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RESUMO

Esta pesquisa investiga a relação entre a prática do gerenciamento de resultados e o custo 

da dívida das companhias brasileiras listadas na B3: Brasil, Bolsa, Balcão do setor 

petroquímico a fim de compreender como essas variáveis influenciam o mercado de 

capitais. Espera-se que o custo da dívida das empresas seja maior quando identificado o 

gerenciamento de resultados como fator de assimetria de informação. Isso porque, a 

informação contábil é peça fundamental na tomada de decisão e planejamento estratégico. 

Para testar a relação foram utilizados os métodos de Regressão Linear e Correlação de 

Pearson na amostra de sete companhias do setor listadas na B3: Brasil, Bolsa, Balcão com 

dados de 2014 a 2018. Como resultado, não foi possível identificar nenhuma relação 

significativa entre o gerenciamento de resultados e o custo da dívida das empresas 

analisadas.

Palavras-chave: Gerenciamento de Resultados. Custo da Dívida. Informação Contábil.

ABSTRACT

This thesis investigates the association between earnings management practice and the 

cost of debt of Brazilian open-capital companies of petrochemical industry sector in order 

to understand how theses variables influence the capital market. The cost of debt is 

expected to be higher when earnings management is identified as a factor of information 

asymmetry. This is because accounting information is a fundamental part of decision 

making and strategic planning. The methods Linear Regression and Pearson’s 

Correlation were used to test the association in the sample of seven companies listed in 

B3: Brasil, Bolsa, Balcão from 2014 to 2018. As a result, it was not possible to verify any 

significant association between earnings management and the cost of debt of the 

companies analyzed.

Keywords: Earnings Management. Cost of Debt. Accounting Information.
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1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO

Durante muito tempo a contabilidade era vista apenas como a ciência que registra 

todos os eventos contábeis. O avanço tecnológico permitiu maior independência contábil 

e a elevada competitividade de mercado possibilitou à contabilidade cada vez mais 

relevância no cenário empresarial para a tomada de decisão de âmbito gerencial e 

responsabilidade no processo de planejamento estratégico.

A informação contábil fidedigna é extremamente importante para a tomada de 

decisão e planejamento. Para isso é trivial assegurar a simetria informacional para os 

usuários da informação. Usuários estes que podem ser internos (diretor, gerentes e 

administradores, bem como todos os empregados) e externos como os bancos, auditores 

externos, fornecedores e investidores – principalmente, no mercado de capitais.

Para as organizações do mercado de capitais, o uso da informação contábil 

generalizada desperta motivação ou frustração para a compra e venda de ações e títulos 

de valores mobiliários, principalmente, aos potenciais stakeholders que financiam os 

investimentos do negócio. Dessa forma as demonstrações contábeis são extremamente 

relevantes podendo influenciar o desempenho do preço das ações e interferir no resultado 

da companhia. 

O gerenciamento do resultado financeiro é denominado como a possibilidade dos 

gestores em intervir no resultado financeiro com o intuito de obter benefício particular. 

Ou seja, entende-se como uma prática válida para manipular os dados de modo a 

responder alguma expectativa. Vale mencionar que o gerenciamento de resultados é 

permitido na legislação contábil e não configura uma fraude, já que o gestor tem a 

faculdade de escolher reportes diferentes.

Segundo Dechow & Skinner (2000), gerenciamento de resultados consiste em 

“intervenção proposital no processo de evidenciação externa de agregados contábeis, com 

a intenção de obter algum ganho privado, ao invés de simplesmente permitir a 

neutralidade do processo”. 

Existem algumas motivações para que os gestores gerenciem seus resultados, 

entre eles estão: a expectativa do mercado de capitais, contratos entre os stakeholders, 

motivações governamentais e custos políticos. Martinez (2001) entende o gerenciamento 
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de resultados como a possibilidade de modificar a percepção de risco no investimento em 

ações da empresa, de modo a evitar flutuação de preço e atender às expectativas de lucro 

e dividendos dos acionistas.

