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RESUMO 

 

SILVA, Marcelo. Gerenciamento de Resultados Contábeis: estudo nas companhias abertas e 
fechadas do Sul do Brasil. 2009. 140 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, 
Blumenau, 2009. 

 
Esta dissertação tem como objetivo identificar e analisar os valores de gerenciamento de 

resultados nas Companhias Abertas e Fechadas da região Sul do Brasil por segmentos 

econômicos especificados pela BM&F – BOVESPA, com o intuito de analisar, caso haja, 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de gerenciamento entre estas empresas. 

Preliminarmente, são apresentados alguns conceitos necessários para contextualizar e 

posicionar a pesquisa dentro da literatura contábil e em relação a algumas pesquisas realizadas 

no Brasil sobre o tema. Discutem-se, também, as peculiaridades das companhias abertas e das 

companhias fechadas e as semelhanças e diferenças destas com relação à divulgação das 

informações contábeis. A fim de identificar as acumulações discricionárias (proxies) para 

gerenciamento de resultado, utilizou-se o Modelo KS (KANG e SIVARAMAKRISHNAN, 

1995) chegando-se aos diferentes valores de gerenciamento de resultados nos diferentes 

Segmentos Econômicos. Para classificar os segmentos, utilizou-se a Classificação Setorial 

adotada pela BM&F – BOVESPA. A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo 

quanto ao objetivo, quanto ao procedimento trata-se de uma pesquisa documental, e  quanto à 

abordagem do problema, é definida como quantitativa. O corte longitudinal compreendeu os 

anos de 2001 a 2008 em 114 empresas (64 empresas abertas e 50 empresas fechadas). Os 

dados das companhias abertas foram obtidos junto ao sítio da BM&F – BOVESPA, com o 

auxílio do Software DIVEXT – Sistema de Divulgação Externa, da bolsa de valores de São 

Paulo. Os dados das companhias fechadas foram obtidos juntos aos Diários Oficiais da 

Indústria e Comércio dos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná . Os resultados identificados 

pela aplicação do Modelo KS (1995) mostram que as empresas abertas apresentam menor 

montante de gerenciamento de resultados em comparação às empresas fechadas, demonstram 

também que empresas abertas e fechadas quando segregadas por segmentos econômicos 

apresentam montantes de gerenciamentos diferentes. O estudo insere-se na linha de pesquisa 

de Contabilidade Financeira do Programa de Pós Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau. 

 
Palavras-chaves: Gerenciamento de Resultados. Companhias Abertas e Fechadas. 
Classificação Setorial da BM&F – BOVESPA. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to identify and analyze the level of earnings management in companies Open 

and Closed in Southern Brazil by market segment specified by the Exchange - BOVESPA, in 

order to examine if there are differences in the levels of management between these 

companies. Preliminarily, we present some concepts needed for the position and contextualize 

research within the accounting literature and in relation to some research conducted in Brazil 

about the subject. It is also debated the peculiarities of public and private companies as well 

as the similarities and differences of these ones regarding to the disclosure of accounting 

information. As it is described the literature about the subject in order to identify discretionary 

accruals (proxies) for managing the result, the Model KS (Kang and Sivaramakrishnan, 1995) 

was used and reached to different levels of earnings management in different economic 

sectors. Aiming to classify the segments, it was used the Industry Classification adopted by 

the BM&F - BOVESPA. The research is characterized by being a descriptive study as for the 

goal, as for the procedure it’s documentary research and as for the approaching the problem, it 

can be defined as quantitative. The longitudinal section comprised the years 2001 to 2008 in 

114 companies (64 listed companies and 50 private firms), and the data of listed companies 

were obtained from the site of the BM&F - BOVESPA, with the help of Software DIVEXT - 

External Disclosure System, from stock market. The data from private companies were 

obtained from the Official Gazettes of Industry and Trade in Rio Grande do Sul and Parana 

states. The results identified by the application of Model KS (1995) have shown that listed 

companies have a lower amount of earnings management compared to private firms and that 

public and private companies when segregated by sectors of the economy have different 

amounts of managements. 

 

Keywords: Eanings Management. Open and Closed Companies. Industry Classification of 
BM&F - BOVESPA. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto que o uso de demonstrações contábeis 

apresenta relevância para a avaliação de empresas sob o enfoque econômico-financeiro entre 

outros aspectos relacionados à análise dos Demonstrativos Contábeis.  

Entre as demandas dos usuários das demonstrações contábeis, a identificação do 

resultado (lucro ou prejuízo contábil) do período é uma informação relevante para usuários da 

informação contábil, pois, em tese, essa informação estabelece relação de análise entre 

resultados alcançados no passado, os atuais e o que a empresa poderá obter no futuro. 

Essa mesma idéia de uso da informação contábil é ampliada por Galdi (2008), que 

destaca as demonstrações contábeis como base para avaliação de empresas sob os aspectos 

financeiro, prospectivo e contábil. 

A contabilidade, ao ser produzida sob o regime de competência, ou seja, 

reconhecendo-se receitas e despesas que dizem respeito àquele período independente da 

entrada e saída de recursos financeiros, apresenta um resultado diferente do resultado 

produzido pelo fluxo de caixa desta mesma empresa, já que no fluxo de caixa não se faz 

distinção em relação ao período a que se refere as entradas e saídas financeiras.  

Assim, a diferença provém do fato do lucro contábil ser calculado levando em 

consideração alguns elementos que não apresentam impacto financeiro para as empresas e 

sim, importante impacto econômico, como por exemplo, a despesa de depreciação calculada 

com a utilização de diferentes métodos, reconhecimento ou não de gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento de produtos. 

O fato do lucro contábil ser fruto de escolhas de critérios de contabilização (momento 

do reconhecimento e forma de cálculo) flexibilizados pelas normas contábeis existentes, faz 

com que o número final (lucro ou prejuízo) apresentado pelas empresas nas demonstrações 

contábeis seja produzido levando-se em conta decisões dos gestores que interferem na forma 

de apresentar a empresa para o mercado. 

As decisões dos gestores, que envolvem a escolha de uma das opções de 

procedimentos contábeis legalmente válidos, são conhecidas por discricionariedade. Lopes e 

Martins (2007, p. 83) afirmam que “na Contabilidade existem inúmeras possibilidades de 

escolha entre opções de tratamento contábil diferente para operações semelhantes”. 

Comentam ainda que estas possibilidades podem ser motivadas pela legislação tributária, 
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administração de resultados (gerenciamento de resultados) e interesses de adequação de 

capital. 

Essa escolha de uma entre as opções legalmente válidas que uma empresa pode 

realizar determina o grau de discricionariedade sobre o número final a ser demonstrado, e os 

gestores sendo conhecedores das inúmeras formas de contabilizar, ao realizarem estas 

escolhas influenciam o resultado, adequado-os aos seus interesses. 

A brecha normativa que permite este grau de discricionariedade nas decisões internas 

de uma empresa abre um campo específico de estudo da teoria contábil, o Gerenciamento de 

Resultados. Nesta linha de pesquisa, busca-se identificar a existência ou não de 

gerenciamento de resultados. A identificação da existência do gerenciamento é 

operacionalizada por meio de modelos de identificação dos accruals (total e discricionários), 

base para a identificação do gerenciamento de resultados nos modelos de cálculos apontados 

na literatura sobre o tema. 

Desta forma, existe a possibilidade de os gestores das empresas, com poder de 

decisão, agir de forma a adequar o resultado da companhia de acordo com interesses 

específicos. 

Coelho (2007, p. 09) utiliza o termo “apropriações contábeis” com o significado de 

“apropriar (tornar próprio) receita ou despesa ao resultado do período, cuja realização em 

caixa ocorre com a defasagem temporal em relação ao momento do registro”. O autor salienta 

que este procedimento consiste “na principal distinção entre o método contábil e outros 

instrumentos de registro e informação econômica”.  

Coelho (2007, p. 77), ao estudar as apropriações contábeis com enfoque em 

procedimentos conservadores, afirma que “outro ramo da pesquisa contábil sobre os 

procedimentos de apropriação contábil fundamenta-se na ótica contrária, qual seja a de usar a 

informação contábil como meio de fornecer evidências ilusórias sobre a realidade da firma”. 

Martinez (2001, p. 01) destaca, neste contexto, que “a interpretação dos relatórios 

contábeis e a mensuração da rentabilidade da companhia se tornam combinação entre avaliar 

a realidade econômica da empresa e identificar a natureza dos possíveis ajustes que podem ter 

sido realizados”, enfatizando assim a possibilidade de os resultados serem gerenciados e a 

relevância deste assunto para acadêmicos, reguladores de mercados de capitais, profissional 

contábil e para o mercado de capitais como um todo. 

Na mesma linha, Healy e Wahlen (1999) entendem que o gerenciamento de resultados 

contábeis ocorre quando gestores utilizam o julgamento (decisão entre um ou outro 

procedimento contábil) para alterar as demonstrações financeiras com o intuito de influenciar 



 

 

 
16 

 
 

 

contratos que dependem das informações contábeis ou enganar as partes interressadas 

(stakeholders). 

