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Resumo

Este estudo investigou o efeito que o rodízio de auditores independentes tem no gerenciamento 
de resultados nas sociedades seguradoras brasileiras. Focou-se no gerenciamento de resultados 
por meio de provisões de sinistros. Essas provisões são accruals específicos que possuem 
significância material no passivo e são passíveis da discricionariedade gerencial. Dessa forma, 
utilizou-se variáveis dicotômicas como proxies do rodízio de auditores e os erros de estimativa 
como proxies de accruals discricionários. Na literatura sobre gerenciamento de resultados, a 
tendência identificada é de que as seguradoras subestimam as provisões de sinistros para garantir 
melhores resultados. Já a literatura sobre rodízio de auditores independentes possui resultados 
mistos, ora indicando melhora na qualidade dos resultados auditados, ora indicando o contrário. 
Assim, com o propósito de investigar mais essas questões, este estudo propôs a hipótese de que 
as seguradoras em resposta ao novo auditor superavaliam as provisões de sinistros a fim de 
torná-la mais adequadas aos riscos cobertos. Os resultados indicam que o rodízio de auditores 
não tem efeito sobre o gerenciamento de resultados, pelo menos quando se trata de provisões 
de sinistros.

Palavras-chave: rodízio de auditoria, gerenciamento de resultados, provisões de sinistros, 
accruals discricionários, erros de estimação.



Abstract

This study investigated the effect that audit rotation has on earnings management in Brazil’s 
insurance industry. It focused on earnings management through loss reserves. Reserves are 
specific accruals that have material significance on liabilities and are subject to managerial 
discretion. In this sense, dichotomous variables are used as proxies for audit rotation and 
estimation errors as proxies for discretionary accruals. Earnings management literature suggests 
that insurance companies understate their loss reserves to ensure better results. On the other 
hand, audit rotation literature has mixed results, oftentimes indicating improvement in the 
quality of the audited results and other times indicating the opposite. Therefore, to investigate 
more on these issues this study proposed the hypothesis that insurance companies in response 
to the new auditor overestimate loss reserves to better adequate them to insured risks. The 
results indicate that audit rotation does not affect earnings management, at least in the case of 
loss reserves.

Keywords: audit rotation, earnings management, loss reserves, discretionary accruals, 
estimation error.
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1 Introdução

Os resultados do desempenho, da situação financeira e das projeções para o futuro de uma 
companhia são informações de grande importância para seus diversos grupos de interesse. Nas 
demonstrações contábeis, por exemplo, os acionistas conferem os resultados para se informar 
da distribuição de dividendos; os investidores, para avaliar o valor de compra das ações; os 
financiadores, para verificar a disponibilidade de ativos líquidos; e os reguladores, para fiscalizar 
o mercado (Almeida, 2019). Essas informações, portanto, são de interesse porque dão valor a 
uma entidade e permitem que se faça decisões em torno dela.

Contudo, a qualidade dessas informações contábeis pode ser impactada por certas decisões 
deliberadas feitas pela administração no gerenciamento da entidade. Quando essas decisões são 
feitas de maneira discricionária e no âmbito dos princípios contábeis, porém, apropriando-se de 
deficiências contratuais, das racionalidades limitadas dos grupos de interesse ou da assimetria 
de informação no mercado, dá-se o nome de gerenciamento de resultados (El Diri, 2018).

Embora a discricionariedade gerencial ocorra por meio de vários métodos sofisticados, 
ele acontece, especialmente, por meio de tratamentos contábeis diferenciados ou decisões 
econômicas capazes de influenciar os fluxos de caixa, os investimentos ou a produção da entidade 
(El Diri, 2018). Essas ações buscam manipular as informações divulgadas nos relatórios e, 
consequentemente, a interpretação dos grupos de interesse.

Nas seguradoras, por exemplo, o gerenciamento de resultados pode ocorrer por meio de 
constituição ou reversão das provisões técnicas. Tendo em vista que a incerteza em torno da 
estimação dessas provisões possibilita decisões discricionárias, os seus montantes constituídos 
podem afetar significativamente o passivo, o patrimônio líquido e o lucro tributável das 
seguradoras (Rodrigues, 2008).

Diante disso, a auditoria independente e externa é um importante mecanismos pelo qual 
os acionistas podem monitorar as decisões e ações empresariais. O fato dela ser responsável 
pela verificação da exatidão e fidedignidade dos dados contidos nas demonstrações contábeis 
dá credibilidade às informações (Ribeiro & Coelho, 2018). Além disso, apesar de não ser 
responsável pela prevenção e pela não conformidade com leis e regulamentos, a auditoria 
independente desempenha um importante papel na identificação de distorções relevantes das 
demonstrações contábeis (Circular Ibracon nº 03/2015, 2015).

No mercado de seguros há dois tipos de auditores, o auditor contábil independente e o 
auditor atuarial independente (Susep, 2020). O auditor atuarial é responsável por examinar as 
provisões técnicas, os ativos de resseguro e os demonstrativos de capital mínimo (Resolução 
CNSP nº 321, 2015), entre outros, ao passo em que o auditor contábil é responsável pelo 
balanço patrimonial, pelas demonstrações do resultado, do fluxo de caixa etc. Porém, apesar de 
examinarem aspectos diferentes das demonstrações contábeis, suas opiniões são complementares 
e juntas podem dar mais credibilidade ainda às informações do resultado.
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Por essa razão, acredita-se que o rodízio de auditores seja fundamental para garantir a 
autonomia da atividade do auditor, pois, conforme disposto na Resolução NBC PA 290/2017, 
ameaças de familiaridade e de interesse próprio podem ocorrer com o passar dos anos. Myers, 
Myer e Omer (2003) explicam que a ideia de limitar o mandato do auditor é baseada na noção 
de que longos períodos resultam em complacência e na possibilidade de cumplicidade nas 
decisões relativas à apresentação das demonstrações contábeis.

De fato, o estudo de Dopuch, King e Schwartz (2001), que compara regimes de rodízio 
obrigatórios com regimes de rodízio facultativos, encontraram evidências de que aqueles que 
exigem o rodízio reduzem a disposição do auditor em emitir opiniões com viés favorável. 
Entretanto, existem opiniões mistas quanto à capacidade do rodízio de impactar a qualidade 
dessas informações, independente do resultado ser positivo ou negativo para a entidade.

Dado a relevância das informações contábeis, este trabalho fez a seguinte indagação: 
o rodízio de auditoria independente tem efeito sobre o gerenciamento de resultados? Para 
examinar essa relação, este estudo faz uso das estimativas dos montantes a pagar com sinistros 
já ocorridos (conhecidas na literatura como provisões de sinistros), elementos estes de grande 
representatividade no passivo das seguradoras e que requerem da administração alto grau de 
julgamento na constituição/reversão dessas estimativas (Gaver & Paterson, 2004).

Estudos como o de Petroni (1992), Gaver e Paterson (2004) e Curvello et al. (2018), para 
citar alguns, identificaram que as estimativas de sinistros são passíveis de discricionariedade 
gerencial. Por exemplo, evidências sugerem que seguradoras em condição financeira ruim 
tendem a subestimar as provisões de sinistros para não precisarem divulgar pequenas perdas 
(Beaver et al., 2003) enquanto que outras utilizam as provisões técnicas de sinistros para 
postergar o pagamento de tributos sobre o lucro do período (Curvello et al., 2018). Dessa 
forma, com o objetivo de investigar o efeito do rodízio de auditores no gerenciamento de 
resultados das sociedades seguradoras por meio do erro de estimação, testou-se as seguintes 
conjecturas:

Hipótese 1: As seguradoras em resposta ao novo auditor atuarial independente 
superavaliam a estimativa de sinistros a fim de torná-la mais adequada aos riscos cobertos.