Quando o gerenciamento de resultados é identificado espera-se uma elevação no 

custo da dívida da companhia, ou seja, haveria relação positiva entre o custo de captação 

e o gerenciamento de resultados. Dessa maneira, o retorno exigido pelos credores para 

investimento na empresa é maior e, por sua vez, seu valor de mercado é menor.

A motivação contratual entre os stakeholders é alinhar a remuneração a partir dos 

resultados garantindo que seja de maneira contínua. Entretanto, a motivação 

governamental apresenta caráter regulatório, ou seja, empresas com grandes oscilações 

de resultado tendem a passar por fiscalização dos órgãos regulatórios, investigação 

política e de governança corporativa.

A partir das motivações, é possível compreender a prática do gerenciamento de 

resultado. Nessa linha de estudo, surgem perguntas ao redor da aplicabilidade e alcance 

do gerenciamento de resultados.

1.1. QUESTÃO DE PESQUISA E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A pergunta que dirige esse trabalho é: Qual a relação entre o gerenciamento de 

resultados e o custo da dívida das empresas do setor petroquímico listadas na B3?

Entender a relação dessas duas variáveis é fundamental para analisar o 

desempenho do mercado e do segmento em questão, de maneira a explicar como a 

informação contábil distorcida pode influenciar em benefício ao gestor e/ou em risco ao 

credor. No processo decisório de investimento, o custo médio de capital serve como 

referência do retorno mínimo que o investimento deve gerar para ser economicamente 

justificável, de modo a rentabilizar adequadamente os credores e os acionistas da

empresa, segundo Sheng (2014). 

Portanto, a qualidade da informação adquirida é premissa básica para a melhor 

tomada de decisão. Segundo Beaver (1981), a informação contábil pode influenciar, 

negativamente ou positivamente, a distribuição de riqueza entre os acionistas. De maneira 

que, os mais bem informados podem aumentar seus rendimentos pelos que não detém 
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muita informação. Além de afetar a percepção e alocação dos investidores quanto ao risco 

e as taxas de investimento e consumo em toda a sociedade.

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GERAL 
O objetivo desta pesquisa é verificar, analisar e relacionar a prática do 

gerenciamento de resultados ao custo da dívida das companhias de capital aberto do setor 

petroquímico a fim de compreender como essas variáveis influenciam o mercado de 

capitais.

1.2.2. ESPECÍFICOS 
Contemplam os objetivos específicos:

1. Entender o procedimento para se gerenciar o resultado;

2. Reconhecer como as informações contábeis influenciam na tomada decisão; 

3. Compreender a influência do gerenciamento de resultado no mercado de capitais; 

4. Averiguar a motivação que leva os gestores a gerenciarem seus resultados;

5. Conhecer as consequências do gerenciamento de resultados para empresas de capital 

aberto; e

6. Interpretar a relação entre o custo da dívida da organização e o gerenciamento de 

resultados no curto e longo prazos.

1.3. JUSTIFICATIVA 

De acordo com Dechow & Skinner (2000, p.236), os acadêmicos priorizam em 

suas pesquisas os incentivos contratuais do gerenciamento de resultados como plano de 

remuneração variável como, por exemplo, os bônus vinculados a resultados contábeis.

Martinez (2001) constatou que as empresas que gerenciam seus resultados 

conseguem seduzir os investidores em um curto prazo, mas no longo prazo o mercado 
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cobra mais alto por identificar essas práticas. Nessa linha de raciocínio, surge a inquietude 

de compreender o impacto do gerenciamento de resultado no mercado, uma vez que existe 

relação no curto e longo prazos.

Dessa forma, a prática do gerenciamento de resultados se manifesta no desejo de 

captação de recursos, internos ou externos como motivação econômica no mercado, o que 

dificulta o manuseio da informação contábil natural e transparente pelos usuários. Isso 

significa ter a divulgação da informação “positiva” e/ou “negativa” sem prejuízo de 

qualidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para melhor compreensão do objetivo deste trabalho, foi importante 

contextualizar e fornecer elementos teóricos para suportar a base da pesquisa. Tais 

elementos foram estruturados em três pilares: o custo médio de capital e a relação com a 

informação contábil; o próprio gerenciamento de resultados; e os accruals contábeis.