Para Martinez (2001), o tema é relevante face ao fato do gerenciamento interferir nos 

elementos componentes das demonstrações contábeis demandados pelos usuários de 

informações contábeis.  

Há, de outro lado, a preocupação dos órgãos reguladores com relação a prática de 

gerenciamento de resultados contábeis, neste contexto, o presidente da SEC (Securities and 

Exchange Commission), Arthur Levitt (1998), em discurso na Universidade de Nova York, 

afirmou que o jogo de números (referindo-se ao gerenciamento de resultados) praticado por 

administradores, contadores e acionistas majoritários, poderia ser prática que retirasse a 

imagem de integridade construída pelo mercado de capitais da América do Norte pela recente 

(na época) constatação de práticas de gerenciamento de resultados.  

No Brasil recentemente a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), órgão regulador 

do mercado de capitais no Brasil, em Ofício Circular 01 (2007), orienta sobre Normas 

Contábeis para Companhias Abertas e recomenda aos Comitês de Administração destas 

companhias o estabelecimento de alguns procedimentos internos para que as práticas de 

gerenciamento de resultados sejam mitigadas.  

A CVM, ainda no Ofício Circular n° 01 (2007, p.12), recomenda às companhias sob a 

sua regulação atentar e adotar procedimentos para que sejam evitadas práticas que resultem 

em gerenciamento de resultado. No mesmo comunicado conceitua Gerenciamento de 

Resultados como “o julgamento arbitrário no processo de reportar as demonstrações 

financeiras, com o objetivo de influenciar ou manipular os números apresentados, ainda que 

dentro dos limites prescritos pela legislação contábil e fiscal” (2007, p.12).  

Estudos sobre gerenciamento de resultados ocupam espaço na produção científica 

contábil recente no Brasil e fora do País. Baptista (2008) relata que entre 2001 e 2007 foram 

publicados 41 estudos (em anais de congressos e em periódicos – Qualis Capes A e B). Fora 

do Brasil, em pesquisa realizada durante a execução desta dissertação, os periódicos 

internacionais The Accounting Review, The Jornal Accounting and Economics e no Journal of 

Accounting Research no período de 2005 a 2008 apresentaram 25 estudos onde a temática 

central abordava o gerenciamento de resultados contábeis . 

 Dechow et al (2007, p. 43) consideram que  “o funcionamento eficiente dos mercados 

de capitais depende, fundamentalmente, da qualidade da informação financeira prestada ao 

mercado de capitais participantes”. Os autores adicionam ainda que coibir condutas de 
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gerenciamento de resultados tem como conseqüência objetiva a melhoria da informação 

financeira. 

Martinez (2001) sustenta que a contabilidade como mecanismo de apoio à decisão, 

apresenta inúmeros dados para seus usuários, contudo, ainda segundo o autor, dentre as várias 

informações, uma das mais importantes é o resultado (lucro/prejuízo). Dentro deste contexto, 

a Contabilidade é vista como fornecedora de informações úteis para tomada de decisão para 

os diversos usuários das informações contábeis, sejam eles investidores, bancos, 

normatizadores, governo, fisco etc. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2007).  

Sendo assim, a relevância deste trabalho encontra sustentação na possibilidade de 

apresentar e discutir se, e em que valores, ocorre o gerencimento de resultado nas companhias 

abertas brasileiras, no intuito de permitir uma avaliação da informação contida nas 

demonstrações contábeis das empresas abertas dos diversos segmentos empresariais. Contudo, 

não obstante a crescente importância do mercado de capitais, existe uma forte presença das 

empresas fechadas no mercado brasileiro, o que torna importante também o estudo destas 

companhias. 

As empresas de capital fechado neste sentido para Paulo, Antunes e Formigoni (2008, 

p. 47) são importantes para o contexto econômico no Brasil, sustentam esta afirmação, pois 

segundo os autores, 

[...] com base nos rankings da Revista Exame – Melhores e Maiores publicados nos 
anos de 2001 a 2005, verifica-se que a soma das receitas brutas das companhias 
fechadas representa em média, 40 % da receita bruta total das 500 maiores empresas, 
nesse período.  

Dietschi e Nascimento (2008) estudaram companhias abertas e fechadas quanto à 

adoção das práticas estratégicas, em especial a adoção do Balanced Scorecard-BSC , os 

autores constataram que são alvos prioritários das empresas abertas a maximização do lucro 

no período, de outro lado para as empresas fechadas o alvo prioritário é o crescimento 

sustentado a longo prazo, neste contexto descrevem que “essa é uma revelação importante 

demonstrada pela pesquisa, uma vez que se confirma de fato as empresas abertas são focadas 

prioritariamente em resultados financeiros de curto-prazo, supostamente para atender às 

experctativas dos acinistas”, constataram também que de outro lado as companhias fechadas 

[...] não sofrendo pressão por parte desses acionistas para apresentar demonstrações contábeis 

trimestrais, objetivam o crescimento de longo prazo. 
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As constatações de Dietschi e Nascimento (2008) descrevem características 

encontradas no estudo e podem ser relacionadas aos estudos sobre gerenciamento por 

representarem possíveis incentivos (ou motivações) para haver diferentes valores de 

acumulações em empresas com formação societárias diferentes, face aos objetivos descritos 

pelos autores e pelas pressões que empresas fechadas e abertas estão expostas. 

No Brasil a diretriz contábil observada pelas companhias fechadas e abertas na 

elaboração de seus demonstrativos é baseada na Lei 11.638/2007 (que sucedeu a Lei 

6.404/1976), de forma geral, os diferentes tipos de companhias têm exigibilidades 

semelhantes no texto da Lei. 

Estudos sobre a informação contábil aplicados em empresas fechadas ainda são pouco 

estudado, Paulo, Antunes e Formigoni (2008, p. 57), neste sentido, afirmam que embora 

importantes no contexto econômico para vários países  “pode-se verificar que as pesquisas 

empíricas que versam sobre as características da qualidade da informação contábil dessas 

empresas são reduzidas”. 

Da mesma forma estudos sobre gerenciamento de resultado nas companhias fechadas 

ainda foi pouco estudado no Brasil, pesquisas como Coelho e Lima (2007), Formigoni, Paulo 

e Pereira (2008) demonstram o grau inicial onde se encontram as análises e conclusões sobre 

este tema.  

Formigoni, Paulo e Pereira (2008) apontam, contudo, que há algumas diferenças de 

exigência entre companhias abertas e fechadas, destacam que embora as empresas, 

independente do tipo de formação societária, devam divulgar anualmente suas demonstrações 

contábeis, o mercado de capitais (financiador das companhias abertas) exige maior “conteúdo 

informacional” dos relatórios contábeis reportados pelas companhias abertas. Os autores 

ressaltam ainda que as companhias abertas devem se submeter às exigências da CVM, órgão 

regulador do Mercado de Capitais no Brasil, já as companhias fechadas não precisam cumprir 

determinadas exigências deste órgão, submetem-se à Lei 11.638/2007. 

Coelho (2007) destaca que há diferentes normas para companhias de Capital Aberto e 

para as companhias de Capital Fechado, face ao fato daquelas buscar em financiamento 

público e, por isso, devem se submeter às normas estabelecidas pela CVM para contabilização 

e publicação das demonstrações contábeis. De outro lado, as companhias de Capital Fechado, 

segundo Coelho (2007), adotam procedimentos de contabilização prevista na legislação 

societária vigente quanto à padronizações e regulamentos contábeis. 

Desta forma, Companhias Abertas e Companhias Fechadas estão submetidas a 

diferentes normas de regulação contábil para emitir e apresentar demonstrações contábeis; 
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aquelas, entretanto, são submetidas à normatização mais rígida (Normas da CVM, Normas de 

de listagem na BM&F-Bovespa, Normas de Governaça Corporativa adotadas pela BM&F-

Bovespa, entre outras) em comparação com estas. Neste contexto, pode haver uma diferença 

no grau de liberdade para os gestores contabilizar as operações para empresas com formação 

societária diferente. 

É oportuno considerar que há diferença entre práticas fraudulentas e práticas de 

gerenciamento de resultado, embora seja referenciado na literatura técnica que há dificuldades 

na identificação de diferenças. Assim, Tukamoto (2004, p. 56) apresenta seu entendimento 

sobre Fraude e Gerenciamento Contábil, apontando que: 

[...] a aceitabilidade de uma política contábil sob os PCAB traça a linha sobre a 
legitimidade de distinção contínua de “gerenciamento” de resultados e fraude. 
Entretanto determinar se ou quando o comportamento na continuidade de 
“gerenciamento” de resultados cruza a linha da legitimidade para fraude, em uma 
situação específica, nem sempre é fácil. Nas empresas onde o legítimo 
“gerenciamento” de resultados está presente, pode haver questões ou debates sobre a 
qualidade de um lucro da entidade, mas não sobre os aspectos materiais, em 
conformidade com os PCAB. Por outro lado, está a evidenciação financeira 
fraudulenta (exceto se a divergência dos PCAB não for intencional, constituindo 
erro) e não simplesmente uma qualidade de lucros mais baixa. 

