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1. Resumo 

 

Este artigo visa realizar uma análise bibliométrica sobre o tema Gerenciamento de 

Resultados (earnings management) no Brasil no período de 2003 a 2014, para o 

levantamento dos principais autores e o número de artigos publicados sobre o assunto 

no período estabelecido. Foram analisados 19 periódicos, com estrato B1 ou superior 

no sítio da CAPES, tendo encontrado 52 artigos sobre o presente tema. Como 

resultados obtidos, tem-se um grande número de publicações no ano de 2013, com 

doze artigos (23% do total), entretanto, 50% das publicações em 2013 foram realizadas 

pela Brazilian Business Review (BBR), que mesmo sendo uma revista de ampla 

temática, apresentou uma edição especial sobre o assunto, demonstrando o crescente 

interesse pelo tema. Percebe-se que 92% dos artigos publicados abordam o tema de 

forma empírica. 

 

Palavras-Chave: 

Gerenciamento de Resultados; Gerenciamento de Lucros; Análise Bibliométrica. 

 

2. Introdução 

 

Gerenciamento de resultados contábeis são atos de administrações financeiras feitas 

pelos gestores de empresas para que as metas estabelecidas possam ser alcançadas, 

existem limites para esses atos, mas uma discricionariedade é aceita, não 

caracterizando fraude o uso do gerenciamento de resultados. Este artigo pretende 

analisar periódicos, levantando dados sobre a quantidade de artigos publicados sobre 

gerenciamento de resultados contábeis no período de 2003 a Junho/2014, 

apresentando ao final uma análise bibliométrica sobre o assunto no país. 

Esta análise pode ser classificada como exploratória, contendo sete seções. A seção 1 

apresenta o resumo, seguida por esta introdução. Nas seções 3, 4 e 5 temos os 



objetivos gerais e específicos, metodologia e desenvolvimento, respectivamente, sendo 

o desenvolvimento, onde é esclarecido o tema e o referencial teórico. Na seção 6 são 

apresentados os resultados obtidos, seguido pelas considerações finais e as fontes 

consultadas. 

 

3. Objetivos 

 

O presente artigo tem como objetivo geral realizar uma análise bibliométrica sobre os 

estudos publicados no período de 2003 a Junho/2014 sobre o tema Gerenciamento de 

Resultados Contábeis no Brasil.  

 

Enquanto que os objetivos específicos são: 

 

- Conceituar o tema gerenciamento de resultados contábeis 

 

- Identificar se as principais abordagens sobre o tema são empíricas ou teóricas 

 

4. Metodologia 

 

A presente pesquisa pode ser classificada como exploratória, sendo este tipo de 

pesquisa definido como uma busca de aprofundar o conhecimento sobre um 

determinado tema pouco abordado na literatura. Análise bibliométrica foi definida por 

Macias-Chapula (1998) como:  

 
estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da 
informação registrada. Usada pela primeira vez por Pritchard em 1969, a 
bibliometria desenvolve padrões e modelos matemáticos para medir esses 
processos, usando seus resultados para elaborar previsões e apoiar tomadas 
de decisão. 

 
 

Para o levantamento dos periódicos utilizados, foi escolhido o método de utilizar apenas 

periódicos com estrato B1 ou superior no sítio da CAPES, conforme sua avaliação pelo 

sitema Qualis atual (2010-2012), sendo a área pesquisada a de Administração, 



Ciências Contábeis e Turismo. Foi feito uma análise de estudos bibliométricos 

anteriores, para identificar os periódicos analisado em outros estudos de modo a 

verificar possíveis discrepâncias criadas pelo critério adotado, como por exemplo, a 

exclusão de periódicos relevantes. Foram utilizados os estudos bibliométricos de Avelar 

e Santos (2010), Leal, Almeida e Bortolon (2013) e Machado, Benetti e Bezerra (2011). 

Após a seleção dos 19 periódicos, foram pesquisados nos sistemas de busca de cada 

revista as palavras-chave: gerenciamento de resultados, gerenciamento de lucros e 

administração de resultados.  