2.1. CUSTO MÉDIO DE CAPITAL E A INFORMAÇÃO CONTÁBIL

Segundo Pratt (1998, p. 3), o custo de capital é o retorno esperado para direcionar 

recursos a qualquer investimento. 

O custo médio de capital de uma empresa representa seu custo de oportunidade 
(...) indica quanto custa para uma empresa financiar os investimentos 
necessários para desenvolver suas atividades. É o custo médio das diferentes 
fontes de financiamento de uma empresa ponderado pela participação de cada 
fonte no valor total dos financiamentos. (SHENG, 2014)

Sendo assim, o custo médio de capital é extremamente útil na tomada de decisão, 

pois serve como referência do retorno mínimo que o investimento deve gerar para ser 

justificável, de modo que tenha rentabilidade adequada aos acionistas e credores.

O processo de tomada de decisão e/ou avaliação de uma empresa envolve o 

cálculo do custo médio de capital, uma vez que ele é capaz de mostrar a situação da 

empresa. Quanto maior o custo de capital de uma empresa, menor será o seu valor de 

mercado. (SHENG, 2014). Portanto, o gestor da empresa deve reduzir os custos 

financeiros e aumentar as oportunidades de investimento para que se minimize o custo 

médio de capital.

De acordo com Alencar (2005, p. 2), a contabilidade ao fornecer informação 

exerce um papel importante na administração dos conflitos de interesses e na redução da

assimetria informacional. No momento em que a assimetria é minimizada, espera-se uma 

redução no custo de capital, o que leva a entender o fato que informação contábil é crucial 

para reduzir os riscos de investimento.

Francis, Khurana e Pereira (2005, p. 1127) afirmam que a assimetria 

informacional é uma imperfeição do mercado, fazendo com que as empresas não tenham 

acesso a custos baixos de financiamento de terceiros. Tais evidências fundamentam a 

existência de relação entre o custo de capital exigido e a qualidade da informação contábil.
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Isso significa que investidores avaliam o grau de transparência, facilidade e 

detalhe da informação divulgada, da mesma forma com a informação desfavorável, com 

o intuito de minimizar as incertezas.

Nesse cenário, Gana e Dakhlaoui (2011) identificaram em uma amostra de 

empresas tunisianas que o custo de capital próprio é maior quando o nível de evidenciação 

da informação é maior e, do contrário também verdadeiro, quanto menor o nível de 

evidenciação, menor o custo de capital exigido.

Rover e Murcia (2010) analisaram o nível de evidenciação voluntária de empresas 

brasileiras e o custo de capital elevado. Porém, considerando somente as informações 

sociais disponibilizadas, não foi possível aos autores extrairem alguma relação positiva.

Tendo em vista os estudos mencionados é possível perceber a necessidade de 

investigação dos efeitos da informação contábil, na qual afeta a habilidade dos analistas 

de mercado de realizar estimativas sólidas a respeito dos resultados da empresa que, por 

sua vez, afeta o equilíbrio de preços dos títulos negociados e retornos esperados, conforme 

Lambert et al. (2005).

2.2. GERENCIAMENTO DE RESULTADOS

Para Lopes e Martins (2005) os gestores podem utilizar a contabilidade de maneira

que a informação divulgada seja seletiva e conveniente aos interesses da companhia em 

virtude de fatores externos e de mercado. Ou seja, a gestão tem o poder de trabalhar os 

resultados artificialmente a fim de atingir objetivos previamente definidos.

Para Schipper (1989), o gerenciamento de resultados pode ser considerado uma 

intervenção proposital no processo de evidenciação, com a intenção de se obter algum 

ganho particular. Martinez (2001) definiu gerenciamento de resultados como a alteração 

proposital dos resultados contábeis, visando alcançar, atender motivação particular, como 

a maximização da sua utilidade, em detrimento da maximização da utilidade do principal.