Hipótese 2: As seguradoras em resposta ao novo auditor contábil independente 
superavaliam a estimativa de sinistros a fim de torná-la mais adequada aos riscos cobertos.

Por fim, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: A princípio é feita uma 
revisão da literatura que trata do rodízio de auditores, do gerenciamento de resultados, dos 
accruals discricionários e das estimativas de sinistros. A seção da qual se discorre sobre o 
rodízio de auditores inclui um breve marco regulatório que o situa no contexto regulamentar da 
auditoria independente. Em seguida, são apresentados os meios necessários para a realização 
deste estudo. Posteriormente, são apresentados os principais resultados da pesquisa. E, por fim, 
são apresentadas as conclusões e considerações finais.
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2 Referencial de Literatura

2.1 Rodízio de auditores

A auditoria independente é uma técnica contábil que consiste na verificação da exatidão 
e fidedignidade dos dados contidos nas demonstrações contábeis da entidade auditada. Ela 
é realizada por auditores independentes contratados pela sociedade para examinar as suas 
demonstrações contábeis e expressar opinião com o propósito de garantir a qualidade e 
transparência das informações (Ribeiro & Coelho, 2018). Isso é importante porque os usuários 
das demonstrações contábeis usam as informações divulgadas para guiar suas análises e decisões.

Por isso, a condição de independência é fundamental para o exercício da atividade de 
auditoria independente (Ribeiro & Coelho, 2018). A independência compreende dois aspectos 
importantes. Primeiramente, a independência de pensamento, a saber, uma postura que 
permite a apresentação de conclusão que não sofra efeitos de influências que comprometam o 
julgamento profissional, permitindo que o auditor atue com integridade, objetividade e ceticismo 
profissional. E, consequentemente, a aparência de independência, isto é, devem ser evitados fatos 
e circunstâncias tão significativos que um terceiro com experiência, conhecimento e bom senso 
possivelmente conclua que a integridade, a objetividade ou o ceticismo profissional da firma, ou 
de membro da equipe de auditoria fiquem comprometidos (Resolução NBC PA 290, 2017, p. 3).

No mercado segurador, há duas atividades de auditoria independente externa que se 
complementam, sendo elas: a auditoria contábil e a auditoria atuarial (Susep, 2020). A Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) disciplina o exercício da atividade de auditoria contábil 
independente nos âmbitos do mercado de valores mobiliários e mercado de seguros nacional por 
meio da Resolução CVM nº 23/20211. Contudo, é notável que a auditoria contábil independente 
das seguradoras é mencionada pelo menos desde 1972 (Resolução CNSP nº 11, 1972).

Complementarmente, a auditoria atuarial independente é mais recente. A Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP) instituiu a auditoria atuarial independente para 
as seguradoras no ano de 2014 por meio da Resolução CNSP nº 311/2014. Atualmente, os 
dispositivos dessa Resolução são contemplados na Resolução CNSP nº 432/2021 e dispõe sobre 
regras de diversos processos das auditorias independentes contábil e atuarial.

Dessa forma, com o intuito de garantir independência, a CVM determinou na Resolução 
CVM nº 23/2021 alguns requisitos que os auditores contábeis independentes devem cumprir. Caso 
contrário, estes estão impedidas de prestar seus serviços de auditoria independente. Por isso, é 
vedado ao auditor independente infringir as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

1 A disciplina do exercício da atividade de auditoria contábil independente foi prevista na Instrução CVM 

308/1999. Ela passou a valer para o mercado de seguros a partir de 2005 com base na Resolução CNSP nº 

118/2004. Hoje, essa Instrução é contemplada na Resolução CVM nº 23/2021.
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relativas à independência; adquirir ou manter títulos ou valores mobiliários de emissão da entidade 
auditada, suas controladas, controladoras ou integrantes de um mesmo grupo econômico; e prestar 
serviços de consultoria que possam caracterizar a perda da sua objetividade e independência.

Além disso, a CNSP, por meio da Resolução CNSP nº 432/2021, estabelece que os 
auditores contábeis independentes não podem ser contratados ou mantidos caso infrinjam as 
normas e regulamentos de impedimento e incompatibilidade previstos na CVM, no CFC ou no 
Ibracon ou se o montante de honorários e reembolsos de despesas do auditor independente pagos 
pela seguradora auditada representarem um valor igual ou superior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do faturamento total do auditor independente no ano-base das demonstrações financeiras 
objeto da auditoria contábil, entre outros.

Os auditores atuariais independentes também devem atender a requisitos de independência. 
A Resolução CNSP nº 432/2021 caracteriza como descumprimento dos requisitos de 
independência a ocorrência de quaisquer hipóteses de impedimento ou incompatibilidade 
previstas nas normas e regulamentos do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). Algumas delas, 
por exemplo, são contemplados no Pronunciamento Técnico “CPA-002 – Auditoria Atuarial 
Independente”2 que foi adotado pela Circular Susep nº 507/2014 e, atualmente, contemplado na 
Circular Susep nº 517/2015.

A Resolução CNSP nº 432/2021 também determina que os membros responsáveis pela 
auditoria atuarial independente da supervisionada auditada não possuam participação acionária, 
direta ou indireta, na seguradora ou em alguma de suas controladas, coligadas ou equiparadas 
à coligada; não tenham prestado nos últimos três anos serviços atuariais de consultoria; não 
possua ou que tenha mantido nos últimos dois anos relação de trabalho, direta ou indireta, como 
empregado, administrador ou colaborador assalariado da supervisionada.

Dentre muitas outras medidas utilizadas para resguardar a independência das auditorias, 
uma em específico merece atenção: a substituição periódica dos auditores independentes, 
também denominado de rodízio de auditores. A Resolução CVM nº 23/2021 determina que o 
auditor independente, seja ele pessoa natural e pessoa jurídica, não pode prestar serviços para 
um mesmo cliente, por prazo superior a cinco exercícios sociais consecutivos, exigindo-se um 
intervalo mínimo de três exercícios sociais para a sua recontratação. Instituído no Brasil em 
1999 por meio da Instrução CVM 308/99, o rodízio de auditores busca tratar especificamente 
das consequências que o relacionamento de longo prazo entre auditores independentes e 
seguradoras auditadas pode gerar na condição de independência.

A Resolução CNSP nº 432/2021 dedica uma seção para tratar da substituição periódica 
do auditor contábil independente e outra para tratar do auditor atuarial independente. Em 
termos gerais, determinou-se que as supervisionadas deverão, a cada cinco exercícios sociais 
completos, promover a substituição do auditor independente e dos membros responsáveis pela 

2 O “CPA 002 – Auditoria Atuarial Independente” foi criado pela Resolução IBA nº 5/2014.
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auditoria independente. O retorno de auditor independente ou de membro responsável pela 
auditoria independente somente pode ocorrer após decorridos três anos de sua substituição.