 

As seguintes revistas que foram analisadas de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos estão listadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relação de periódicos analisados 

Periódico Sigla Qualis 

Contabilidade & Finanças C&F A2 

Contabilidade Vista & Revista CVR B1 

Revista Universo Contábil RUC B1 

Brazilian Business Review BBR A2 

Revista de Administração Contemporânea RAC A2 

Revista de Administração de Empresas RAE A2 

Revista Eletrônica de Administração REAd B1 

Revista de Administração da USP RAUSP A2 

BASE UNISINOS B1 

Revista Contemporânea de Contabilidade UFSC B1 

Brazilian Administration Review BAR A2 

Economia Aplicada EA B1 

Gestão & Produção GP A2 

Revista Brasileira de Economia RBE A2 

Revista Brasileira de Finanças RBFin B1 

Revista de Administração Mackenzie RAM B1 

Revista de Produção PROD B1 

Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão RPBG B1 

Revista de Contabilidade e Organizações RCO B1 

 

 

 

 



5. Desenvolvimento 

 

As empresas divulgam informações financeiras constantemente para que seus 

stakeholders possam avaliar a situação financeira de empresa. Essas informações são 

influenciadas por vários agentes econômicos (SILVA, 2005), sendo assim, os gestores 

destas empresas podem com algum objetivo, “manipular” os resultados financeiros da 

companhia, ainda que alguma discricionariedade seja  aceita, existem limites aceitos 

para estes atos. Estes atos de administração financeira, são expressados pelo termo 

“gerenciamento de resultados”, sendo este gerenciamento dos resultados contábeis da 

empresa influenciado pelos seguintes fatores segundo Cupertino e Martinez (2008): 

influenciar a percepção do mercado de ações; aumentar a compensação dos 

administradores; potencializar a obtenção de empréstimos; evitar a intervenção de 

reguladores. A partir do conceito de Heavly e Wahlen (1999), podemos definir que 

gerenciamento de resultados ocorre quando os gestores usam seu julgamento em seus 

relatórios financeiros, alterando as informações com o propósito de modificar os 

demonstrativos financeiros, assim como a visão dos stakeholders sobre o desempenho 

econômico da empresa ou para atingir determinadas metas estabelecidas 

anteriormente.  

Estudos bibliométricos como o de Avelar e Santos (2010), apresentam alguns 

periódicos brasileiros que publicaram artigos sobre gerenciamento de resultados, como 

os periódicos, Revista de Administração da USP (RAUSP) e a Revista de Administração 

de Empresas (RAE), apresentando que perante aos dez periódicos analisados no 

período de 2003 a 2009, apenas 26 artigos sobre o assunto foram encontrados, além 

disso, foi encontrado como resultado um crescimento do número de artigos nos últimos 

três anos por eles analisados. Outros estudos como o de Machado, Benetti e Bezerra 

(2011) e Leal, Almeida e Bortolon (2013), apresentam também uma análise 

bibliométrica sobre o assunto, com levantamento de outros periódicos em diferentes 

períodos, demonstrando a atualidade do tema, no primeiro, foi obtido como resultado o 

maior tempo de edição, volume de publicação por edição e o maior número de artigos 

em periódicos internacionais, além de apresentarem que Dechow, Sloan e Sweeney 

(1995) foi o principal artigo utilizado como referência, enquanto no segundo, foi 



apresentado que a produtividade concentrou-se em poucos indivíduos e em regiões Sul 

e Sudeste, além de que a maioria dos autores publicou apenas um artigo no período 

analisado. 

 

6. Resultados 

 

Este área apresenta os resultados obtidos com o presente estudo. Temos em um 

primeiro trecho a apresentação e análise sobre o número de artigos em revista através 

do período analisado. Após isso temos a comparação dos dados obtidos com outros 

autores, além da análise da quantidade de artigos empíricos e teóricos. 