Martinez (2001, p. 13) afirma que é crucial entender que ‘gerenciamento’ dos 

resultados contábeis não é fraude contábil. Ou seja, opera-se dentro dos limites do que

prescreve a legislação contábil, entretanto nos pontos em que as normas contábeis 

facultam certa discricionariedade para o gerente, este realiza suas escolhas não em função 

do que dita a realidade concreta dos negócios, mas em função de outros incentivos que o

levam a desejar reportar um resultado distinto.
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Para Lopes e Martins (2005, p. 55), a contabilidade possibilita uma comunicação 

seletiva, ou seja, os gestores da empresa selecionam as informações mais interessantes e 

convenientes, de modo a iludir os usuários da informação na tomada de decisão. Por se 

tratar de um parâmetro, Colauto e Beuren (2004, p. 2) afirmam que o procedimento 

interfere na avaliação de investimento por parte dos credores.

A partir dessas evidências, a pesquisa explora a relação entre o gerenciamento de 

resultados e o custo da dívida, ou seja, o retorno mínimo exigido pelos investidores para 

investir em uma empresa que gerencia seus resultados e que não apresenta informação 

contábil fidedigna.

Para Goulart (2007, p. 5), as práticas de gerenciamento de resultados contábeis 

podem ser um obstáculo para a revelação da verdade da demonstração contábil, não 

representando a real situação patrimonial e financeira que influencia na tomada de 

decisão.

Gunny (2005, p. 2) explicita algumas maneiras de se gerenciar os resultados. Em 

primeiro, de maneira fraudulenta, ou seja, é violado os princípios que regem a 

contabilidade. Por outro lado, outra maneira se define como gerenciamento de accruals, 

no qual as escolhas contábeis obedecem aos princípios contábeis e tem como objetivo 

mascarar o verdadeiro desempenho da empresa. Por fim, pode ocorrer na forma de 

intervenção do gestor na tomada de decisão operacional.

Existem razões pelas quais a prática é tão comum. Lopes e Martins (2005, p. 46) 

comentam que o administrador, geralmente remunerado pelo sistema de bônus, tem 

interesse pessoal em evidenciar movimentações positivas no mercado de ações a fim de 

valorizar os títulos negociados.

Outra motivação bastante comum é a relação risco-investidor. Nesse sentido, o 

administrador prefere evitar o reporte de perdas, como reverter prejuízo ou apresentar 

pequeno lucro; busca sustentar o princípio da continuidade da empresa, gerando 

credibilidade; procura atender às expectativas dos analistas de mercado, ou seja, que os 

resultados apresentados estejam em conformidade com o esperado por eles.

Diante do exposto, as empresas que gerenciam seus resultados estão manipulando 

a informação divulgada por meio do oportunismo contábil, cujas consequências 

impactam à tomada de decisão dos investidores e credores. De maneira geral, os 
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investidores e credores que possuírem conhecimento da realização de tal prática, 

possivelmente darão menos credibilidade aos fatos da empresa, por se sentirem 

prejudicados.

2.3. ACCRUALS

Segundo Galdi (2008) “a definição de accruals pode ser entendida como a 

diferença entre o lucro líquido do período e o fluxo de caixa operacional do período. Os 

accruals alteram o período de reconhecimento do valor nas demonstrações contábeis”.

Desse modo, Healy (1985) define os accruals totais como sendo a diferença entre 

o lucro do período e o fluxo de caixa operacional, como a equação a seguir:

AT = LL - Fcx

Em que:

AT: Accruals totais

LL: Lucro Líquido

Fcx: Fluxo de Caixa Operacional

Alguns pesquisadores ampliam o cálculo dos accruals totais por meio de contas 

do balanço patrimonial. A forma de cálculo é: 

Em que:

AT: Accruals totais

AtivoCirc: Ativo Circulante

Disp: Disponibilidades e Aplicações Financeiras de Curto Prazo

PassivoCirc: Passivo Circulante

FinancCP: Financiamento de Curto Prazo

DespDepr: Despesa de Depreciação
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Os cálculos se diferem basicamente pela fonte de informação disponível, embora 

o resultado seja o mesmo. Isto é, no caso da primeira fórmula, utiliza-se dados da 

demonstração de resultados e da demonstração do fluxo de caixa. Já para a segunda

fórmula, o balanço patrimonial é suficiente.