Por Fraude Contábil entende-se serem práticas que violam os limites das normas e 

regras contábeis, Dechow e Skinner (2000, p. 25) discutem a relação entre Gerenciamento de 

Resultados Contábeis e Fraude Contábil e citam como exemplo de fraudes contábeis “registro 

de vendas fictícias, antecipar a data de realização de faturamento de vendas, mensurar para 

cima o valor do estoque pela contabilização (registro) de valores de inventários fictícios”. 

Desta forma cabe salientar que este estudo considera que as práticas de GR, mesmo 

não sendo de fácil identificação como afirma Tukamoto (2004) é praticado dentro do escopo 

das normas contábeis e da legislação como defendem Dechow e Skinner (2000), Martinez 

(2001) e Muldorf e Comiskey (2002). 

Sobre estudos em setores ou segmentos econômicos a BM&F – Bovespa (2009) em 

seu sítio, descreve como é efetivada a Classificação Setorial, obervando que são “[...] 

analisados os produtos ou serviços que mais contribuem para a formação das receitas das 

companhias, considerando-se, ainda, as receitas geradas no âmbito de empresas investidas de 

forma proporcional às participações acionárias detidas”. 

A classificação descrita pela bolsa de valores considera 10 setores (Bens Industriais; 

Construção e Transporte; Consumo Cíclico – Comércio, Tecidos, Vestuário e Calçados, entre 
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outros subsetores; Consumo Não Cíclico – Agropecuária, Alimentos Processados, Comércio e 

Distribuição, entre outros subsetores; Financeiro e Outros; Materiais Básicos – Embalagens, 

Madeiras e Papel, Químicos entre outros subsetores; Petróleo, Gás e Biocombustíveis; 

Tecnologia da Informação; Telecomunicações e Utilidade Pública. 

No contexto da classificação setorial da BM&F- BOVESPA os estudos no Brasil de 

Colauto e Beuren (2005), Ferreira e Lopes (2005), Guerra (2006), Catão, Rodrigues, Libonati 

(2008) e Machado, Machado e Santos (2009) são exemplos de pesquisas que utilizam os 

setores econômicos para parametrizar os seus estudos. Dos estudos citados Ferreira e Lopes 

(2005), Guerra (2006) e Machado, Machado e Santos (2009) concluem seus respectivos 

estudos inferindo considerações sobre característcas peculiares a cada setor dentro do escopo 

de cada pesquisa. 

Diante deste contexto apresentado e partindo da premissa de que há a possibilidade de 

resultados contábeis serem gerenciados nas empresas, independente da formação societária e 

da classificação do setor, e que eles, provavelmente possuirão valores diferenciados de 

intensidade, estabeleceram-se as linhas gerais que direcionam os esforços desta pesquisa. 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Hendriksen e Van Breda (2007, p. 92) descrevem que, inicialmente, a contabilidade 

“concentrou-se no cálculo e na apresentação do lucro líquido resultante de regras específicas 

de realização e vinculação num balanço que relacionasse o período corrente a períodos 

futuros”, os autores comentam ainda que pronunciamentos posteriores do órgão contábil 

regulador contábil norte americano, o Financial Accounting Standards Board- FASB 

concentraram-se na “mensuração e na divulgação” dos resultados econômicos da entidade 

com o objetivo de divulgar “informação financeira confiável sobre os recursos econômicos e 

as obrigações da empresa”.  

Desta forma, a Contabilidade assume posição de reportar para os diversos usuários da 

informação contábil informações que sirvam de base para análises para fornecimento de 

crédito, tomada de decisão para investimento ou não, definição de políticas tributárias, dente 

outros assuntos. 

Corroborando com este raciocínio, o objetivo da Contabilidade é assim descrito por 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2008, p. 29), para os autores a Contabilidade é “objetivamente, 

um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e 
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análises de natureza econômica, física e de produtividade, com relação à entidade objeto da 

contabilização”. 

Martinez (2001, p. 19) afirma que o “mercado de capitais é movido a informação” a 

seguir sustenta que “todos os agentes demandam informações quantitativas e qualitativas 

sobre as companhias. Nesse ambiente, as demonstrações ganham papel muito relevante”. 

Na mesma linha de pensamento, Galdi (2008) afirma que o processo de avaliação de 

empresas pode ser divido em quatro etapas (avaliação estratégica, contábil, financeira e 

prospectiva), das quatro etapas apontadas, o autor defende que as avaliações prospectiva, 

financeira e contábil, essencialmente, dependem do estudo e análise das demonstrações 

contábeis, e das informações nelas contidas. 

O número de pesquisas em companhias fechadas é reduzido no Brasil e também em 

outros países (PAULO; ANTUNES; FORMIGONI, 2008), enfatizam estes autores que 

empresas com esta formação societária são relevantes no cenário econômico, assim, no 

contexto de gerenciamento de resultados há diferentes pressões econômicas e regulamentares 

que afetam companhias fechadas em comparação às companhias abertas como será descrito 

no capítulo 2. Desta forma averiguar o valor de gerenciamento de companhias abertas e 

fechadas é temática relevante. 

Estudos utilizando a classificação setorial da BM&F – BOVESPA, estudando em 

setores isolados, ou mesmo com vários setores, são encontrados  na literatura nacional, como 

descrito acima. Também encontram-se estudos que inferem empiricamente sobre as 

características dos setores (receita bruta, custos e despesas entre outros) utilizando-se destas 

características como parâmetro de análise. 

Assim, assumindo que o conteúdo das informações reportadas pelas demonstrações 

contábeis possui relevância para o usuário, e que o Gerenciamento de Resultados (GR) pode 

significar, de maneira geral, ajustes no resultado das empresas em virtude de alterações na 

forma de mensuração e também de contabilização de determinados eventos contábeis, surge 

assim, a necessidade de estudar como as companhias apresentam seu resultado e se há ou não 

componentes gerenciados.  
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

A seguinte questão de pesquisa norteia este estudo: A constituição societária 

influencia os valores de Gerenciamento de Resultado Contábil das Companhias Abertas e 

Fechadas quando analisadas por setores da economia do Sul do País?  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Identificar e analisar os valores de gerenciamento de resultados nas companhias 

abertas e fechadas da região sul do Brasil por segmentos econômicos especificados pela 

BM&F – Bovespa, com o intuito de analisar, caso haja, diferenças estattisticamente 

significativas nos valores de gerenciamento entre estas empresas.  

 

1.3.2 Específicos 

a) identificar o total de gerenciamento de resultados contábeis por tipo de 

constituição societária (companhias abertas e fechadas); 

b) identificar se há diferentes valores de gerenciamento de resultados contábeis por 

segmentos econômicos adotados pela BM&F – Bovespa nas companhias abertas; 

c) identificar se há diferentes valores de gerenciamento de resultados contábeis por 

segmentos econômicos adotados pela BM&F – Bovespa nas companhias fechadas; 

d) avaliar as diferenças entre os valores de gerenciamento de resultado de empresas 

abertas e fechadas. 

1.4 PRESSUPOSTOS  

No decorrer deste estudo assumiram-se alguns pressupostos que estão abaixo 

relacionados: 
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Assume-se que a informação contábil extraída das demonstrações é utilizada pelos 

diferentes usuários para tomada de decisões, no ambiente do mercado de capitais. 

(HENDRIKSEN, VAN BREDA, 2007); 

Assume-se, também, que as companhias abertas estão submetidas a diferentes 

pressões econômicas quando comparadas às empresas fechadas (FORMIGONI; PAULO; 

PEREIRA, 2008) e desta forma, em tese, possuem maiores motivações de apresentar um 

resultado (lucro/prejuízo) gerenciado; 

Com relação ao tema Gerenciamento de Resultados Contábeis, tem-e como premissa 

que este é um procedimento que ocorre quando há possibilidade de escolha do critério 

contábil a ser utilizado (discricionariedade/liberdade de escolha) entre as possibilidades 

previstas na legislação. Considera-se, portanto, que há diferença objetiva entre fraude contábil 

e Gerenciamento de Resultados Contábeis (MULDORF; COMISKEY, 2002). 

1.5 HIPÓTESES 

Com base na literatura sobre gerenciamento de resultados contábeis, levantaram-se as 

hipóteses para verificação do montante de gerenciamento nas companhias. 

H1 - Companhias abertas apresentam maior valor de gerenciamento de resultados em 

comparação com as companhias fechadas. 

Muldorf e Comiskey (2002) afirmam que há muitos e variados incentivos para 

gerenciamento do resultado, para as companhias abertas citam: aumento da remuneração por 

ação, melhora dos números contábeis para apresentação de índices econômico-financeiros 

(contratos de dívidas), melhoria na remuneração dos administradores e companhias de alta 

visibilidade que objetivam evitar custos políticos (evitando maior regulamentação e 

impostos).   

Martinez (2001, p. 120) ao conluir o seu estudo sobre gerenciamento de resultados em 

companhias de capital aberto, afirma que “os resultados atestaram que, efetivamente, a 

operação em mercado de capitais cria uma série de motivações para as empresas gerenciarem 

os resultados.” 