 

Quadro 2 - Artigos destacados anualmente e por periódico (2013 a Junho/2014) 

    Ano     

Sigla Qualis 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Artigos % 

C&F A2 1 
 

1 


1 2 
 

1 1 


7 13% 

CVR B1 
  

1 1 1 1 2 


1 
 

7 13% 

RUC B1 
  

1 
 

2 1 1 1 1 


7 13% 

BBR A2 
  

1 
 

1 
 

1 6 


9 17% 

RAC A2 1 
  

1 
  

1 
  

3 6% 

RAE A2 
   

1 


1 
 

1 


1 4 8% 

REAd B1 
     

1 
    

1 2% 

RAUSP A2 
   

2 


1 
    

3 6% 

UNISINOS B1 
        

1 1 


2 4% 

UFSC B1 
        

1 
 

1 2% 

BAR A2 
           

0 0% 

EA B1 
           

0 0% 

GP A2 
           

0 0% 

RBE A2 
           

0 0% 

RBFin B1 
         

1 


1 2% 

RAM B1 
     

1 
 

1 
 

2 4% 

PROD B1 
           

0 0% 

RPBG B1 
           

0 0% 

RCO B1 
    

1 


1 1 


2 


5 10% 

TOTAL  2 0 0 4 5 3 10 4 3 8 12 1 52 100% 

 

Como observado no Quadro 2, há um grande número de publicações no ano de 2013, 

com 23%, sendo que desse valor, 50% das publicações em 2013 foram realizadas pela 

BBR, isso foi ocorrido, pois a mesma apresentou uma edição especialmente destinada 



ao tema de gerenciamento de resultados, contribuindo assim para o grande número de 

publicações sobre o assunto em 2013 e no grande número de artigos publicados no 

total sobre o tema em seu periódico. Além disso, foi constatado o grande aumento de 

publicações sobre o tema nos últimos seis anos, mesmo que não gradativamente.  

 

Quadro 3: Tipo de estudos dos artigos 

Tipo de Estudo Nº Artigos % 

Empírico 48 92% 

Teórico 4 8% 

Total 52 100% 

 

No Quadro 3 é apresentada uma divisão e análise dos artigos em relação ao tipo de 

estudo, se empírico ou teórico, com grande predominância do primeiro em relação ao 

segundo, sendo que os empíricos visam em sua maioria aplicar modelos de detecção 

de gerenciamento de resultados em determinadas situações, fazendo com que os 

trabalhos teóricos se tornem escassos em comparação com os empíricos. Também foi 

observado que 50% das publicações foram de estrato A2, 50% de estrato B1 e nenhum 

artigo foi publicado em periódicos A1. 

No presente artigo, foram apresentados 52 artigos, pesquisados em 19 periódicos de 

estrato “Qualis” B1 ou superior, no período de 2003 a 2014. No artigo de Avelar e 

Santos (2010) foram analisados 10 periódicos, sendo eles: C&F, CVR, Unb-CGG, RMC, 

RUC, BBR, RAC, RAE, REAd e RAUSP, no período de 2003 a 2009, em que foram 

identificados 26 artigos. Desconsiderando a Unb-CGG e a RMC que não contam no 

presente levantamento por não atenderem os critérios de seleção, pode-se observar 

que houve um aumento do número médio de artigos publicados por ano de 3,14 (22 

artigos em 7 anos) para 3,40 (17 artigos em 5 anos) até o momento, pois o ano de 2014 

foi considerado até o mês de junho. 

 

7. Considerações Finais 

 

Foi constatado que nos últimos seis anos houve um aumento de publicações sobre 

gerenciamento de resultados contábeis em revistas brasileiras, sendo ainda em sua 



grande maioria estudos empíricos, com baixo número de artigos teóricos em 

comparação com os empíricos.  

Devem-se elucidar algumas limitações apresentadas nesse artigo, como o período 

utilizado para análise, os estratos e artigos bibliométricos analisados para a seleção dos 

periódicos, assim, alguns artigos não foram analisados por não se classificarem nos 

parâmetros utilizados.  

Espera-se que este estudo tenha feito uma contribuição para o tema nele descrito, 

destacando neste alguns dos principais periódicos que publicaram sobre o tema. Como 

proposta para outros trabalhos, é sugerida uma análise dos principais modelos de 

detecção de gerenciamento de resultados contábeis, além da aplicação dos mesmos 

em empresas de capital aberto brasileiras. 
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