Nardi (2008) complementa “o accrual contábil faz uso de apropriações, 

diferimento e atribuição de procedimentos, com o objetivo de relacionar receitas, 

despesas, ganhos e perdas aos períodos, de maneira a refletir um desempenho da entidade 

durante um período”.

Os accruals são classificados em dois tipos; os discricionários e os não 

discricionários. Martinez (2001) explica que o primeiro é inerente ao gerenciamento de 

resultados, enquanto o segundo está relacionado à atividade da companhia. Por não serem 

de fácil observação, os métodos existentes encontram os accruals discricionários pela 

diferença entre os totais e os não discricionários.

Colauto e Beuren (2004, p. 3) destacam que os métodos utilizados para identificar 

os accruals discricionários são subjetivos e diferentes em todas as empresas. Cabe 

destacar que para Shipper e Vicent (2003) as variações dos accruals totais podem indicar 

a prática de gerenciamento de resultados e as estimativas de accruals discricionários 

seriam formas possíveis para relacionar o lucro contábil com questões empíricas de cunho 

oportunista.

É importante salientar que os métodos propostos e identificados na pesquisa 

acadêmica não se referem, exclusivamente, aos accruals discricionários como uma 

variável de atitude oportunista por parte da empresa, mas podem apresentar relação 

quantitativa com o desempenho econômico-financeiro.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA

A primeira etapa se resumiu em pesquisa exploratória a fim de fundamentar a 

questão de pesquisa. “A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre 

um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto.” SEVERINO (2007, p. 123)

Essa primeira fase foi importante para responder algumas questões de objetivos 

teóricos desenvolvidos ao longo do trabalho, no qual foram averiguados com base em 

estudos nacionais e internacionais ligados ao gerenciamento de resultados e ao custo da 

dívida.

Quanto à abordagem do problema, o estudo se caracteriza como descritiva e 

quantitativa quanto aos procedimentos. A pesquisa descritiva é aquela que analisa, 

observa e correlaciona variáveis que envolvem fatos. Segundo Gil (2008) uma de suas 

peculiaridades é a utilização de coleta de dados.

A pesquisa quantitativa, explica Fonseca (2002), difere da qualitativa por serem 

quantificados, isto é, por geralmente possuírem amostras representativas, os resultados 

são objetivos e retratam a realidade.

A segunda etapa da pesquisa, de caráter empírico, foi realizada com empresas 

brasileiras do segmento petroquímico listadas na B3, cujas demonstrações contábeis e 

outras informações foram analisadas no intervalo dos anos de 2014 a 2018 coletadas no 

portal da B3: Brasil, Bolsa, Balcão, desconsiderando uma única companhia em 

recuperação judicial em prol da significância deste estudo.

Portanto, todas as contas contábeis necessárias para realizar o tratamento 

estatístico foram coletadas através das demonstrações financeiras divulgadas entre 2014 

e 2018 e tratadas no Microsoft Excel.

A amostra foi reduzida às empresas atuantes no setor de exploração, refino e 

distribuição de petróleo, gás e biocombustíveis. Isso porque tal segmento representou 

3,9% do PIB (Produto Interno Bruto) – a soma de todos os bens e serviços produzidos em 

um determinado período – nacional em 2015 (IBGE, 2017), responsável pela oferta de 

derivados de petróleo e produtos petroquímicos utilizados na indústria.
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Apesar da tendência de crescimento da utilização de energias renováveis na matriz 

energética brasileira nos últimos anos, os derivados de petróleo corresponderam a 43% 

do consumo energético em 2017, segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Para analisar a relação entre o gerenciamento de resultados e o custo da dívida

foram estipuladas seis variáveis dependentes para a detecção do gerenciamento de 

resultados: tamanho, ciclo operacional, desempenho, tangibilidade dos ativos, 

alavancagem e crescimento. No campo da variável independente a escolhida foi o custo 

da dívida e o método de correlação de Pearson para verificar se quanto maior o 

gerenciamento, maior o custo de capital.