Paulo (2007, p. 52) relata que “quando da oferta pública de ações, a administração 

busca captar o maior volume de recursos, enquanto os investidores procuram pagar o menor 

preço pela ação”. Assim o lançamento de títulos no mercado de capitais é um incentivo ao 

gerenciamento de resultados. O autor destaca que de 1997 a 2007 ocorreu um grande 
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crescimento no volume de ofertas primárias de títulos, tornando-se uma importante fonte 

alternativos de financiamentos às empresas.  

Sobre o lançamento de títulos no mercado de capitais, Paulo (2007, p. 53) afirma que 

“os gestores têm incentivos para agir oportunisticamente com o objetivo de melhorar o rating 

atribuído aos papéis negociados publicamente pela empresa, o que, consequentemente, leva à 

redução do custo de capital”. 

Observa-se, pelas considerações relatadas, que no âmbito do mercado de capitais os 

incentivos para que o resultado possa ser gerenciado são vários, em especial as considerações 

discutidas por Paulo (2007) reforçam a importância de estudos sobre o GR em companhias de 

capital aberto.  

Paulo (2007, p. 66) afirma que “os usuários interessados nas companhias abertas e 

fechadas demandam, de forma diferente, as informações contábeis [...] por não ter acesso às 

informações, os usuários externos da companhia devem acreditar nas informações reportadas 

pela administração”. 

Paulo (2007, p. 67) declara também que “as companhias fechadas, bem como os 

demais tipos de sociedades, têm, relativamente, menores incentivos para fornecer informações 

contábeis com melhor qualidade, pois a sua estrutura de capital está concentrada em poucos 

acionistas”.  

 Segundo Paulo, Antunes e Formigoni (2008, p. 46), os autores relatam que no Brasil, 

as companhias fechadas têm importância no contexto econômico do país, relatam neste 

sentido que “com base nos rankings da revista Exame – Melhores e Maiores publicados nos 

anos de 2001 a 2005, verifica-se que a soma das receitas brutas das companhias fechadas 

representa, em média, 40% da receita bruta total das 500 maiores empresas, nesse período”. 

Formigoni, Paulo e Pereira (2007) destacam que o mercado, normalmente, exige 

maior qualidade dos números contábeis para as companhias abertas face a regulação da CVM 

e de práticas de Governança Corporativa adotadas pelos mercados de capitais. 

Em específico sobre as companhias fechadas, Formigoni, Paulo e Pereira (2007, p. 02) 

afirmam que “apesar das companhias fechadas basearem, grande parte, de suas práticas e 

procedimentos nas mesmas normas contábeis das companhias abertas, elas estão sujeitas a 

diferentes forças econômicas”. 

H2 -  O montante do gerenciamento de resultados é diferente e depende do segmento 

no qual se encontra a empresa. 

Martinez (2001) relata que oito segmentos da economia que apresentaram  valores 

(montante) de acumulações discricionárias no período de 1996 a 1999 quais sejam: 
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Metalurgia, Siderurgica e Ind. Mecânica; Fertilizantes; Energia; Papel, Celulose e Madeira; 

Têxtil; Petroquímica, Química e Petróleo; Comércio; Telecomunicações; Mineração, 

Mineração Não Metálica; assim para a constatação sugeriu que em todos os setores 

representados pelas companhias estudadas práticas de GR foram encontradas; o autor sugere a 

verificação de gerenciamento de resultados por setores, ou em contas contábeis específicas 

por setor. 

Cardoso e Martinez (2006) ao descrever o procedimento de pesquisa do estudo 

efetivado sobre GR mediante decisões operacionais, afirmam que a descrição do estudo por 

setores é adequada por representar as especificidades de cada setor. 

Baptista (2008) descreve as distribuições de freqüência das companhias que compõem 

a amostra por segmento em várias partes de seu estudo, não descrevendo as acumulações 

identificadas por setores estudados. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO  

Estudos sobre práticas de gerenciamento de resultados no Brasil iniciaram com a 

pesquisa de Martinez (2001), após este estudo seguiram-se outros estudos relatando 

perspectivas de práticas de GR nas companhias brasileiras. 

Neste sentido, Baptista (2008, p.83) destaca que os estudos realizados sobre 

gerenciamento de resultado no Brasil identificam esta prática em Companhias de Capital 

Aberto e Fechado, neste contexto afirma que a “prática ocorre para evitar prejuízo, sustentar 

desempenho recente, evitar variabilidade nos resultados e também para piorar resultados”. 

Além de se discutir se há ou não práticas de GR no Brasil discutem-se também como 

identificar estas práticas e quais os modelos mais adequados (em termos de ambiente legal, 

ambiente contábil, significância estatística, entre outras questões) ou mesmo quais contas 

contábeis são mais utilizadas para operacionalizar práticas de gerenciamento. Segue um breve 

relato de algumas pesquisas realizadas no Brasil. 

Martinez (2001) estudou companhias de capital aberto e encontrou “diversas” 

evidências de que as companhias pesquisadas utilizavam procedimentos contábeis ou decisões 

operacionais para gerenciar resultados, seus achados denotam que as companhias de capital 

aberto possuem motivações para gerenciarem seus resultados. 
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As principais constatações de Martinez (2001) foram: que os modelos apontados pela 

literatura para identificar acumulações discricionárias a partir das contas contábeis são 

“vulneráveis”, embora afirme que o Modelo KS (modelo utilizado neste estudo) é o modelo 

mais robusto para o propósito que se propõe, em especial, para a realidade do Brasil. 

Além disso, o estudo sobre gerenciamento de resultados contábeis é importante para 

investidores, autoridades reguladoras, gestores e executivos, empresas de auditoria e 

escritórios de advocacia que atuam com o mercado de capitais; evidências de GR foram 

utilizados para: evitar perdas, sustentar desempenho recente, reduzir variabilidade dos 

resultados, manter a credibilidade perante aos credores, piorar resultados correntes em prol de 

resultados futuros, entre outras evidências. 

Tukamoto (2004) procurou evidenciar se as características de normas contábeis 

influenciam o nível de gerenciamento de resultados. Para responder a pergunta de pesquisa 

estudou companhias emissoras e não emissoras de ADRs (American Depositary Receipt).  

Seus achados reportam que hipótese de que companhias emissoras de ADRs 

gerenciam menos os resultados que as companhias não emissoras não se confirmou; não se 

confirmou também a hipótese de que Demonstrações Contábeis emitidas de acordo com os 

BRGAAP são mais suscetíveis ao GR em comparação com as Demonstrações Contábeis 

emitidas de acordo com os USGAAP. 

Goulart (2007) objetivou identificar se instituições bancárias gerenciavam seus 

números contábeis através das contas contábeis de Operações de Créditos, Títulos e Valores 

Mobiliários e Derivativos (suavização de resultados). Para tanto estudou as cinqüenta maiores 

instituições financeiras do Brasil registradas no Sistema Financeiro Nacional. 

Seus principais achados foram: confirmação da hipótese de suavização do resultado 

com o uso das contas contábeis Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa e Derivativos; 

sobre os Títulos e Valores Mobiliários (TVM), o autor analisa  os lançamentos de  Despesas, 

Receitas e Resultados das operações com títulos e valores mobiliários, verificou que quanto as 

Despesas não foi constatado o uso para gerenciamento, mas já em relação as Receitas, os 

resultados evidenciam que há suavização de resultados com esta conta contábil, o que também 

se constatou com a conta de Resultados de TVM. 

Paulo (2007) estudou os modelos de detecção de práticas de gerenciamentos de 

resultados propostos pela literatura para verificar a validade teórica dos mesmos e assim 

identificar práticas discricionárias dos gestores. 
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As hipóteses que o autor utilizou propõem a discussão de análise dos modelos 

operacionais de detecção de acumulações, discutem também as evidências dos resultados dos 

modelos em diferentes ambientes econômicos (em diferentes países). 

Os achados do autor demonstram que há diferenças significativas nos resultados dos 

modelos propostos pela literatura quando os modelos são aplicados em diversos ambientes 

econômicos, os países estudados foram o Brasil, os Estados Unidos da América do Norte e 

países da América Latina. O autor constatou que o modelo PAE (modelo de identificação de 

acumulações) e o modelo proposto pelo autor tem poder preditivo para explicar e estimar o 

comportamento das acumulações discricionárias. 

Baptista (2008) investigou se há um perfil para as companhias com maior inclinação a 

gerenciar o resultado, para tanto analisou a relação entre accruals e variáveis que expõe 

incentivos de gerenciamento. Os achados da autora denotam que há maior nível de 

acumulações discricionárias quando há a maior expectativa de crescimento, maior exposição 

ao risco e a menor rentabilidade dos acionistas.  

A autora identificou também que são mais propensas a práticas de gerenciamento: 

companhias não listadas nos Segmentos de Governança da Bovespa, companhias que não 

possuem programa de ADR, empresas que possuem plano de opção de ações, companhias que 

contratam serviços extras do auditor independente e companhias que possuem ressalvas em 

seus pareceres de auditoria.  

Este estudo pretende adicionar aos estudos já existentes a perspectiva de práticas de 

gerenciamento de resultados por segmentos econômicos em companhias de capital aberto e de 

capital fechado. A identificação de segmentos econômicos com maior inclinação a gerenciar 

os seus números pode colaborar para o Mercado de Capitais, para Investidores, empresas de 

Auditoria, Reguladores Econômicos e Contábeis e para a Pesquisa Contábil sobre o tema. 