Nesse sentido, acredita-se que o rodízio de auditores seja fundamental para garantir a 
autonomia da atividade do auditor, pois, conforme disposto na Resolução NBC PA 290/2017, 
ameaças de familiaridade e de interesse próprio podem ocorrer com o passar dos anos. Myers, 
Myer e Omer (2003) explicam que a ideia de limitar o mandato do auditor é baseada na noção 
de que longos períodos resultam em complacência e na possibilidade de cumplicidade nas 
decisões relativas à apresentação das demonstrações contábeis.

No entanto, é importante frisar que os estudos sobre rodízio de auditores independentes 
possuem resultados mistos. O estudo de Dopuch et al. (2001), que compara regimes de rodízio 
obrigatórios com regimes de rodízio facultativos, encontrou evidências de que aqueles que 
exigem o rodízio reduzem a disposição do auditor em emitir opiniões com viés favorável. Na 
contramão, Johnson et al. (2002), encontraram evidências de que a qualidade dos resultados 
cai quando os auditores estão a menos de 3 anos auditando uma empresa. Já Myers et al. 
(2003), encontraram evidências de que a rotatividade voluntária produz mais opiniões com viés 
favorável do que a rotatividade obrigatória.

No Brasil, Azevedo e Da Costa (2012), encontram evidências que indicam que a troca da 
firma de auditoria não impacta o nível do gerenciamento de resultados. Por outro lado, Silvestre, 
Costa e Kronbauer (2018) encontram indícios de que o rodízio de auditores reduz o volume de 
accruals discricionários e, portanto, melhoram a qualidade dos resultados. Esses resultados são 
interessantes porque evidenciam o fato de que a questão não está terminada e que mais estudos 
precisam ser feitos para identificar as tendências do rodízio de auditores.

Dado o exposto, sabe-se que os gestores possuem incentivos para gerenciar os resultados, 
por exemplo, visando a melhorar o valor da companhia e/ou o seu próprio valor (Becker 
et al., 1998). E, muitas vezes aproveita-se da assimetria de informação para fazer decisões 
discricionárias, o gerenciamento de resultados pode ocorrer por intermédio de contas específicas 
que tem o potencial de influenciar o resultado divulgado nas demonstrações contábeis.

2.1 Gerenciamento de resultados

O gerenciamento de resultados é um tema amplo, complexo e cheio de nuances. Por 
isso, a fim de serem o mais compreensivas possíveis, as definições atuais na literatura buscam 
envolver os diversos aspectos do gerenciamento de resultados. Martinez (2013), por exemplo, 
em sua survey da literatura, busca ser o mais abrangente possível ao conceituar gerenciamento 
de resultados como:

o uso da discricionariedade gerencial na realização de escolhas contábeis 

(reconhecimento e mensuração), na tomada de decisões operacionais e na seleção dos 

critérios de apresentação da demonstração de resultado (disclosure). Todas dentro dos 
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limites das normas contábeis, visando influenciar as percepções sobre fatos econômicos 

subjacentes, que são refletidos nas medidas de resultado contábil. (Martinez, 2013, p. 5)

Em sua concepção, Martinez (2013, p. 6), busca “contemplar outras opções de 
gerenciamento além daquela fundamentada em escolhas contábeis.” Aliás, esta definição 
também trata de não “atribuir ao gerenciamento de resultados necessariamente uma conotação 
negativa, podendo em determinadas situações específicas ser tido como algo positivo.” Essas 
características, no entanto, não são peculiaridades da delimitação de Martinez, mas são elementos 
comuns que podem ser encontrados em outras definições de gerenciamento de resultados. Por 
exemplo, El Diri (2018) define gerenciamento de resultados como:

a prática da discricionariedade gerencial no âmbito dos princípios contábeis aplicado 

às divulgações financeiras de modo a tirar proveito de deficiências contratuais, das 

racionalidades limitadas dos grupos de interesse e da assimetria de informação no mercado 

por meio de decisões econômicas, tratamentos contábeis diferenciados ou outros métodos 

sofisticados. O propósito da administração é influenciar a interpretação dos grupos de 

interesse sobre os resultados com o fim de se obter benefícios privados. Embora, isso nem 

sempre prejudique os grupos de interesse. (El Diri, 2018, p. 8, tradução nossa3)

A fim de ser compreensiva, assim como na definição de Martinez (2013, p. 6), a definição 
supracitada considera condições, características, métodos e público-alvo do gerenciamento 
de resultados, isto é, a discricionariedade gerencial ocorre no âmbito dos princípios contábeis 
(condições), tirando proveito de deficiências contratuais (características) por meio de decisões 
econômicas (métodos), com o objetivo de influenciar a interpretação dos grupos de interesse 
(público-alvo).

Entretanto, conforme propõe a definição de El Diri (2018), nem sempre o gerenciamento 
de resultados é prejudicial aos grupos de interesse. Por isso, quando se trata das consequências, 
o gerenciamento de resultados pode ser classificado em tipos diferentes. Ronen e Yaari (2008) 
os classificam da seguinte forma: O gerenciamento de resultados é considerado benéfico quando 
se utiliza das escolhas de tratamento contábil para melhorar a transparência das informações 
dos relatórios (Ronen et al., 1981; Demski et al., 1984; Suh, 1990; Demski, 1998; Beneish, 
2001; Sankar & Subramanyam, 2001). Um exemplo que se enquadraria neste caso envolveria 
quando os administradores se utilizam da discricionariedade gerencial para sinalizar aos grupos 
de interesse suas expectativas quanto aos futuros fluxos de caixa da empresa.

3 Therefore, I define earnings management as the within GAAP management discretion over external financial 

reporting by abusing some contracting deficiencies, stakeholders’ bounded rationalities, and information 

asymmetry in the market, through some economic decisions, a change in the accounting treatment, or other 

sophisticated methods. The purpose of management is to present earnings in a way different (up or down) from 

what is known to them to achieve private benefits while misleading the stakeholders, although such discretion 

may not always be harmful to them. (El Diri, 2018, p. 8)
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Não obstante, o gerenciamento de resultados é considerado neutro quando se utiliza das 
escolhas de tratamento contábil para garantir a transparência adequada das informações dos 
relatórios (Fields, Lys & Vincent, 2001; Scott, 2003). A título de exemplo, pode-se citar quando 
os administradores se utilizam da discricionariedade gerencial para resguardar informações 
sigilosas de maneira oportunista ou para gerar eficiência econômica.

Finalmente, o gerenciamento de resultados é considerado pernicioso quando se utiliza 
das escolhas de tratamento contábil para deturpar ou reduzir a transparência dos relatórios 
(Schipper, 1989; Levitt, 1998; Healy & Wahlen, 1999; Tzur & Yaari, 1999; Miller & Bahnson, 
2002). Verifica-se a ocorrência deste fenômeno quando os administradores se utilizam da 
discricionariedade gerencial para ocultar informações a respeito de resultados indesejados.

Além dessa classificação, é importante distinguir o gerenciamento de resultados das 
práticas fraudulentas. Conforme explicam Dechow e Skinner (2000), a fraude não ocorre no 
âmbito dos princípios contábeis, uma vez que é caracterizada por reconhecimento de receitas 
fictícias, lançamento de despesas indevidas, alterações nos estoques de mercadorias, entre 
outros. Nesse sentido, a fraude é sempre prejudicial para a entidade e seus grupos de interesse 
(Diri, 2019).