Em linha com Gu, Lee e Rosett (2005), a variável dependente “ciclo operacional”,

é relevante para a correlação, por entender que quanto maior o ciclo operacional da 

empresa, maior o gerenciamento de resultados, no qual é obtida de acordo com a seguinte 

equação: 

Em que:

CO = ciclo operacional;

Nardi (2008) explica que para eliminar a parte dos accruals provenientes do 

desempenho da empresa, de modo a minimizar o efeito oportunista da administração 

empresarial, foi utilizada a seguinte equação:

Em que:

Desemp = desempenho;
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O investimento, por sua vez, foi calculado segundo a seguinte equação:

Em que:

Invest = investimento;

Vale ressaltar que a variável reserva de reavaliação não possuiu valor considerado 

pois esta reserva foi extinta pela Lei nº 11.638/2007, válida a partir de 01/01/2008. 

Portanto, foi somente atribuído ao cálculo, o Ativo Total e o Passivo Circulante cujo valor 

foi determinado como proxy do Passivo de funcionamento da empresa (passivos inerentes 

à atividade).

Segundo Gu, Lee e Rosett (2005, p. 315), o tamanho da empresa é uma proxy

muito importante. Isso porque as grandes empresas por serem mais sólidas e maduras, 

costumam ser mais diversificadas e tendem a ter menor variabilidade operacional, ou seja, 

menor variabilidade de accruals.

Adicionalmente, Valle (2007, p. 40) destaca que grandes empresas são mais 

propensas ao mercado de capitais, além de mais diversificadas, conseguem captar 

recursos externos a custo menor que as demais empresas, configurando uma maior 

proporção de capital de terceiros nos demonstrativos financeiros.

A variável “tamanho” foi observada a partir do logaritmo natural do ativo total:

Em que:

Tam = tamanho;

A variável tangibilidade dos ativos foi utilizada pois, segundo Valle (2007, p. 43), 

é a relação de ativos que são usados em garantia nos contratos de dívida. Isto é, as dívidas 
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realizadas com garantia de ativos reduzem a flexibilidade do contratante em emitir novos 

títulos de dívida. Foi encontrada pela seguinte equação:

Em que:

Tang = tangibilidade dos ativos;

Gu, Lee e Rosett (2005) defendem que o crescimento da empresa pode ocorrer 

por meio de financiamento externo ou em razão dos resultados operacionais. Assim, a 

equação utilizada para encontrar esta variável foi:

Em que:

Cresc = crescimento;

A alavancagem (leverage) foi utilizada como variável de controle, uma vez que 

Gu, Lee e Rosett (2005) encontraram relação positiva com o gerenciamento de resultados. 

Portanto, a relação positiva sugere que uma empresa muito endividada tende a usufruir 

de procedimentos contábeis para aumentar o seu lucro. Foi obtida pela seguinte equação:

Em que:

Lev = alavancagem;
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Como este trabalho tem por objetivo analisar e relacionar a prática do 

gerenciamento de resultados ao custo da dívida das companhias, espera-se que quanto

maior o gerenciamento de resultados, maior o custo de capital. Para encontrar a relação 

foi utilizada a seguinte equação:

Em que:

Ki = custo da dívida;

Após filtrar as companhias estudadas e uma vez que todas as variáveis utilizadas 

foram apresentadas e coletadas, verificou-se, por meio da regressão linear, a existência 

de uma correlação entre as variáveis dependentes e o custo da dívida.

Por fim, as companhias enquadradas no estudo foram:

Tabela 1: Definição da amostra

Critério para definição
Empresas registradas do setor de exploração, refino e distribuição de petróleo, gás e 
biocombustíveis na B3 em 2019 8
(-) Empresas em recuperação judicial 1
Total de empresas utilizadas 7
COSAN S.A.
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.
PETRO RIO S.A.
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A.
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

Fonte: Elaboração própria.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Para detectar a relação existente entre o gerenciamento de resultados e o custo de 

capital, ademais das variáveis de controle, os accruals totais foram estipulados e 

calculados como proxy do gerenciamento e que possibilitou finalmente calcular as 

regressões entre as variáveis no Microsoft Excel.

Tabela 2: Resultado das Regressões

Período R R² R2-Ajustado Sig.