O estudo colabora também para a linha de pesquisa de Contabilidade Financeira do 

Programa de Pós-Graduação de Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau 

em específico com o grupo de Pesquisa em Teoria da Contabilidade e Contabilidade 

Internacional. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, iniciando com esta introdução. O 

segundo capítulo  trata do referencial teórico que dá suporte à pesquisa empírica.  Neste 
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capítulo são discutidos e apresentados os temas relativos ao problema de pesquisa e ao 

objetivo do estudo, discute-se a Contabilidade e o uso da Informação Contábil para tomada de 

decisões, sobre gerenciamento de resultados discutem-se os incentivos à prática, tipos de 

gerenciamento, fraude e gerenciamento, formas de detecção de práticas de GR e o modelo de 

medição de acumulações discricionárias (proxies) no contexto de companhias abertas e 

companhias fechadas. 

No capítulo 3 realiza-se a descrição do procedimento metodológico, descreve-se a 

população a amostra e como os procedimentos de pesquisa foram aplicados para coleta, 

tratamento e análise de dados.  

No Capítulo 4 são demonstrados os dados e o tratamento estatístico (análise de 

regressão múltipla) dos dados das empresas fechadas e abertas, classificações e análises 

efetuadas.  

No capítulo 5 estão as conclusões; estas são apresentadas com base na análise de 

dados e na literatura utilizada e por fim são apresentadas sugestões de futuros estudos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

No entendimento de Niyama (2007, p. 15) “a contabilidade é considerada a linguagem 

“dos negócios”, ou seja, é onde os principais agentes econômicos buscam informações 

(principalmente de natureza econômico financeira) sobre a performance empresarial e a 

avaliação de risco para se realizar investimentos”. 

Neste contexto, observa-se que o uso das informações extraídas das demonstrações 

contábeis são base para tomada de decisões de usuários de relatórios contábeis. Lage e 

Weffort (2009, p. 01) relacionam exemplos do uso da informação contábil  para tomada de 

decisões econômicas, quais sejam: 

 a) decidir quando comprar, manter ou vender um invetimento em ações; 

b) avaliar a administração quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida, 

qualidade de seu desempenho e prestação de contas; 

c) avaliar a capacidade da entidade de pagar seu empregados e proporcionar-lhes 

outros benefícios; 

d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à 

entidade; 

e) determinar a políticas tributárias; 

f) determinar a distribuição de lucros e dividendos; 

g) preparar e usar estatísticas da renda nacional; ou regulamentar as atividades das 

entidades. 

Em adição, Lage e Weffort (2009, p. 03) apresentam algumas utilidades da informação 

contábil para diversos usuários:  

[...] (a) auxiliar na análise de risco inerente ao investimento e ao retorno que ele 
produz, no caso dos investidores; (b) informações sobre a continuidade operacional 
da entidade, no caso clientes; (c) destinação de recursos, no caso do governo e suas 
agências; e (d) informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os 
desenvolvimentos recentes, no caso do público geral. 

Sobre o uso da informação reportada pela Contabilidade, Hendriksen e Van Breda 

(2007, p. 90) tratam a informação contábil destacando as Características Qualitativas da 
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Informação Contábil apontando “atributos de informações contábeis que tendem a ampliar sua 

utilidade”: 

duração ou sobrevivência a passagem do tempo; 

generalidade ou  aplicabilidade a todas as entidades contábeis; 

viabilidade ou capacidade de aplicação e suscetibilidade de verificação objetiva.  

Hendriksen e Van Breda (2007) relatam que são características qualitativas 

relacionadas ao processo decisório a Relevância e a Confiabilidade da informação reportada 

pela contabilidade. 

Os autores consideram o conceito pronunciado pelo A Statement of Basic Accounting 

Theory - ASOBAT, o qual estabelece para a informação ser relevante que ela seja “[...] 

pertinente ou esteja associada, de maneira útil, a ações que visem facilitar aos resultados 

desejados”; os autores comentam ainda que são três as perspectivas para a informação ser 

pertinente: “afetando metas, afetando a compreensão e afetando decisões” (HENDRIKSEN; 

VAN BREDA , 2007, p. 96). 

Ainda nesta mesma linha de informações úteis para tomada de decisões, pressuposto 

assumido para este estudo, é conveniente destacar que a informação é relevante na perspectiva 

da tomada de decisão, assim esta perspectiva é “alcançada quando a informação facilita a 

tomada de decisões pelos usuários” (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 2007, p. 97). 

Partindo-se do pressuposto de que a Contabilidade é útil como fonte de informações 

para a tomada de decisões no contexto empresarial, as características (Relevância e 

Confiabilidade) da informação contábil que lhe conferem a perspectiva do tomador de 

decisões são oportunas na discussão sobre práticas de GR, face ao fato de serem estas práticas 

formas de ‘modificar’ a informação reportada. 

Já a perspectiva de confiabilidade da informação contábil para o uso desta no processo 

de tomada de decisões é conceituada pelo (Financial Accounting Standard Board-FASB) no 

pronunciamento (Statement of Financial Accounting Concept _ Qualitative Characterics – 

SFAC 2). Segundo Hendrksen e Van Breda (2007, p. 99), este conceito representa “a 

qualidade da informação que garante que a informação seja razoavelmente livre de erro e viés 

e represente fielmente o que visa representar”. Os autores relatam ainda que a Confiabilidade 

é função de fidelidade de representação, verificabilidade e neutralidade, conferindo assim a 

razoabilidade de ausência de viés a informação contábil. 

Lopes e Martins (2007, p. 09) consideram que “o mercado financeiro é um dos 

maiores usuários da informação contábil por intermédio de analistas, corretoras, investidores 

institucionais e individuais, bancos de investimentos e outros agentes”. Iudícibus, Martins e 
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Gelbcke (2008, p. 30) afirmam que as companhias “[...] precisam dar ênfase à evidenciação 

de todas as informações que permitem a avaliação da sua situação patrimonial e das mutações 

desse seu patrimônio e, além disso, que possibilitem a realização de inferêncas perante o 

futuro”.  

Assim, a Contabilidade para Hendriksen e Van Breda (2007, p. 98) presta um serviço 

de monitoramento da realidade da empresa, pois com o passar do tempo os dados informados 

pela contabilidade servem como um termômetro. Os autores ainda afirmam que “a informação 

também desempenha um papel importante em termos de confirmação ou correção de 

expectativas anteriores”. 

O objetivo da Contabilidade, definido por Iudícibus, Martins e Gelbcke (2008, p. 49), 

é o de avaliar empresas em um dado momento, mas também o de “fazer inferências sobre as 

suas tendências futuras”. Martinez (2001, p. 06) assevera esta posição, no contexto do 

mercado acionário. O autor considera que “através dos relatórios contábeis financeiros supre-

se o mercado com informações relevantes para o processo de tomada de decisões sobre 

compra e venda de papéis e conseqüentemente, sobre os preços dos títulos”. 

Desta forma, o conteúdo informacional da Contabilidade é tema relevante para o 

mercado investidores, acionistas, bancos, governos, órgãos reguladores (contábeis e de 

mercado), concorrentes entre outros, e em específico pelo fato de romper com a abordagem 

dada a contabilidade como mensuração e passar a observar como o usuário percebe a 

informação disponível (LOPES; MARTINS, 2007). 

No entendimento de Tukamoto (2004, p. 14), a forma que a informação é 

disponibilizada para o usuário é conhecida como evidenciação (disclosure), a autora afirma 

neste contexto que “ essa forma refere-se à qualidade e à quantidade de informação fornecida, 

ao método usado para evidenciá-la, ao nível de detalhamento, entre outros aspectos”. 

Como descrito por Tukamoto (2004), a forma que a informação é apresentada e o 

volume de informação apresentada é aspecto relevante no ambiente onde atuam as empresas e 

os usuários das informações, pois é de posse de informações contábeis que usuários estudam, 

analisam e, por fim, tomam decisões sobre a entidade em estudo.  

A qualidade e quantidade (detalhamento) das informações que reportam os 

procedimentos contábeis neste sentido são relevantes para que o usuários possam tomar 

decisões racionais sobre a companhia estudada. 

Lopes e Martins (2007) salientam que os estudos contábeis que objetivam analisar o 

conteúdo informacional dos números contábeis, teve início em 1968, com a pesquisa de Ball e 

Brown (1968) e Beaver (1968). A despeito disso Baptista (2008, p. 26) afirma que no final da 
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década de 60, os desenvolvimentos teóricos na área de Finanças, particularmente da hipótese 

dos mercados eficientes e os métodos utilizados na sua investigação empírica, contribuíram 

para a realização dos primeiros estudos empíricos sobre o conteúdo informacional dos 

números contábeis. 

Os relatórios contábeis são meios importantes para que usuários possam acessar 

informações de empresas, para tomadas de decisões de diferentes fins (MARTINEZ, 2001; 

HENDRIKSEN e VAN BREDA, 2007; IUDÍCIBUS, GELBCKE e MARTINS, 2008; 

PAULO, ANTUNES e FORMIGONI, 2008; GALDI, 2008). 

