa de juros-base no Brasil, títulos de maior prazo já 

prevejam esta tendência, definindo assim, patamares médios entre a taxa na data da 

emissão e a taxa projetada no vencimento. 

 Com relação à regressão do modelo para as empresas com emissões de 

debêntures indexadas em DI%, os resultados são apresentados na Tabela 5, sem 

variáveis de controle, e Tabela 6, com a inclusão das variáveis de controle. 

 

Tabela 5 – Associação do gerenciamento de resultado com o custo de capital das 
emissões indexadas em DI%. 

Variável S.E. 
 GR (empresa)   GR (empresa -ano)  

 Coeficiente  Estat. t   Coeficiente  Estat. t  

Intercepto β0 ?  1,0672 211,36*  1,0687 203,09* 

GR β1 0  -0,0065 -0,36  -0,0550 -2,14** 

 N. Obs.  69  69 

 R2  0,001  0,063 

 R2 ajust.  -0,014  0,049 

 Estat. F  0,13  4,60** 

* Significante a 1%; ** Significante a 5% 
S.E. = sinal esperado para o coeficiente 
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Tabela 6 – Associação do gerenciamento de resultado e demais variáveis de 
controle com o custo de capital das emissões indexadas em DI%. 

Variável S.E. 
 GR (empresa)   GR (empresa -ano)  

 Coeficiente  Estat. t   Coeficiente  Estat. t  

Intercepto β0 ?  1,1416 15,76*  1,0934 15,58* 

GR β1 0  -0,0026 -0,12  -0,0413 -1,69*** 

Crescimento β2 ( + )  -0,0003 -0,02  0,0007 0,07 

Rentabilidade β3 ( - )  0,0184 0,60  0,0254 0,81 

Tamanho β4 ( - )  -0,0007 -0,08  0,0013 0,14 

Endividamento β5 ( + )  0,0045 0,59  0,0045 0,68 

Maturidade β6 ( + )  -0,0041 -1,39  -0,0037 -1,18 

Origem Capital β7 ( - )  -0,0297 -2,46**  -0,0278 -3,58* 

Bovespa β8 ( - )  -0,0303 -0,78  -0,0240 -0,66 

Governança β9 ( - )  0,0041 0,40  0,0016 0,15 

 N. Obs.  69  69 

 R2  0,102  0,132 

 R2 ajust.  -0,035  0,000 

 Estat. F  1,51  5,72* 

* Significante a 1%; ** Significante a 5%; *** Significante a 10% 
S.E. = sinal esperado para o coeficiente 

  

 

De acordo com o resultado obtido para as emissões em DI%, não foi 

identificada associação estatisticamente significante entre o gerenciamento de 

resultados por empresa e o custo de capital, não se rejeitando, também nesse caso, 

a hipótese da pesquisa também para estas emissões.  

 Com relação ao gerenciamento de resultados mensurado por empresa, 

observando-se especificamente o ano de emissão da debênture e o gerenciamento 

daquele ano, identificou-se associação negativa entre gerenciamento de resultados 

e o custo de capital. Esse resultado reforça os achados de Marcondes (2008), de 

que a ineficiência do mercado em disciplinar a perda da qualidade informacional, 

oriunda do gerenciamento de resultados, uma vez que maiores níveis de 

gerenciamento estariam implicando em menor custo de capital, beneficiando assim, 

através da redução do custo de capital, a decisão oportunística dos gestores. 

 Com relação às variáveis de controle, observa-se que apenas, a variável de 

Origem do Capital possui associação negativa com o custo do capital, indicando que 

as empresas estrangeiras obtêm menores custos de capital nas suas emissões. 
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Esse fator pode estar associado ao custo de oportunidade que elas teriam se 

captassem recursos diretamente em seus países de origem, os quais, em geral, 

possuem taxas de juros inferiores às brasileiras. Cabe mencionar que a inclusão das 

variáveis de controle, no caso de análise do GR por empresa - ano reduziu a 

qualidade da regressão, o que poderia ser justificado pelo tamanho reduzido da 

amostra frente ao número de variáveis de controle adicionadas. 

 A Tabela 7 apresenta os resultados para a regressão do custo de capital das 

debêntures com remuneração indexada ao IGP-M em relação ao GR. Entretanto, no 

que concerne a análise dos resíduos da regressão do custo de capital indexado ao 

IGP-M com o GR, incluídas as variáveis de controle, o teste de Shappiro-Wilk, 

rejeitou a hipótese de que estes resíduos possuam distribuição normal. 