2014 0,101260 0,010254 -0,010805 0,048874

2015 0,078268 0,006126 -0,015020 0,059296

2016 0,059632 0,003556 -0,017645 0,068399

2017 0,079528 0,006325 -0,014817 0,058700

2018 0,077502 0,006007 -0,015142 0,059659

Fonte: Dados obtidos da pesquisa.

Considerando que para identificar resultado significante, os coeficientes 

analisados foram o coeficiente de Pearson (R) no qual pode variar entre +1 e -1, notando 

que -1 é uma perfeita correlação negativa e +1 é uma perfeita correlação positiva na qual 

é diretamente proporcional, o R quadrado cujo valor representa um percentual da 

variância de uma das variáveis explicar o valor da outra e, o nível de significância (Sig.)

cujo valor encontrado deveria ser menor que 5%. Sendo assim, é possível afirmar que não 

ocorreu nenhuma significância nos dados obtidos da amostra entre 2014 e 2018, de acordo 

com a tabela 2. 

Tendo em vista o comportamento desejável dos coeficientes, observa-se que 

apenas em 2014, o nível de significância foi abaixo de 5% e o R mais próximo de 1, 

indicando uma correlação positiva. Entretanto, estes não foram suficientes para concluir 

que o modelo utilizado responde positivamente à questão de pesquisa.

Com o intuito de perceber a maior significância dos dados, por fim, foi realizado 

a correlação de Pearson, para medir a associação linear entre duas variáveis, estas 

descritas na tabela 3. É possível identificar que ocorreu uma correlação negativa entre o

tamanho e o gerenciamento de resultados durante todo o período de análise. Isso significa 
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que maiores empresas apresentam uma menor variação da proxy de gerenciamento de 

resultados, isto é, são mais sólidas e diversificadas (GU; LEE; ROSETT, 2005).

Tabela 3: Resultado das Correlações de Pearson

Variável 2014 2015 2016 2017 2018

Tamanho -0,9972 -0,9996 -0,9996 -0,9992 -0,9996

Ciclo Operacional 0,7037 0,3034 0,5937 0,4691 0,3486

Desempenho 0,1044 0,2470 0,3945 0,5783 0,4754

Tangibilidade -0,6621 -0,7707 -0,8940 -0,4045 -0,9285

Crescimento -0,0950 -0,2765 0,3017 0,2495 0,2315

Custo da Dívida -0,2807 -0,2469 -0,1885 -0,2356 -0,2255

Alavancagem 0,0802 0,0611 -0,0749 -0,5259 -0,5002

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se que ocorreu uma correlação positiva entre o gerenciamento de 

resultados e o ciclo operacional durante o período de análise. Isso manifesta a percepção 

de que com a redução do ciclo operacional, tem-se uma redução do gerenciamento de 

resultados. Observa-se a mesma tendência em relação ao desempenho da empresa, no 

qual espera-se que quanto maior o desempenho, maior o gerenciamento de resultados.

Em contrapartida, constatou-se que houve uma correlação negativa em todos os 

períodos analisados quanto à tangibilidade dos ativos, isto é, não se constatou relação 

positiva entre a quantidade de tangíveis e a flexibilidade dos credores em financiar as 

companhias. A variável crescimento apresentou uma influência negativa nos anos de 

2014 e 2015, isto significa que o crescimento da empresa não ocorre somente em razão 

do resultado, pois o gerenciamento de resultado não apresentou interferência. 

No aspecto da alavancagem, nos de 2014 e 2015, a pesquisa apontou uma 

correlação positiva indicando que quanto maior o endividamento da empresa, maior a 

probabilidade de a administração escolher procedimentos contábeis que tenham a 

finalidade de melhorar o resultado.

Embora a pesquisa tenha apontado uma correlação negativa entre o gerenciamento 

de resultados e o custo da dívida para todos os anos analisados, este resultado não explica 

o problema de pesquisa de que quanto maior o índice de gerenciamento de resultados, 

maior o custo da dívida para as empresas do setor petroquímico. 
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Sob essa perspectiva, o resultado encontrado nesta pesquisa diverge das pesquisas 

realizadas anteriormente, como é o caso do resultado obtido por Francis, Khurana e 

Pereira (2005), em que identificaram relação positiva entre as variáveis, ou seja, quanto 

maior o gerenciamento de resultados, maior o custo de capital.