 Para Paulo, Antunes e Formigoni (2008, p. 48) a informação contábil extraída das 

diversas demonstrações contábeis deve: 

[...] permitir a análise sobre aspectos de liquidez e solvência, estrutura de capital, 
administração do capital de giro, política de distribuição de dividendos e, ainda, 
propiciar a análise do desempenho da empresa e dos administradores, e permitir a 
previsão de futuros fluxos de caixa. 

Costa, Teixeira e Nossa (2002) destacam que embora não haja conceito usual de 

qualidade dos lucros, há preocupação dos usuários das informações contábeis em saber se são 

consistentes, quais são os critérios para sua formação, tendo em vista o relevante papel que o 

lucro tem para os seus usuários. 

Cardoso e Martinez (2006, p. 03) consideram que “dado que a Contabilidade é a forma 

pela qual a firma disponibiliza algumas informações (econômico-financeiras) ao mercado 

objetivando reduzir tal assimetria informacional, a Contabilidade é inerente à firma e ao 

ambiente no qual transaciona”.  

2.2 GERENCIAMENTO DE RESULTADOS (GR) 

Coelho (2007) comenta que as pesquisas da corrente que estuda as acumulações 

(apropriações) contábeis pode percorrer dois caminhos; um trata  das apropriações com viés 

conservador (conservadorismo), e o outro caminho discute as acumulações contábeis com 

propósitos diferenciados, o que de acordo com o autor, a literatura chama de gerenciamento 

de resultados. 

Colauto e Beuren (2006, p. 111) afirmam que:  
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A análise da eficiência, com base no lucro ou prejuízo do período e nos cálculos 
prospectivos do lucro empresarial, pode ser influenciada pela suscetibilidade de os 
gestores das empresas manipularem o resultado contábil, em detrimento da 
faculdade de se adotarem diferentes procedimentos contábeis para um mesmo fato. 

Martinez (2001) destaca a importância do estudo do Gerenciamento de Resultados 

Contábeis (Earnings Management), e embasa esta posição apontando os seguintes autores: 

Schipper (1989); Healy e Wahlen (1999); Dechow e Skineer (2000). O autor ainda discute 

que em revistas como: The Accounting Review, Jornal of Accounting and Economics e Jornal 

of Accounting Research, nos anos de 1995 a 2000, 35 artigos foram produzidos e publicados 

com o termo Earnings Management indicado no título do artigo.  

Em revisão feita para realização deste trabalho, constatou-se que no período de 2005 a 

2008 foram publicados mais 25 artigos nos mesmos periódicos internacionais pesquisados por 

Martinez (2001), o que denota a atualidade e importância do tema. 

Estudos preliminares efetivados no Brasil e no exterior sobre o GR descrevem as 

possibilidades de pesquisa nesta área e apresentam resultados (ocorrências de gerenciamento 

de resultados) já observados em companhias abertas e fechadas e e nos diversos setores da 

economia. 

Martinez (2001) estudou as demonstrações contábeis das empresas brasileiras de 

capital aberto no intervalo de 1995 a 1999, para avaliar se as empresas alvo do estudo reagiam 

aos estímulos do mercado através do gerenciamento do resultado contábil. O estudo conclui 

que as empresas brasileiras “manejam artificialmente os resultados”.  

Mais recentemente Paulo (2007), Goulart (2007) e Coelho (2007) estudaram práticas 

de gerenciamento de resultados no Brasil. O primeiro estudou os modelos de medição dos 

gerenciamentos de resultados, para identificar o real poder de determinação do nível de 

gerenciamento de cada modelo. Para tanto utilizou como escopo da pesquisa companhias 

abertas do mercado de capitais brasileiro, norte-americano e dos demais mercados de capitais 

da América Latina nos anos de 1996 a 2005. O estudo propõe por fim um modelo que de 

acordo com o autor tem maior poder explicativo do comportamento das companhias no 

contexto do gerenciamento de resultados em diferentes ambientes econômicos.  

Goulart (2007) estudou práticas de suavização de resultados (income smoothing) como 

prática de gerenciamento de resultados em instituições financeiras no Brasil no período de 

2002 a 2006, o estudo identificou que há evidências (de gerenciamento de resultados) 

identificadas nas instituições financeiras pelo manuseio das despesas com provisão para 

devedores duvidosos (PDD). 
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Coelho (2007, p. 79) estudou a qualidade da informação contábil e o conservadorismo 

contido nos resultados contábeis apresentados por companhias abertas e fechadas no período 

de 1995 a 2004, e descreve assim o GRC: 

a lógica predominante no gerenciamento de resultados é estabelecer uma associação 
negativa entre resultados contábeis informacional e economicamente eficientes – 
que busquem reduzir a assimetria informacional entre gerentes e contratantes – e 
apropriações contábeis contemporâneas, as quais distorcem o conteúdo 
informacional do lucro contábil. Tais pesquisas utilizam modelos de correlação entre 
a variabilidade do lucro provocada por apropriações contábeis e a variabilidade do 
fluxo de caixa operacional, supondo que o erro estatístico da regressão (resíduos 
entre valores reais e estimados) representa porção discricionariamente adicionada 
(subtraída) ao resultado econômico estrito das atividades e das circunstâncias 
associadas à empresa. 

Jeanjean e Stolowy (2008) estudaram o impacto da adoção do padrão internacional de 

contabilidade (IFRS) no nível de gerenciamento de resultados contábeis na Austrália, Reino 

Unido e França, antes e depois da adoção da IFRS, o estudo identificou que o nível de 

gerenciamento de resultados aumentou na França e não declinou nos demais países. 

Nestas pesquisas, contudo, não buscou-se avaliar se existe relação entre o montantes 

de gerenciamento de resultado de um mesmo setor da economia para companhias com 

formação societária diferentes (abertas e fechadas). 

 

2.2.1 Incentivos para o Gerenciamento de Resultados  

Conforme Healy e Wahlen (1999), os incentivos para o GR no que se refere ao 

mercado de capitais são fruto das expectativas geradas para atenderem as previsões do 

mercado e dos analistas financeiros, para atender contratos estruturados com base nos dados 

de demonstrações contábeis e para evitar custos políticos. Baptista (2008, p. 36) afirma que 

“de um modo geral, o incentivo para o gerenciamento se origina da motivação de não 

desapontar o mercado.” 

De outro lado, as companhias de capital fechado no Brasil, em específico sobre a 

divulgação de informações contábeis, estas em comparação com as companhias de capital 

aberto possuem regras de evidenciação (disclosure) menos exigentes. A divulgação se dá por 

meio de divulgação em jornais de grande circulação e em diários oficiais, a divulgação é 

orientada pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela Lei 6.404 de 1976 e leis substitutas, 

a mais recente, a Lei 11.638 de 2007. 
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Coelho (2007) assevera que tanto as leis societárias e o Conselho Federal de 

Contabilidade no âmbito das companhias de capital fechado normatizam as ações dos 

Contadores, tendo pouco ou nenhum efeito sobre atos de administradores, proprietários e 

gerentes. 

Martinez (2001) aponta os seguintes incentivos para o GR: motivações vinculadas ao 

mercado, motivações contratuais (compensação, empréstimos convenções) e motivações 

regulamentares e custos políticos. 

Por motivações vinculadas ao mercado de capitais, Martinez (2001, p. 38) considera 

que “o amplo uso das informações contábeis pelo investidor e analistas na avaliação de ações 

cria incentivo para que os administradores gerenciem os resultados contábeis”. De acordo 

com o autor o que motiva os gestores a utilizarem práticas discricionárias para gerenciamento 

é o fato de alterar a percepção do investidor em relação ao risco de investir na companhia em 

estudo. 

Martinez (2001) destaca entre as motivações relacionadas aos diferentes contratos que 

a companhia celebra os contratos firmados com credores (atender parâmetros contábeis 

acordados em relação aos números contábeis) e celebrados com gerentes (atender parâmetros 

pré-estabelecidos para manter remuneração, melhorá-la ou manter contínua).  

Por incentivos relacionados com regulamentação e custos políticos, Martinez (2001, p. 

40) considera que “as firmas gerenciam seus resultados quando possuem lucros muito 

elevados, ou resultados acima da média de outros setores [...] o propósito seria evitar desgaste 

ou despertar inveja de outros setores, que poderiam alegar práticas de cartel ou monopólio”. 

Paulo (2007, p. 50) descreve que o GR é originado de “regulamentação, contratos de 

dívidas, remuneração dos altos executivos e, emissão e negociação de títulos imobiliários” 

adiante refere que os incentivos mais analisados na literatura são: 

evitar divulgação de perdas contábeis; 

minimizar volatilidade dos resultados ao longo do tempo; 

remuneração baseada em desempenho, incluindo stock options; 

ajustar resultados às previsões dos analistas financeiros; 

lançamento de títulos no mercado de capitais; 

cumprir exigências contratuais de dívidas (debt covenants) e renovação de contratos 

de financiamentos e/ou empréstimos; 

fiscalização ou monitoramento setorial das agências regulatórias; 

redução da carga tributária; 

outros incentivos econômicos e/ou financeiros; 
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incentivos além dos aspectos econômicos e financeiros. 