No entanto, é importante reconhecer que a linha entre fraude e gerenciamento de 
resultados pernicioso é, no mínimo, tênue. Aliás, em muitos casos elas podem ser confundidas. 
Isso porque as duas são prejudiciais para a entidade e os seus grupos de interesse. Diante disso, 
Martinez (2013) propõe que não se deve utilizar a intenção de dissimular para distinguir as duas 
práticas, visto que o conceito de intenção é difícil de delimitar. Talvez, por essa razão, a melhor 
forma de diferenciá-las é por meio da infração dos princípios contábeis. Ou seja, enquanto a 
fraude desrespeita os princípios contábeis, as ações de gerenciamento de resultados estão todas 
dentre as escolhas contábeis permitidas em lei.

Em geral, o foco das pesquisas empíricas a respeito do gerenciamento de resultados está 
concentrado nos accruals discricionários (Martinez, 2013). Não à toa, os accruals são uma 
consequência natural do regime de competência e oferecem, devido a sua natureza, meios para 
se praticar a discricionariedade gerencial.

2.2 Accruals discricionários

Os accruals nascem da aplicação do regime de competência quando há um descasamento 
entre a entrada ou saída em caixa e o reconhecimento contábil de uma transação (Ronen & 
Yaari, 2008). No regime de competência, é comum que esses eventos — entrada e saída de 
caixa versus o reconhecimento contábil — ocorram em momentos diferentes. Em contraste, não 
há accrual quando o reconhecimento contábil de uma transação ocorre no mesmo momento da 
sua entrada ou saída em caixa. Por isso, accruals não ocorrem no regime de caixa e são uma 
consequência natural do regime de competência.
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Contudo, quando a administração se utiliza da discricionariedade para gerenciar o accrual 
e, consequentemente, o resultado, dá-se o nome de accrual discricionário (ou anormal). Um 
accrual que ocorre naturalmente, sem a interferência da administração, é chamado de accrual 
não-discricionário (ou normal) (Ronen & Yaari, 2008). Assim também, pode-se classificar os 
accruals em gerenciado e não-gerenciado (Kang & Sivaramakrishnan, 1995).

Uma seguradora, por exemplo, para apurar o montante de indenizações a ser pago 
relativo a um determinado exercício social faz uso de uma estimativa, dado que, no momento 
da estimativa, boa parte dos sinistros que ocorreram naquele exercício ainda não foram pagos 
ou avisados à seguradora. Muitas vezes levam anos para que sejam avisados ou liquidados 
por completo. Por isso, o reconhecimento contábil das indenizações de sinistros ocorridos 
e o pagamento das suas despesas secedem em momentos diferentes (Hindley, 2018). Como 
consequência disso, as estimativas de sinistros são accruals e seus montantes podem ser 
discricionários ou não-discricionários.

Aliás, a estimativa com sinistros a pagar (representada nas contas de provisões de sinistros) 
é um accrual específico. Ou seja, ela não representa o total de accruals de uma entidade, 
conhecido como accruals agregados, mas uma conta específica. Além do mais, os accruals 
específicos possuem a características de serem estimativas que possuem representatividade 
material para os resultados e podem ser manipulados legalmente no âmbito dos princípios 
contábeis (Ronen & Yaari, 2008). Dessa forma, accruals específicos oferecem uma oportunidade 
única para detectar gerenciamento de resultados.

2.3 Estimativas de sinistros, provisões técnicas de sinistros e erro de estimação

Quando um sinistro ocorre, normalmente há um atraso entre a data do sinistro e a data 
em que a seguradora sabe o valor total da indenização. Segundo Hindley (2018), geralmente 
este atraso ocorre por três razões principais. Em primeiro lugar, pode haver um atraso entre a 
data da ocorrência do sinistro e a data em que o sinistro é avisado à seguradora. Dependendo do 
seguro, pode levar anos até que os sinistros sejam avisados por completo. Segundo, mesmo que 
o sinistro seja avisado imediatamente, pode haver um atraso entre a data de aviso do sinistro e a 
data da sua liquidação. Isto é comum porque muitas vezes leva algum tempo até que se chegue 
a um acordo sobre o valor da indenização. E terceiro, dependendo dos termos da apólice de 
seguro, algumas indenizações podem ser pagas em parcelas com duração desconhecida.

Em consequência disso, sempre que a seguradora planeja apurar o resultado ou produzir 
demonstrações financeiras, ela tem de determinar o total de sinistros que espera indenizar. Para 
isso, elas precisam fazer uma estimativa dos sinistros ocorridos a serem pagos (Hindley, 2018). 
Essas revisões de estimativa correspondem as provisões técnicas de sinistros.

Como explicam Mano e Ferreira (2018), as provisões de sinistros, assim como as provisões 
técnicas em geral, são instrumentos essenciais na gestão dos riscos das seguradoras, pois 
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quando superdimensionadas, podem comprometer a distribuição de lucros da entidade e gerar 
custo de capital. Por outro lado, quando estão subdimensionadas, podem conduzir a entidade à 
insolvência. Aliás, as provisões de sinistros normalmente representam o maior passivo de uma 
seguradora (Mano & Ferreira, 2018).

Petroni (1992) relata que na sua amostra de 324 seguradoras, as provisões de sinistros 
representavam em média 44% do total do passivo. Por sua vez, na amostra de Beaver, McNichols 
e Nelson (2003), com 11.460 observações-ano, as provisões de sinistros representam 56% do 
total do passivo. Gaver e Paterson (2004) relatam que, em sua amostra de 6.233 observações-
ano, a proporção média das provisões de sinistros em relação ao total do passivo é 53%.

Por isso, para garantia de suas operações, as seguradoras devem constituir as seguintes 
provisões de sinistros: Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) e Provisão de Sinistros Ocorridos 
e Não Avisados (IBNR4) (Resolução CNSP nº 432, 2021).

A PSL deve ser constituída mensalmente para a cobertura dos valores esperados relativos 
a sinistros avisados e não pagos. Ela abrange não somente os valores relativos às indenizações 
como também os pecúlios e rendas vencidas, todos brutos das operações de resseguro e líquidos 
das operações de cosseguro. Já a IBNR deve ser constituída mensalmente para a cobertura dos 
valores esperados relativos a sinistros ocorridos e não avisados. A provisão de IBNR também 
abrange valores relativos a indenizações, pecúlios e rendas, todos brutos das operações de 
resseguro e líquidos das operações de cosseguro (Susep, 2021).

A PSL é estimada com base nos valores esperados a pagar. Geralmente é calculada 
individualmente para cada sinistro ou de acordo com estimativa de perda de causa quando 
o segurado aciona judicialmente a seguradora para ressarci-lo, e ainda pode ser alterada em 
decorrência das reavaliações no valor das indenizações finais. Já a provisão IBNR é calculada 
por meio do método de chain ladder, fazendo uso da técnica de triângulos de runoff, que 
sinaliza o desenvolvimento de avisos de sinistros ou de emissão das apólices ao longo do tempo 
(Carvalho & Carvalho, 2019).

No entanto, inevitavelmente essas estimativas envolvem um bom grau de incerteza que 
podem gerar uma oportunidade para o surgimento de accruals discricionários. Isso porque 
subestimar uma provisão pode aumentar os resultados, enquanto sobrestimar (superestimar), 
pode diminuir (Beaver, McNichols e Nelson, 2003). Assim, as estimativas das provisões de 
sinistros são accruals específicos que podem ser gerenciados discricionariamente e, portanto, 
podem ser bons indicadores (proxies) de gerenciamento de resultados.