 

Tabela 7 – Associação do gerenciamento de resultado e custo de capital das 
emissões indexadas ao IGP-M. 

Variável S.E. 
 G.R. (empresa)   G.R. (empresa -ano)  

 Coeficiente  Estat. t   Coeficiente  Estat. t  

Intercepto β0 ?  8,438 10,51*  7,716 9,23* 

GR β1 0  4,159 1,47  9,362 2,17** 

 N. Obs.  18  18 

 R2  0,084  0,163 

 R2 ajust.  0,027  0,110 

 Estat. F  2,153  4,72** 

* Significante a 1%; ** Significante a 5% 
S.E. = sinal esperado para o coeficiente 

  

 

 Os resultados da regressão, por usa vez, apresentaram situação semelhante 

àquela constatada no caso das emissões atreladas à DI%, onde há associação, 

entre o gerenciamento de resultados da empresa, quando observado ano a ano, e o 

custo de capital. Neste caso, porém, a associação é positiva e indicaria a existência 

de uma disciplina de mercado, no sentido de precificar a perda da qualidade da 

informação contábil, oriunda do gerenciamento de resultados. 

 No caso das emissões prefixadas, na análise de normalidade dos resíduos da 

regressão, o teste de Shappiro-Wilk, rejeitou a hipótese da normalidade destes 
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resíduos, tanto para regressão sem variáveis de controle quanto para aquela com as 

variáveis de controle. A partir deste resultado, optou-se por excluir os resultados 

destas regressões desta análise. 

 



 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa teve por objetivo geral verificar se os investidores no mercado 

primário de debêntures, no Brasil, são eficientes em disciplinar, através do custo de 

capital, a prática de gerenciamento de resultados. 

 Para tanto se definiu como hipótese da pesquisa que, no Brasil, o 

gerenciamento de resultados não influencia o custo de capital relacionado às 

operações com debêntures, na medida em que, devido à característica de inside 

traders, inerente aos agentes envolvidos nas negociações primárias, há redução da 

relevância informacional dos números contábeis. 

 Parte-se dessa premissa uma vez que, no Brasil, a remuneração é definida 

pelos próprios compradores iniciais, em geral, um grupo reduzido de investidores e 

instituições interessadas. Estes através de processos de due diligence, road show e 

bookbuiding, possuiriam informações internas na empresa, o que reduziria o value 

relevance da informação contábil e, por consequência, do gerenciamento de 

resultados. 

 Para o alcance de seus objetivos, o estudo empregou técnicas econométricas 

de regressão linear para obtenção do grau de gerenciamento de resultado, a partir 

do modelo desenvolvido com base na proposta de Kang e Sivaramkrishnan (1995). 

Para esta regressão foram analisadas 1.067 observações, entre os anos de 1998 e 

2010. Foram obtidos os níveis de gerenciamento de resultados por empresa e por 

empresa-ano, considerando-se sempre o ano da emissão do título como início da 

série. 
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 Para avaliação da associação entre o gerenciamento de resultados e o custo 

de capital também foi utilizada a regressão linear múltipla, levando em conta as 

emissões indexadas à DI e ao IGP-M, bem como aquelas prefixadas.  

 Foram analisadas as empresas com emissões entre os anos de 1998 e 2010, 

resultando em 69 emissões com remuneração indexada ao um percentual da DI 

(D%), 124 emissões com remuneração indexada à DI mais um spread prefixado 

(DI+), 18 emissões com remuneração indexada ao IGP-M mais um spread prefixado, 

e 25 emissões com remuneração prefixada. Devido à diferença na indexação dos 

títulos, as regressões foram rodadas separadamente para DI% e DI+. Além disso, 

aplicou-se o modelo tanto para os níveis de gerenciamento de resultados por 

empresa quanto por empresa - ano.  

 Os resultados obtidos para as indexações em DI, quando analisado o 

gerenciamento de resultados por empresa, não permitiram rejeitar a hipótese da 

pesquisa de que não há associação estatisticamente significante entre este e o 

custo de capital das debêntures. Por sua vez, quando analisada associação entre o 

custo de capital e o gerenciamento de resultados, especificamente no ano da 

emissão (empresa-ano), identificou-se uma associação negativa entre estes, 

entretanto, com uma confiabilidade de apenas 90%. Pode-se supor que esta 

divergência entre os resultados para associação identificada no resultado por 

empresa e aquele identificado no ano de emissão tenha sido causada por: uma vez 

identificado o gerenciamento de resultados na primeira emissão, reduziu-se ainda 

mais a relevância da informação contábil nas emissões seguintes. 