De outro lado as empresas fechadas possuem características de contrato e de 

governança de economia interna, assim utilizam os relatórios contábeis para demandas de 

distribuição de dividendos e fiscais (BALL e SHIVAKUMAR, 2005). 

Baptista (2008, p. 36) por sua vez alinha-se aos autores citados e descreve em seu 

estudo que os incentivos ao GR são relacionados ao mercado de capitais, contratuais e 

relacionados à regulação.  

Baptista (2008) afirma, no entanto, que os incentivos para o gerenciamento 

relacionado a companhias abertas pode ser na direção da redução ou manutenção do preço da 

ação, através do gerenciamento para reduzir o resultado da companhia ou para manter o preço 

em uma cotação alta, gerenciando o resultado para mantê-lo em valor alto. 

Com relação aos contratos de dívida, a relação entre práticas de GR e pode ser 

analisada antes ou depois da ocorrência efetiva de um contrato. O objetivo do gerenciamento 

é apresentar números que não impactem a decisão de fornecimento de crédito e 

principalmente com relação à identificação de nível de elevado de risco de crédito, o que 

impacta o valor da taxa de juros a ser adotada para corrigir o contrato, como exemplo; sobre 

incentivos regulatórios, o gerenciamento ocorre em virtude de que o ambiente legal tem 

influência nos níveis de gerenciamento, assim companhias reguladas podem gerenciar seus 

números para evitar maior regulação ou se beneficiar da legislação; também pode ocorrer 

gerenciamento para evitar conseqüências políticas adversas ou custos políticos, objetivando 

com a prática apresentar um resultado menos lucrativo ou rentável, (BAPTISTA, 2008). 

 

2.2.2 Tipos de Gerenciamento de Resultados 

Para Martinez (2001, p. 43) os tipos de gerenciamento são os que seguem: 

Gerenciamento dos resultados contábeis para aumentar ou diminuir os lucros. Os 

resultados são “gerenciados” de modo a atingir determinadas metas de referência que podem 

ser acima ou abaixo do resultado do período; 

Gerenciamento dos resultados contábeis para reduzir a variabilidade (income 

smoothing). O propósito é manter os resultados em determinado patamar evitando a excessiva 

flutuação; 
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Gerenciamento dos Resultados para reduzir custos correntes em prol de lucros futuros 

(Take a Bath ou Big Bath Accounting).  As empresas gerenciam os resultados corrente 

piorando-os, tendo como propósito ter melhores resultados no futuro. 

Paulo (2007, p. 62), relaciona como ‘padrões’ de gerenciamento o que Martinez 

(2001) trata como ‘tipos’ os conceitos se equivalem, como segue: 

 

a) Taking a Bath: afirma que esse padrão consiste na diminuição dos resultados 

correntes na divulgação de prejuízos contábeis, normalmente, em períodos de reorganização 

da empresa e/ou mudança da cúpula administrativa. A intenção é de que, no primeiro 

momento, a gestão da empresa reconheça o maior volume de possíveis perdas ainda não 

evidenciadas, ‘limpando’ nas demonstrações contábeis para aumentar as probabilidades de 

divulgação de lucros contábeis no futuro. No momento, a administração começa evidenciar 

melhorias no desempenho da empresa, fazendo com que os usuários da informação avaliem a 

atual gestão de boa qualidade; 

b) Income Minimization (diminuição dos resultados): considera que semelhante ao 

taking a bath, mas menos extrema. Essa prática escolhida pelas firmas que são mais 

politicamente monitoradas, em períodos de alta lucratividade ou menos por motivações 

tributárias; 

c) Income maximization (maximização dos resultados): busca atingir resultados 

elevados conforme interresses dos gestores da empresa, e estão relacionados, normalmente, ao 

plano de remuneração dos administradores, debt covenants, etc.. 

d) Income Smoothing (suavização dos resultados): essa forma reduz a volatilidade dos 

resultados reportados, pois os investidores avessos ao risco preferem que os lucros sejam 

estáveis. Além disso, a income smoothing pode ser utilizada para apresentar uma persistência 

de elevação de lucros.  

 

2.2.3 Gerenciamento de Resultados Contábeis e Fraude Contábil 

Martinez (2001, p. 12) destaca que “Gerenciamento dos resultados contábeis 

(Earnings Management) caracteriza-se fundamentalmente como alteração proposital dos 

resultados contábeis (intencional), visando alcançar, atender motivação particular”. O 

propósito claramente definido que motiva os gestores a procederem desta forma “não são os 

de expressar a realidade latente do negócio”. 
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Dechow e Skiner (2000, p. 04) apontam o conceito dos Examinadores de Fraudes 

Certificados (1993); afirmam que fraude contábil é “a deturpação deliberada da condição 

financeira de uma empresa realizada através da inexatidão ou omissão intencional de 

montantes ou divulgações nas demonstrações financeiras para que a demonstração financeira 

possa enganar os usuários”. Comentam, no entanto, que a SEC considera fraude contábil 

escolhas contábeis que violem os limites do USGAAP. 

Muldorf e Comiskey (2002, p. 59) definem gerenciamento de resultados como sendo 

“a manutenção ativa de resultados contábeis com a finalidade de criar uma impressão alterada 

da realidade empresarial”. Dada a possibilidade de contadores e administradores escolherem 

apropriações contábeis (dentro dos limites legais dos Princípios Contábeis Geralmente 

Aceitos) podem assim optar em maximizar o valor da empresa. 

Martinez (2001, p. 13) enfatiza 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 à realidade 
concreta dos negócios, mas em função de outros incentivos, que o levam a desejar 
reportar um resultado distinto. 

Posto isto, deve ser observado ao ser considerado o gerenciamento de resultados, é o 

fato de que sua efetividade como prática de gestão se dá por escolhas (liberdade de escolhas) 

contábeis que tem como limite os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos - PCGA, a 

violação destes consubstancia-se em fraude contábil, situação que possui outras características 

e outras conseqüências (DECHOW e SKINNER, 2000; MARTINEZ, 2001; MULDORF e 

COMISKEY, 2002). 

Goulart (2007) comenta que a identificação de fraudes contábeis não é objeto de 

estudo do GR. Destaca, porém que poderá haver eventualmente captação pelos modelos de 

identificação discricionárias de fatos se constituírem em fraudes ou irregularidades. 

Murcia (2007, p. 29) assume em seu estudo que “o gerenciamento de lucros não está 

enquadrado dentro do conceito de fraude nas demonstrações contábeis utilizado neste estudo, 

pois esta prática, além de aceita pela legislação, apresenta-se inerente à evidenciação 

contábil”. 

De outro lado, a fraude contábil, como se constatou, é caracterizada como o 

procedimento que ultrapassa limites propostos pela legislação. 
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Dechow e Skinner (2000) definem GR como sendo práticas dentro dos parâmetros da 

legislação e da norma contábil, de outro lado os autores apresentam o que, no entendimento 

de Healy e Wahlen (1999) são práticas de GR, para estes o gerenciamento é praticado 

mediante a “escolha de práticas contábeis [...] pois estas práticas é que podem estar de acordo 

com (ou violando os) GAAPs”. 

Formigoni, Paulo e Pereira (2008, p. 04) defendem que “numa visão oportunística, o 

gerenciamento de resultados contábeis ocorre no manuseio dos números contábeis com a 

intenção de atender um benefício particular”. Asseveram os autores sobre o GR “[...] que 

diferente da fraude contábil contábil, concetra-se nos limites prescritos pela legislação 

contábil, sendo difícil o adequado entendimentoda diferença entre gerenciamento de 

resultados e fraude contábil”. 

Matsumoto e Parreira (2007, p. 146) posicionam-se sobre o entendimento a respeito da 

conceituação e diferenciação entre fraude contábil e gerenciamento de resultados Contábeis 

destacando que: 

pode-se assim, definir que o gerenciamento de resultados contábeis é a manipulação 
formal das contas de resultado ou da atividade operacional, mediante a escolhas 
discricionárias de práticas e estimativas contábeis com implicações no resultado 
financeiro e em acordo com os princípios e as normas contábeis.  

Dechow e Skinner (2000) relatam diferenças entre fraude e gerenciamento de 

resultados contábeis (The Distinction Between Fraud and Earnings Management) em especial 

relatam normas que violam as Normas ou Princípios Contábeis (Violates GAAP): registrar 

vendas fictícias, antecipar (documentalmente) a data de realização das vendas e supestimar o 

estoque pelo registro de inventário fictício. Os autores relatam como sendo exemplo de 

práticas de gerenciamento de resultados: evitar ou reduzir o reconhecimento de provisões, 

reduzir as cotas de depreciação e amortização e reconhecimento de receitas durante a 

produção. 