Assim sendo, uma forma efetiva de mensurar o montante desses accruals discricionários é 
através do erro de estimação. O erro de estimação de um determinado período é a diferença entre 
a sua estimativa de sinistros e o valor de liquidação final dos sinistros. Todavia, sabe-se que a 

4 Do inglês Incurred But Not Reported. A sigla IBNR é usualmente utilizada no Brasil para se referir a “Provisão 

de Sinistros Ocorridos e Não Avisados”, tanto nas normas das provisões técnicas quanto no dia a dia.
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estimativa de sinistros dificilmente será igual ao valor de liquidação final dos sinistros, por isso, é 
natural que à medida que mais informações de sinistros de um determinado período são obtidas, 
as seguradoras revisem a estimativa inicial a fim de adequá-la a realidade. (Beaver et al., 2003)

Vale complementar que essas estimativas, bem como suas revisões devem ser divulgadas 
nas demonstrações contábeis. Por meio da Deliberação CVM 563/2008 e da Circular SUSEP 
n.º 517/2015 (atualmente revogada e substituída pela Circular SUSEP nº 648/2021), a CVM e 
a Susep aprovaram o Pronunciamento Técnico CPC 11/2008 que especifica que as seguradoras 
devem divulgar informações que auxiliem os usuários a entenderem a natureza e a extensão 
dos riscos originados por contratos de seguro. E entre essas informações estão as estimativas 
de sinistros e suas revisões. Conforme explica a alínea (iii) do inciso (c) do item 39 do 
Pronunciamento Técnico CPC 11, para estar adequada a seguradora deve divulgar:

sinistros ocorridos comparados com estimativas prévias (isto é, o desenvolvimento de 

sinistros). A divulgação sobre desenvolvimento de sinistros deve retroceder ao período 

do sinistro material mais antigo para o qual ainda haja incerteza sobre o montante e a 

tempestividade do pagamento de indenização, mas não precisa retroagir mais que dez 

anos. A seguradora não precisa divulgar essa informação para sinistros cuja incerteza 

sobre montante e tempestividade da indenização é tipicamente resolvida no período 

de um ano. (Pronunciamento Técnico CPC 11, 2008, p. 18)

Dessa forma, na medida em que a estimativa revisada mais recente representa melhor 
liquidação final dos sinistros para um determinado período, já que considera a evolução do 
pagamento dos sinistros, o erro de estimação pode ser definido como:

(1)

A Estimativat,t é a estimativa de sinistros para o ano t divulgada na demonstração contábil do 
ano t e a Estimativaj,t é a revisão da estimativa de sinistro para o ano t divulgada no ano j (Grace, 
1990; Kazenski et al., 1992; Beaver et al., 2003, Grace & Leverty, 2012; Curvello et al., 2018). Erros 
positivos indicam que a seguradora está superavaliando a mensuração inicial da provisão de sinistro 
e, consequentemente, diminuindo o resultado do período em que o sinistro é registrado, por outro 
lado, “erros negativos indicam que a seguradora está subestimando a provisão técnica de sinistro e, 
portanto, aumentando o resultado do período em que o sinistro é registrado”. (Curvello et al., 2018)

2.3 Pesquisas sobre os erros das provisões de sinistros de seguradoras

A literatura sobre o gerenciamento de resultados nas seguradoras por meio da estimativa 
de sinistros cobre vários aspectos da discricionariedade gerencial. Grace (1990), por exemplo, 
constatou que nos Estados Unidos entre 1966 e 1971, antes de sancionarem o Tax Reform Act 
de 1986, as seguradoras utilizaram as provisões de sinistros para reduzir a incidência tributária. 



15

E, entre 1972 e 1979, as utilizaram para atenuar a volatilidade dos resultados, a fim de reduzir 
a percepção de risco, e reduzir a incidência tributária.

Petroni (1992) e Gaver e Paterson (1999) encontraram provas de que as seguradoras 
americanas, sob risco de pente-fino das supervisoras, tendem a subestimar a provisões de 
sinistros para gerenciar as suas perdas. Os resultados do estudo de Petroni sugerem que os 
gestores de seguradoras em má condição financeira tendem a subestimar as provisões de 
sinistros, em relação as seguradoras que estão em boa condição financeira.

Já os resultados de Gaver e Paterson (1999) indicam que empresas em má situação 
financeira com a intenção de atingir requerimentos mínimos de capital e objetivos fiscais 
também tendem a subestimar as provisões de sinistros. Não obstante, Gaver e Paterson (2000) 
observaram que as seguradoras em má condição financeira, apesar de subestimarem com o 
objetivo de melhorar o resultado, também superestimam as provisões de sinistros a fim de 
atender aos requerimentos de acreditação da National Association of Insurance Commissioners 
(NAIC).

No Brasil, Rodrigues (2008) investigou o mercado de seguros nos anos de 2001 a 2006 
com uma amostra de 360 observações. Suas evidências sugerem que as seguradoras brasileiras 
gerenciam os resultados por meio de provisões técnicas para se adequarem às regulações 
econômica e tributária do mercado brasileiro de seguros. Por sua vez, Curvello et al. (2018) 
encontrou evidências de que as seguradoras utilizam as provisões técnicas de sinistros para 
reduzir ou postergar o pagamento de tributos sobre o lucro do período e, também, para aparentar 
um melhor estado de solvência frente à Susep e ao mercado.

Além dos estudos apresentados, há vários outros que comprovam a existência de 
gerenciamento de resultados por meio das provisões técnicas de sinistros (estimativas de 
sinistros). Mais da literatura de gerenciamento de resultados pode ser encontrado em Weiss 
(1985), Petroni e Beasley (1996), Beaver et al. (2003), Gaver e Paterson (2004), Eckles e Halek 
(2010), Eckles et al. (2011) e Grace e Leverty (2012).

3 Metodologia

3.1 Dados

Este trabalho buscou investigar se existiam evidências empíricas de que o rodízio de auditores 
tem efeito sobre o gerenciamento de resultados nas seguradoras. Para tanto, definiu-se a estimativa 
inicial dos sinistros ocorridos em 2014 a serem pagos pelas seguradoras para se averiguar o erro de 
estimação em anos posteriores. Sendo assim, foram extraídas das notas explicativas a estimativa 
inicial de sinistros ocorridos em 2014 a serem pagos e suas subsequentes revisões nos anos 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. As tabelas de desenvolvimento de sinistros da qual se extraiu as 
estimativas foram aquelas com valores brutos de resseguro administrativos e judiciais.
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Para fins hipotéticos e de maior esclarecimento do procedimento adotado, suponha que 
uma determinada seguradora divulgou seu desenvolvimento de sinistros na Tabela 1.

