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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar se indicadores de sentimento de mercado 

podem ser usados como fatores macroeconômicos motivacionais para a prática de 

gerenciamento de resultados em empresas do mercado de capitais brasileiro. Foram 

coletadas informações contábeis e financeiras de companhias listadas na 

BM&FBOVESPA no período de 1997 a 2009 e a amostra consistiu de 7179 

empresas-trimestre. Foram utilizados como índices de sentimento de mercado o 

Ibovespa, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor – INEC/CNI e o Índice de 

Confiança do Empresário Industrial – ICEI/FIESP. Espera-se que esta pesquisa 

venha ampliar o conhecimento sobre os fatores motivacionais para a prática do 

gerenciamento de resultados, assim como trazer contribuições ao mercado acionário 

brasileiro com o entendimento desta prática nas empresas. 

 

INTRODUÇÃO 

Informações contábeis para usuários externos desempenham um papel importante 

na redução da assimetria de informações. Práticas contábeis para reconhecimento, 

mensuração e divulgação são sensíveis ao ambiente em que são aplicadas, 

respondendo a estímulos decorrentes de características políticas e econômicas. 

O comportamento oportunista dos gestores é objeto de estudo na literatura contábil 

e financeira desde a década de 1970, e ganhou maior fôlego após a crise mundial 

de 2008. Fatores motivacionais internos e externos, muitas vezes, explicam as 

escolhas dos gestores por manipular os resultados das empresas (PRADO, 2013; 

SILVA et al., 2014). Pesquisas têm mostrado que o comportamento oportunista dos 

gestores pode afetar negativamente a qualidade das informações contábeis 

divulgadas para usuários externos (e.g. BARTH e LANDSMAN, 2010; BEZEMER, 

2010). 

Uma das manifestações do comportamento oportunista dos gestores encontrada 

com maior frequência nas empresas é a prática do gerenciamento de resultados. 

Estudos anteriores indicam que na presença de mudanças de cenários 

macroeconômicos, gestores utilizam de sua discricionariedade para escolher 

deliberadamente práticas de reconhecimento e mensuração mais favoráveis aos 

seus interesses (HAN e WANG, 1998; CHOI, LEE e KIM, 2011; SILVA et al., 2014). 

Este trabalho tem seu alicerce na pesquisa desenvolvida por Silva et al. (2014) que 

encontraram evidências nas empresas brasileiras de relação entre práticas de 



gerenciamento de resultados e fatores motivacionais macroeconômicos ,em especial 

a ocorrência de crises econômicas. Os autores compararam o nível de 

gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras, durante períodos de crise e 

não crise, ao utilizar um período de análise de 1997 a 2009. 

 

OBJETIVO 

Levando em consideração as recentes pesquisas e a relevância de estudar o 

comportamento de gestores na presença de escolha de critérios contábeis diante de 

mudanças de ambientes econômicos, nossa proposta é verificar se índices de 

sentimento de mercado (interpretados como fatores motivacionais 

macroeconômicos) podem fornecer condições ou incentivos aos gestores das 

empresas brasileiras a adotar práticas de gerenciamento de resultados. 

 

METODOLOGIA 

Para realizar nosso estudo, foram desenvolvidos modelos baseados em Dechow, 

Sloan e Sweeney (1995), McNichols (2000) e Silva et al. (2014), realizando alguns 

ajustes para incluir variáveis explicativas de sentimento de mercado (interesse da 

pesquisa).. Em substituição à variável crise utilizada por Silva et al. (2014) , foram 

adotados indicadores de sentimento de mercado. No Brasil, existem alguns índices 

que refletem o sentimento do mercado acionário, do empresariado e do consumidor. 

Os indicadores Ibovespa da BM&FBovespa, o Índice Nacional de Expectativa do 

Consumidor – INEC/CNI e o Índice de Confiança do Empresário Industrial – 

ICEI/FIESP, foram selecionados por apresentarem um longo histórico de 

informações e serem mensurados por fontes fidedignas. 

  

DESENVOLVIMENTO  

Para operacionalização da pesquisa foram coletadas informações contábeis e 

financeiras de companhias listadas na BM&FBOVESPA ao longo de 48 trimestres no 

período de 1997 a 2009, totalizando uma amostra de 7179 empresas-trimestre. A 

análise dos dados será realizada por meio de um modelo de regressão com dados 

em painel. As variáveis do estudo são: a variável dependente DAC (proxy para 

gerenciamento de resultados); as variáveis de controle ROA (retorno sobre o ativo), 

SETOR (setor de atividade), MTB (market-to-book), SIZE (proxy para tamanho da 

empresa), LEVERAGE (alavancagem financeira) e FDI (investimento estrangeiro 



direto). Por fim, serão utilizadas como variáveis explicativas de interesse os índices 

de sentimento: IBOV (índice da Bolsa de Valores de São Paulo), INEC (da 

Confederação Nacional da Indústria) e ICEI (da Federação da Indústria do Estado 

de São Paulo). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares indicam uma relação significativa entre os indicadores de 

sentimento IBOV, INEC e ICEI com a proxy de gerenciamento de resultados, 

confirmando que a discricionariedade dos gestores na elaboração dos resultados 

das empresas pode ser influenciada por as condições macroeconômicas. 
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