Como a pesquisa buscou identificar possíveis respostas, ou seja, fatos que 

ajudassem a explicar o resultado obtido, é possível afirmar que a qualidade dos dados da 

amostra pode ter influenciado negativamente o objetivo da pesquisa, uma vez que o nicho 

escolhido se resumiu a sete empresas em um período de tempo restrito de cinco anos.

Adicionalmente, outro fator relevante é a metodologia escolhida, isso porque, 

existem outros modelos que também analisam o comportamento do gerenciamento de 

resultados nas companhias de capital aberto, embora não exista um único modelo 

assertivo. Por exemplo, os modelos KS (Kang e Sivaramakrishnan de 1995) e JM 

(Dechow, Sloan e Sweeney de 1995).

Além das explicações acima, outro ponto importante é a escolha das variáveis 

correlacionadas com a proxy do gerenciamento de resultados. Isto é, a determinação das 

variáveis utilizadas para correlacionar com os accruals totais. Em suma, utilizar os 

accruals totais, como proxy do gerenciamento de resultados pode ter influenciado 

negativamente o resultado das correlações.
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5. CONCLUSÃO

A contabilidade exerce papel fundamental na mensuração, identificação e reporte 

das informações econômico-financeiras da empresa, principalmente, quando se trata de 

fornecer informações relevantes aos usuários com a finalidade de entregar dados 

consistentes que os auxiliem na tomada de decisão e previsibilidade.

Porém, existem normas contábeis que permitem aos detentores da informação 

gerenciarem o resultado a ser divulgado, de cunho oportunista, a fim de manipular o 

usuário quanto a real performance financeira da companhia. Isso pode ocorrer por fatores

distintos, tais como, respeitar as expectativas de mercado, sustentar o desempenho 

recente, manter uma imagem positiva diante do mercado, valorização acionária, melhorar 

a remuneração administrativa, aspectos contratuais, dentre outros.

No caso de o gerenciamento de resultados ser percebido como impedimento para 

a simetria informacional, o custo da dívida é maior, ou seja, os credores exigirão maior 

retorno pelos mesmos recursos emprestados. Dessa forma, pode-se interpretar os 

relatórios contábeis como ferramenta de comunicação, na qual influencia diretamente a 

estratégia de alocação dos recursos pelos terceiros.

Dito isso, o presente estudo buscou relacionar a prática do gerenciamento de 

resultados com o custo da dívida das empresas do setor petroquímico negociadas na B3 

durante os anos de 2014 a 2018. Para isso, utilizou-se os accruals totais como proxy do 

gerenciamento de resultados, o custo da dívida foi encontrado pela relação entre as 

despesas financeiras e o endividamento das empresas e, por fim, variáveis de controle 

foram selecionadas com o objetivo de encontrar uma correlação entre elas.

De acordo com o resultado das regressões não foi possível encontrar nenhuma 

relação, uma vez que não ocorreu nenhuma significância nos dados obtidos da amostra 

entre 2014 e 2018. Apesar de apresentar, em 2014, uma significância abaixo de 5% e 

correlação positiva, não foram suficientes para determinar que o modelo é adequado para 

responder à questão de pesquisa. 

Quando testado a correlação de Pearson entre as variáveis de controle e o 

gerenciamento de resultados, não se observou alteração relevante nos resultados ao longo 

do período, de maneira a contestar a análise anterior das regressões. Isso significa que, na
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amostra analisada, não se pode considerar que a prática intencional do gerenciamento de 

resultados possui relação positiva com o custo da dívida.

Vale ressaltar que os resultados verificados podem ser pouco representativos 

quando comparados a estudos que tenham a mesma abordagem, uma vez que existem 

algumas limitações. Primeiramente, a amostra de empresas do setor petroquímico listadas 

na B3 é pequena, as informações necessárias disponíveis se restringem somente aos anos 

de 2014 a 2018 e os accruals utilizados como proxy foram os totais. Esses pontos críticos 

poderiam ser, em pesquisas futuras, reparados a fim de verificar possíveis outros 

resultados.
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