Tabela 1 – Exemplo de tabela de desenvolvimento de sinistros com dados hipotéticos de 
uma seguradora hipotética (em R$)

Estimativa  
de sinistros

Anos em que os sinistros ocorreram
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

No final do ano 983.295 946.224 971.234 941.869 969.803 992.198 764.522 976.120 961.115 894.039
1 ano  depois 986.362 937.829 970.956 915.508 949.062 979.651 757.643 997.296 973.601
2 anos depois 983.967 936.232 939.320 892.233 925.880 954.308 754.282 987.419
3 anos depois 973.514 919.810 920.748 870.663 910.113 948.583 746.679
4 anos depois 964.776 913.668 914.667 863.154 900.416 931.102
5 anos depois 959.861 905.767 905.981 858.559 899.809
6 anos depois 961.365 908.818 897.399 843.147
7 anos depois 964.865 910.414 896.951
8 anos depois 965.934 905.850
9 anos depois 969.205

Neste exemplo, no final do exercício do ano 2014, a seguradora estimou que pagaria  
R$ 941.869 em indenizações com os sinistros que ocorreram em 2014. No final de cada exercício 
subsequente, conforme mais informações de sinistros se tornaram disponíveis, a estimativa de 
2014 foi revisada e ajustada para baixo, até que no final do exercício do ano 2020, seis anos de 
desenvolvimento depois, a seguradora ajustou a estimativa em R$ 843.147.

Conforme (1), tem-se que o Erro de estimação2020,2014 deste exemplo é igual a R$ 941.869 
- R$ 843.147 = 98.722. A partir deste erro de estimação pode-se concluir que a estimativa inicial 
para os sinistros ocorridos em 2014 foi superestimada em 12% em relação à estimativa revisada 
em 2020, na medida em que a revisão de 2020 representa melhor o pagamento de todos os 
sinistros ocorridos ao longo dos seis anos, já que considera a evolução do pagamento dos sinistros.

Como o período de desenvolvimento de sinistros mínimo sugerido pela literatura para 
a análise de desenvolvimento de sinistros é de cinco anos (Petroni, 1992; Beaver et al., 2003; 
Gaver & Paterson, 2004; Curvello et al., 2018), calculou-se uma medida de erro para 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 em relação a 2014 para cada seguradora pertencente a amostra, 
de modo que os dados passaram a ser distribuídos em uma estrutura longitudinal.

Desta maneira, a população delimitada são as seguradoras que operaram nos exercícios 
sociais das 20135 a 2020 e as suas respectivas firmas de auditoria independentes contábeis e 
atuariais. O procedimento de seleção da amostra foi não probabilístico e os dados foram obtidos 
junto à lista cadastral de entidades autorizadas pela Susep, disponível no “portal brasileiro de 

5 As demonstrações contábeis de 2013 também foram coletadas, pois, dado a questão de pesquisa, era essencial 

saber se havia tido rodízio dos auditores contábeis e/ou atuariais em 2014 quando comparados a 2013, tendo em 

vista que o objetivo do trabalho era verificar se este fato influenciava na estimativa de sinistros.
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dados abertos”, na versão 3 de outubro de 2018, que continha 317 entidades ao todo, das quais 
126 eram seguradoras.

Contudo, deste montante, apenas 107 tinham demonstrações contábeis disponíveis para 
os anos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Destas 107 seguradoras restantes, 
39 não tinham a estimativa inicial de sinistros para o ano de 2014 por operarem exclusivamente 
com DPVAT, não possuirem tabelas de desenvolvimento de sinistros ou serem inexistentes em 
2013. Assim, ao final dessa apuração, a amostra passou a contemplar 68 seguradoras e 456 
observações-ano.

Para criar as variáveis dummy RodAt (rodízio de auditores atuariais independentes) e 
RodCont (rodízio de auditores contábeis independentes), foram coletados do “Parecer dos 
auditores atuariais independentes” e do “Relatório dos auditores independentes” os nomes 
das pessoas jurídicas ou pessoas naturais responsáveis pelas auditorias dos anos de 2013 a 
2019. O parecer e o relatório dos auditores podem ser encontrados no final das demonstrações 
contábeis anuais.

Além disso, para evitar problemas de variáveis omissas, considerou-se para o modelo 
longitudinal de regressão as variáveis SufCap, MargLiq, RetSeg e LogTotAt. Nesse sentido, para 
obter a variável de Suficiência de Capital (SufCap), foram coletados os patrimônios líquidos 
ajustados (PLA) e os capitais mínimos requeridos (CMR) das notas explicativas dos anos de 
2014 a 2019.

Os dados para as variáveis MargLiq (margem líquida), RetSeg (retenção de seguros) 
e LogTotAt (logaritmo natural do total do ativo) foram extraídas das contas (CMPID’s) com 
identidade 518, 1039, 4027, 6183, 11323 da tabela “ses_balanco” para os anos de 2014 a 
2019. A tabela “ses_balanco” é componente da base de dados do Sistema de Estatísticas da 
Susep (SES), ela contém os saldos das contas patrimoniais e de resultado por seguradora e 
mês de referência.

3.2 Modelo longitudinal de regressão para dados em painel

O modelo longitudinal de regressão para dados em painel que foi utilizado neste 
estudo para a análise de regressão dos dados foi escolhido com o propósito de acompanhar o 
desenvolvimento de sinistros ao longo do tempo. Os dados em painel foram escolhidos pelas 
suas vantagens sobre os dados de corte transversal. Esse tipo de dado oferece mais informações, 
menos colinearidade entre variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência. Além disso, os 
dados em painel são mais adequados para examinar a dinâmica da mudança (Gujarati e Porter, 
2011; Fávero, 2017; Das, 2019).

Dessa forma, este estudo utilizou o seguinte modelo longitudinal de regressão para dados 
em painel, baseadas naquelas utilizadas por Kazenski et al. (1992), Petroni (1992), Gaver e 
Paterson (1999), Beaver et al. (2003), Gaver e Paterson (2004), Rodrigues (2008), Eckles e 
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Halek (2010), Eckles et al. (2011), Grace e Leverty (2012), Sun et al. (2012) e Curvello et al. 
(2016), com destaque para o último. Assim,

(2)

em que i representa a i-ésima seguradora no j-ésimo ano de desenvolvimento em relação 
ao t-ésimo ano de referência da estimativa original de sinistros.

Desta mandeira, a variável ErroEsc é a variável dependente do estudo e representa o erro 
de estimação escalonado. Sua formulação matemática é tal que:

(3)

É importante observar que ErroEsc afere, em termos percentuais, a proporção do erro de 
estimação, sendo a proxy do gerenciamento de resultados que quando está negativo significa 
que a estimativa de sinistros inicial foi subestimada e quando está positivo, que a estimativa 
de sinistros inicial foi superestimada. O uso da medida de erro de estimação de sinistros 
escalonados estão conforme Grace (1990), Kazenski et al. (1992), Grace e Leverty (2012); 
Curvello et al. (2018).

Já a variável RodAt representa uma dummy que indica a rotatividade dos auditores 
atuariais independentes, ao passo em que RodCont é uma dummy que indica a rotatividade dos 
auditores contábeis independentes, em que 1 indica a substituição de auditor e 0 o contrário. 
Ambas se baseiam nos estudos de Dopuch et al. (2001) e Silvestre et at. (2018).

Para evitar problemas de variáveis omissas, algumas variáveis de controle foram 
adotadas. A primeira delas é a SufCap, que é uma medida de suficiência de capital. A equação 
(4) representa sua formulação:

(4)

Ela afere, em termos percentuais, a proporção da suficiência/insuficiência. Na Resolução 
CNSP nº 178/2007 (atualmente se encontra revogada e substituída pela Resolução CNSP nº 
432/2021), estabeleceu-se que as supervisionadas devem apresentar mensalmente PLA6 igual 

6 O PLA é o patrimônio líquido contábil ajustado por adições, exclusões e limites, para apurar os recursos 

disponíveis que possibilitem às supervisionadas executarem suas atividades diante de oscilações e situações 

adversas. Deve ser líquido de ativos de elevado nível de subjetividade de valoração ou que já garantam 

atividades financeiras similares, e de outros ativos cuja natureza seja considerada inapropriada para resguardar 

sua capacidade de absorção de perdas (Resolução CNSP nº 432/2021).
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ou superior ao CMR7. Quando uma supervisionada apresentar PLA menor que o CMR ela é 
considerada insuficiente em relação ao CMR.