 No caso das emissões em indexadas ao IGP-M, o problema de não 

normalidade dos resíduos não permitiu apenas a análise da regressão considerando 

as variáveis de controle. Assim, para a regressão, considerando apenas o 

gerenciamento de resultados, obteve-se também um resultado distinto quando se 

considerou o gerenciamento por empresa e por ano de emissão, sendo que, nesse 

último caso, identificou-se a aplicação da disciplina de mercado, com uma 

confiabilidade de 95%.  

 Uma vez que, mesmo para as análises por ano de emissão da debênture, 

uma divergência entre o impacto do gerenciamento de resultados nas debêntures 
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indexadas à DI+ (associação negativa), daquelas indexadas ao IGP-M (associação 

positiva), não é possível afirmar que os agentes de mercado não estejam sendo 

hábeis em disciplinar a perda da qualidade informacional, ou que as empresas 

estejam auferindo ganhos com a aplicação da prática discricionária, o que seria mais 

um indicativo da baixa relevância da informação contábil nas emissões primárias. 

 O estudo também identificou que, nas emissões em DI%, a origem do capital, 

quando estrangeiro, está negativamente associada o custo de capital. Pode-se 

supor que o custo menor de capital dessas empresas seja decorrência da imposição 

de um teto para o custo de emissão, uma vez que, a partir de determinado custo de 

oportunidade, haveria um trade-off entre o custo da emissão interna e a 

possibilidade de captação no exterior, seja diretamente ou intermediado pela 

controladora estrangeira, de forma que as empresas com capital estrangeiro 

obteriam menores custos de capital do que aquelas com capital nacional. 

 No caso das emissões em DI+, foram identificadas como estatisticamente 

significantes, as variáveis, maturidade e tamanho, estando ambas negativamente 

associadas ao custo de capital. A associação negativa entre tamanho e custo de 

capital está de acordo com a sugestão de Dechow, Ge e Schrand (2010), de que 

empresas maiores teriam melhores sistemas de governança, garantindo assim, 

maior segurança e transparência aos investidores. 

 No caso da maturidade, infere-se que esta associação negativa, esteja 

associada com a idiossincrasia do mercado brasileiro, onde as taxas de longo prazo, 

em geral, têm menor custo que as de curto prazo e a tendência de redução das 

taxas de juros, observada desde o início do Plano Real. Nesse cenário, a parcela 

prefixada da remuneração já contemplaria uma perspectiva de redução da taxa de 

juros no longo prazo. 

 Por fim, a ausência de relevância estatística, tanto nas emissões em DI+ 

quanto em DI%, para as variáveis econômico-financeiras de crescimento, 

rentabilidade e endividamento, evidenciam que, para as emissões primárias de 

debêntures no Brasil, há perda do value relevance da informação contábil. 

Com base nos resultados obtidos, acredita-se que esta pesquisa tenha 

atingido seus objetivos, ao evidenciar a baixa relevância da informação contábil nas 
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emissões primárias de debêntures, identificada pela não associação estatística entre 

o gerenciamento de resultados e o custo de capital e também das variáveis de 

controle econômico-financeiras e o custo de capital. 

 Entretanto identificou-se que ainda existe uma carência de uma base de 

dados históricos contábeis e financeiros, consolidada e validada, sendo necessário 

ao pesquisador recorrer a diferentes fontes de informação para obter dados parciais 

e muitas vezes para validá-los, por apresentarem divergências de uma fonte para 

outra. 

 Além disso, cabe destaque a falta de um padrão ou guideline nas emissões 

de debêntures no Brasil, de forma que a grande variedade de opções e condições 

para emissão, proporcionam por um lado maior flexibilidade normativa, por outro 

impedem análises científicas mais profundas e detalhadas, haja vista a 

impossibilidade de se consolidar maior volume de dados devido às especificidades 

de cada emissão. 

 Com o advento da Lei 1.638/07 e o maior rigor na publicação das 

demonstrações financeiras padronizadas, propõem-se estudos futuros que avaliem, 

também, as emissões indexadas em outros índices econômico-financeiros. Sugere-

se, ademais, pesquisas que busquem avaliar o impacto do gerenciamento de 

resultados nas negociações secundárias de debêntures, às quais, em geral, são 

analisadas pelo próprio investidor, que em geral possui menor acesso às 

informações da companhia, pressupondo-se assim, uma relevância maior da 

informação contábil. 
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