Estudos como os de Petroni (1992), Gaver e Paterson (1999), Gaver e Paterson (2004) 
e Grace e Leverty (2012) encontraram evidências de que as seguradoras em má situação de 
solvência, para evitar um exame mais minucioso do regulador, tendem a subestimar as provisões 
de sinistros, o que justifica a sua inclusão dessa variável no modelo. Ela se baseia em Curvello 
et al. (2018) e Rodrigues (2008).

Por sua vez, o MargLiq representa a margem líquida da seguradora e afere, em termos 
percentuais, a representatividade do lucro líquido em relação aos prêmios ganhos. Sua expressão 
é tal que:

(5)

Sua inclusão se justifica na medida em que os estudos de Weiss (1985), Grace (1990), 
Beaver et al. (2003) e Curvello et al. (2018) encontraram evidências, nas suas amostras, 
de que as seguradoras, por meio das estimativas de sinistros, evitam reportar resultados 
expressivos para não chamar a atenção do regulador e garantir resultados positivos no futuro.

Por sua vez, a variável SegCed representa em termos percentuais, a representatividade 
dos prêmios cedidos em relação ao total dos prêmios de seguros da seguradora. A equação (6) 
representa sua expressão:

(6)

Seu uso está embasado em Harrington e Danzon (1994), Grace e Leverty (2012), Sun et 
al. (2012) e Curvello et al. (2018).

Finalmente, a variável LogTotAt é o logaritmo natural do ativo total e representa o porte 
da seguradora. Seu cálculo é tal que:

(7)

Seu uso está conforme a literatura de erro de estimação. Rodrigues (2008) e Sun et al. 
(2012) encontraram evidências de que o tamanho da seguradora tem efeito sobre o erro de 
estimação, ao passo em que Petroni (1992), Eckles e Halek (2010) e Eckles et al. (2011) não 
encontraram significância.

7 O CMR é o capital total que a supervisionada deverá manter para operar, sendo equivalente ao maior valor 

entre o capital base e o capital de risco, definido (Resolução CNSP nº 432/2021).
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4 Análise dos Resultados

4.1 Estatísticas descritivas

O processo de seleção da amostra resultou num conjunto de dados contendo 68 seguradoras 
gerando 408 observações-ano. Para mitigar o efeito de valores de ErroEsc extremos, retirou-se 
da análise aqueles em que a estimativa inicial era 50% maior em valor absoluto que a estimativa 
revisada. Petroni (1992), Beaver et al. (2003) e Grace & Leverty (2012), por exemplo, retiraram 
erros de estimativa extremos usando o mesmo critério. Isso resultou na exclusão de seis 
seguradoras da análise, o que levou à 372 observações-ano.

Tabela 2 – Estatísticas descritivas para variáveis quantitativas
Variáveis N Média Des. Pad. Mínimo 1º quartil Mediana 3º quartil Máximo
ErroEsc 372 -0,0074 0,0604 -0,2638 -0,0348 -0,0041 0,0079 0,2366
SufCap 372 1,3356 1,7314 -0,3006 0,3014 0,6755 1,6671 11,9890
MargLiq 372 0,1206 0,3076 -0,5130 0,0110 0,0562 0,1244 2,4566
SegCed 372 0,1667 0,2219 -0,0036 0,0073 0,0513 0,2674 0,9157

Por meio da Tabela 2, é possível verificar que a média de ErroEsc de -0,0074 sugere que 
em geral as seguradoras subestimam as provisões. Das 372 observações-ano, 233 delas tinham 
ErroEsc com sinal negativo. É imprescindível salientar, contudo, que os dados apresentaram alta 
dispersão, de modo que 25% das observações-ano apresentou um erro de estimativa superior 
à 0,0079 (superestimação das provisões), denotando um comportamento não homogêneo na 
amostra estudada. Não obstante, aproximadamente 39,58% das observações-ano apresentou 
estimativas superiores a 0, superestimando, portanto, as provisões de sinistros.

Por sua vez, a média de SufCap indica que as seguradoras possuem, em geral, PLA 33,56% 
maior que o CMR, isto é, na média, elas possuem suficiência de capital. Novamente, o desvio-
padrão, quando comparado à média, se mostrou expressivo. Contudo, apesar da alta dispersão, 
99,22% das observações apresentaram suficiência de capital, denotando poucos problemas com 
solvência.

Já a média de MargLiq de 0,1206 sugere que a margem líquida das seguradoras é positiva. 
Reitera-se, ainda assim, a alta dispersão dos dados. É importante complementar que 19,10% 
apresentaram margens líquidas negativas.

Finalmente, a média de SegCed foi igual a 0,1667, o que indica que a percentagem de 
prêmios cedidos pelas seguradoras às resseguradoras foi em média de 16,67%. O terceiro 
quartil desta variável indica o valor de 0,2674, indicando que em até 75% das observações, o 
percentual de prêmios cedidos não excedeu 26,74%.
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Tabela 3 – Estatísticas descritivas para as variáveis dummy

Ano RodAt RodCont
Não fizeram rodízio Fizeram rodízio Não fizeram rodízio Fizeram rodízio

2014 1 2% 61 98% 52 84% 10 16%
2015 57 92% 5 8% 59 95% 3 5%
2016 52 84% 10 16% 54 87% 8 13%
2017 55 89% 7 11% 57 92% 5 8%
2018 51 82% 11 18% 58 94% 4 6%
2019 20 32% 42 68% 59 95% 3 5%

No que diz respeito à Tabela 3, verifica-se que em 2014, 61 das 62 seguradoras trocaram de 
auditor atuarial para um auditor atuarial independente. Somente uma das seguradoras continuou 
com a mesma auditoria atuarial do ano anterior. Este fato pode ser explicado devido a uma 
característica singela na mudança da regulação em 2014, em que a então aprovada Resolução 
CNSP nº 311/2014 (cujo conteúdo atualmente em vigor se encontra na Resolução CNSP nº 
432/2021) passou a requerer que as seguradoras contratassem auditores atuariais independentes, 
de maneira que antes eles podiam ser tanto internos quanto externos. A escolha do ano 2014 
como base para o procedimento metodológico empregado neste trabalho se fundamentou 
justamente nesta peculiaridade.

Nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, nota-se que a frequência relativa das seguradoras 
que fizeram rodízio de auditoria atuarial independente se manteve próximo, contudo, a maioria 
das seguradoras continuaram com seus auditores independentes. Em 2019, no entanto, 32% 
das seguradoras fizeram rodízio de auditoria atuarial independente, provavelmente em virtude 
das exigências propugnadas nos normativos para substituição dos auditores após decorridos 5 
exercícios sociais completos.

No caso das auditorias contábeis independentes, em 2014, 16% das seguradoras fizeram o 
rodízio de auditores. Nos anos restantes, 2015 a 2019, a maioria das seguradoras não trocaram 
seus auditores contábeis independentes.
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4.2 Análise da regressão

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos com a aplicação dos modelos em dados em 
painel para a equação (2).

Tabela 4 – Resultados da regressão
Variável Coeficiente Erro-padrão t p-value
RodAt 0,0020104 0,0020961 0,96 0,338
RodCont -0,0004601 0,0037822 -0,12 0,903
SufCap 0,0006772 0,0011424 0,59 0,554
MargLiq 0,0043721 0,0069954 0,62 0,532
SegCed 0,0142429 0,020626 0,69 0,490
LogTotAt -0,0190344 0,0035524 -5,36 0,000
Constante 0,2585995 0,0490281 5,27 0,000
Teste de ajuste Valor Outros testes Valor
R2 within 0,1043 F (estat.) 5,90
R2 between 0,0000 F (p-value) 0,0000
R2 overall 0,0004 Chow (estat.) 64,39

Chow (p-value) 0,0000
Hausman (estat,) 17,56
Hausman (p-value) 0,0074
Hausman robusto (p-value) 0,0059

Por meio do teste de Hausman, Hausman robusto e o teste de Chow, foi possível verificar 
que, a um nível de significância de 5%, o modelo de efeitos fixos era o mais adequado. Logo, os 
coeficientes, bem como as demais informações apresentadas na Tabela 4 referem-se ao modelo 
de efeitos fixos.

Os coeficientes das variáveis de interesse e não são significantes nem a 90% de confiança. 
Nesse sentido rejeita-se a hipótese 1 e a hipótese 2, ou seja, não há evidências que as seguradoras em 
resposta aos novos auditores independentes superavaliam a estimativa da severidade dos sinistros 
ocorridos a fim de torná-las mais adequadas, tal como previsto por Silvestre et at. (2018) que 
encontram evidências de que o rodízio de auditoria contribui para a redução do volume de accruals 
discricionários. Logo, não se pode afirmar que a presença de novos auditores atuariais e contábeis 
tendem a influenciar as seguradoras no sentido de fazer com que estas superestimem suas provisões. 
De fato, as estatísticas descritivas demonstraram uma maior tendência de subprovisionamento.

Complementarmente, as variáveis de controle SufCap, ResLiq e SegCed também não 
possuem coeficientes significantes nem a 10% de significância. Esse resultado vai na contramão 
dos resultados obtidos por Rodrigues (2008), Curvello et al. (2018), Petroni (1992), Gaver e 
Paterson (1999), Gaver e Paterson (2004) e Grace e Leverty (2012).

Adicionalmente, os coeficientes da variável LogTotAt possui significância ao nível de 
99% de confiança. Por meio dela, é possível verificar que, ceteris paribus, seguradoras maiores 
possuem uma maior predisposição para subestimar as provisões de sinistros. Este fato também 
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vai na contramão dos achados de Curvello et al. (2018), Petroni (1992), Eckles e Halek (2010) 
e Eckles et al. (2011), que não encontraram significância. Contudo, seu comportamento está 
conforme Rodrigues (2008) e Sun et al. (2012), na medida em que tais autores encontraram 
evidências de que o tamanho da seguradora tem efeito sobre os accruals discricionários.

5 Conclusão

Este estudo buscou investigar o efeito do rodízio de auditores no gerenciamento de 
resultados das sociedades seguradoras. Especificamente, buscou-se indagar se as seguradoras 
em resposta ao novo auditor independente (atuarial ou contábil) superavaliam a estimativa de 
sinistros a fim de torná-la mais adequada aos riscos cobertos. A literatura sobre gerenciamento 
de resultados e provisões técnicas evidenciou que as seguradoras, principalmente aquelas em má 
condição financeira, tendem a subestimar as provisões de sinistros com o propósito de melhorar 
os resultados (Petroni, 1992; Gaver & Paterson 2000; Curvello et al., 2018).

A literatura também reconhece em muitos casos que as seguradoras tendem a superestimar as 
provisões de sinistros a fim de reduzir impostos (Gaver & Paterson, 1999; Curvello et al., 2018). No 
caso da literatura sobre rodízio de auditores independentes, os resultados são mistos, ora indicando 
melhora na qualidade dos resultados auditados, ora indicando o contrário (Dopuch et al., 2001; 
Johnson et al., 2002; Myers et al., 2003; Azevedo & Da Costa, 2012; Costa & Kronbauer, 2018).

Com o propósito de investigar melhor essa questão de auditoria, este estudo focou não 
só no rodízio de auditores contábeis independentes, mas também no rodízio de auditores 
atuariais independentes que foi instituído em 2014 pela Resolução CNSP 321/2014 para todas 
as seguradoras. Cabe frisar que até então não tinha sido feito um estudo que incluía auditores 
atuariais independentes no Brasil. Além disso, para tornar a investigação mais objetiva, 
escolheu-se para este estudo as provisões técnicas de sinistros que são accruals específicos 
passíveis de discricionariedade gerencial e com representatividade material para os resultados. 
Mais especificamente, o uso dos accruals discricionários foi observado por meio dos erros de 
estimativas das provisões de sinistros.

Para este estudo, foram selecionadas 62 seguradoras com 372 observações-ano para 
a realização da investigação proposta. Os dados foram coletados majoritariamente das 
demonstrações contábeis anuais das seguradoras e do sistema de estatísticas da Susep para o 
período de 2014 a 2020. O efeito do rodízio de auditores sobre o gerenciamento de resultados 
foi analisado a partir das variações dos erros de estimativas em reposta ao rodízio de auditores, 
atuarial ou contábil, referentes aos sinistros ocorridos em 2014. Para isso, utilizou-se um modelo 
longitudinal de regressão para dados em painel.

Os resultados sugerem que o rodízio de auditoria, tanto o contábil quanto o atuarial, não 
tem efeito sobre a divulgação de resultados das seguradoras, pelo menos quando se trata do 
gerenciamento de resultados por meio de provisões técnicas de sinistros. Ressalta-se, no entanto, 
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que a tendência geral de subestimação se confirmou por meio das estatísticas descritivas. Contudo, 
é importante esclarecer que esses resultados não significam que a independência dos auditores seja 
dispensável à atividade de auditoria. O que pode ser dito, no caso das seguradoras brasileira, é que 
este estudo não encontrou evidências para confirmar que o rodízio de auditoria tem efeitos sobre a 
estimativa de sinistros e, portanto, no gerenciamento de resultados por meio de provisão técnicas.

É imprescindível ressaltar, entretanto, que dois aspectos importantes não foram 
considerados neste estudo. O primeiro se trata do tempo de ocupação dos auditores durante 
o rodízio de auditoria. A literatura sobre gerenciamento de resultados e rodízio de auditoria 
geralmente utilizam uma variável que indica o tempo em anos em que um auditor está auditando 
uma companhia (Johnson et al., 2002; Davis et al. 2006; Gul et al., 2009; El Diri, 2018). Como 
este estudo partiu do primeiro ano de auditoria atuarial obrigatório, não foi possível incluir este 
aspecto no estudo. Outro aspecto que não foi considerado foi o de comparar o rodízio de auditoria 
atuarial antes da obrigatoriedade e depois. Porém, até 2014, os dados de desenvolvimento de 
sinistros não eram suficientes para fazer essa comparação. Essas, e talvez outras, limitações 
sugerem caminhos futuros de pesquisa sobre o gerenciamento de resultados e rodízio de auditoria.
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