Há objetiva devergência de entendimento relativamente as diferenças entre fraude e 

gerenciamento de resultados contábeis, desta forma Matsumoto e Parreira (2007, p. 146) 

afirmam que: 

Portanto, não há um consenso entre os autores pesquisados com relação à distinção 
entre fraudes e gerenciamento de resultados . Uns tratam ambos os termos como 
sinônimos, afirmando que a barreira que separa uma prática da outra é muito tênue. 
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Outros ao contrário, distiguem-se diferentemente, esclarecendo as diferenças 
existentes. 

2.2.4 Detecção de Práticas de Gerenciamento de Resultados Contábeis 

Baptista (2008, p. 88) afirma que, “de um modo geral, os resultados dos estudos que 

investigam a existência do gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras sugerem que 

estas, de capital aberto ou fechado, realizam a prática”. 

Martinez (2001) constatou que as companhias abertas gerenciam resultados para: 

evitar perdas, sustentar desempenho recente, reduzir a variabilidade de resultados, manter o 

crédito perante os credores,  piorar resultados recentes em prol de resultados futuros. 

As constatações de Martinez são corroboradas por vários estudos (TUKAMOTO, 

2004; GOULART, 2007; PAULO, 2007; BAPTISTA, 2008). Há, entretanto, diferenças entre 

os estudos e os achados, às vezes diferenciam uns dos outros pelo uso de variáveis, pelo 

tempo do corte temporal ou pelo modelo utilizado para mensuração das acumulações 

discricionárias (accruals).  

Martinez (2001) relata que o gerenciamento de resultados é operacionalizado: 

a) para evitar perdas (finalidade): 

 - evita-se reportar resultados negativos no EBITIDA; 

- evita-se reportar resultados negativos no lucro operacional e no lucro antes do 

imposto de renda; 

b) para sustentar desempenho recente (finalidade): 

- companhias podem estar praticando gerenciamento para manter o Lucro por 

Ação recente; 

c) para Reduzir a Variabilidade dos Resultados (como): 

- contas de depreciação, despesas com provisão para devedores duvidosos e receita 

não operacional; 

- variações no ativo diferido, amortização de ágio/deságio de investimentos, 

provisão para perdas em investimentos, podem estar sendo gerenciadas; 

d) para manter credibilidade perante os credores (como): 

- contas de depreciação e receitas não operacional são operacionalizadas para 

minimizar resultados negativos; 
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Outros autores relatam contas contábeis, procedimentos ou técnicas que podem estar 

sendo operacionalizadas em práticas de gerenciamento de resultados, como se observa no 

Quadro 1.  

Práticas Discricionárias Estudo 
Ano 

Autoria Finalidade do 
Estudo 

Escolha do Método de avaliação dos Estoques – 
PEPS, UEPS e Custo Médio. 

2002 
Costa, Teixeira e 

Nossa 
Não reconhecimento da obsolescência dos 
estoques. 

2002 
Costa, Teixeira e 

Nossa 

Reconhecimento antecipado de Receitas. 2002 
Costa, Teixeira e 

Nossa 
“[...] depreciação, o método de depreciação 
utilizado pode ter um impacto negativo maior ou 
menor sobre o lucro, por exemplo, depreciação 
acelerada tem um impacto negativo sobre o lucro 
maior que a utilização do método de depreciação 
linear”. 

2002 
Costa, Teixeira e 

Nossa 

Aumento dos estoques para suportar vendas 
futuras 

2002 
Costa, Teixeira e 

Nossa 

Classificar os 
achados sobre a 

relação entre 
qualidade do lucro 

contábil e a variação 
no preço das ações, 

no que tange ao 
conservadorismo e 

aos accruals. 

Capitalização de Pesquisa e Desenvolvimento 2008 Galdi 

Reavaliação de Ativos Permanentes  
(até 2007) 

2008 Galdi 

Verificar a utilidade 
e as limitações de 

estratégias de 
investimento em 
ações baseada na 

análise de 
Demonstrações 

Contábeis 
Quadro 1 – Práticas discricionárias citadas pela literatura 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que há uma variedade de possibilidade de operacionalização de 

gerenciamento de resultado o que pode ser contextualizado de acordo com o entendimento de 

Baptista (2008) quando a autora destaca que o gerenciamento de resultados tem perspectiva 

oportunística (gestor) e perspectiva informacional (conteúdo informacional da Contabilidade). 

 

2.2.5 Como identificar o Gerenciamento de Resultados Contábeis 

Na literatura contábil é possível identificar três tipos de procedimentos metodológicos 

para mensurar empiricamente a ocorrência de Gerenciamento de Resultados. São citados: (i) 

estudos com base na distribuição de freqüências, (ii) estudos com base na análise de 

acumulações (accruals) específicas e (iii) estudos com base no agregado da acumulações 

(accruals), buscando estimar as acumulações discricionárias (MARTINEZ, 2001; 

TUKAMOTO, 2004; GOULART, 2007 e BAPTISTA, 2008).   
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Os estudos com base na distribuição de frequência para Martinez (2001, p. 45) 

examina “[...] as propriedades estatísticas da distribuição entrecruzada (cross –sectional) dos 

resultados contábeis das empresas, para verificar se determinados pontos de referência 

estariam motivando os gestores a praticar o “gerenciamento” de resultados contábeis.” 

Os estudos com base em acumulações específicas objetiva “[...] modelar o 

comportamento de acumulações específicas, ou de indústrias particulares, com o propósito de 

verificar se esses itens são utilizados para o gerenciamento de resultados contábeis” 

(MARTINEZ, 2001, p. 45). 

“Para qualquer teste na área de “gerenciamento” dos resultados contábeis, é muito 

importante mensurar a discricionariedade da gestão sobre os lançamentos contábeis das 

acumulações (accruals)”, com estas expressões Martinez (2001, p. 46) introduz os estudos 

com base em acumulações agregadas, adiante o autor adiciona ainda que estes estudos 

possuem “foco no agregado de contas (acumulações totais) para procurar estimar o montante 

discricionariamente allterado (acumulações discricionárias), que pode ser entendido como 

sucedâneo (proxy) do gerenciamento dos resultados contábeis” (MARTINEZ, 2001, p. 50). 

Martinez (2001, p. 46) argumenta que “para qualquer teste na área de gerenciamento 

dos resultados contábeis, é muito importante mensurar a discricionariedade da gestão sobre os 

lançamentos contábeis das acumulações (accruals). 

Baptista (2008, p. 41) afirma que inicialmente estudos sobre gerenciamento de 

resultados envolvem a escolha de uma medida para que se possa efetivar a medição, neste 

sentido afirma que “as primeiras escolhas envolvidas nas pesquisas de gerenciamento de 

resultados envolvem a fonte de gerenciamento a ser investigada e a proxy a ela associada, ou 

seja a medida do comportamento discricionário sobre o lucro”. 

Como constatado na literatura há necessidade de identificar uma medida que possa 

estimar o volume de acumulações discricionárias, esta medida é conhecida na literatura como 

accrual (MARTINEZ, 2001; TUKAMOTO, 2004; GOULART, 2007 e BAPTISTA, 2008). 

Desta forma é conveniente aprofundar alguns aspectos desta medida, sendo ela elemento 

substituto (sucedâneo) para mensuração de acumulações totais e discricionárias. 

Ainda nesta linha de considerações, Goulart (2007, p. 42) enfatiza que “os accruals 

referem-se às receitas apuradas e às despesas reconhecidas com base no regime de 

competência, e não em decorrência do efetivo recebimento da receita em caixa ou do efetivo 

pagamento da despesa.” 
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Regime de Competência para Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p.08) é o regime 

onde as “receitas e despesas são apropriadas ao período em função de sua ocorrência e da 

vinculação da despesa à receita, independentemente de seus reflexos no caixa”. 

Accrual, para Goulart (2007, p. 42), pode ser traduzido como: 

[...] acumulação, remetendo à noção de receitas ou despesas que se acumulam em 
decorrência do transcurso de prazos. Assim ocorre na apropriação de receitas 
relativas a incrementos patrimoniais observados em ativos como duplicatas a receber 
(decorrentes de vendas a prazo) ou em títulos adquiridos, constituindo aplicações 
financeiras. 

O acesso a literatura sobre o tema revela que há diferentes conceitos ou traduções do 

termo para o português e para o uso técnico a que se destina neste estudo. No Quadro 2 segue 

relação de traduções do termo Accrual: 

Definições de Accruals Estudo 
Ano 

Autoria 

“[...] accruals são essencialmente ajustes temporários que transferem o fluxo de caixa para o 
período onde eles são reconhecidos nos resultados [...]”  

2001 Dechow e Dichev 

“[...] as estimativas e provisões utilizadas pela contabilidade, tais como: método de 
depreciação e de reconhecimentos de receitas e despesas será utilizado.” (grifo nosso) 

2002 Costa, Teixeira e Nossa 

“Comumente definiu-se accruals como sendo somente provisões passivas cujo impacto no 
lucro seria sempre negativo”. 

2002 Costa, Teixeira e Nossa 

“Total de accrual operacional líquido = Lucro Líquido – Fluxo de Caixa das Atividades 
Operacionais – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento”. 

2001 Richardson et al. 

A diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional líquido é conhecida como 
accruals (acumulações). Portanto, accruals seriam todas aquelas contas de resultado que 
entraram no cômputo do lucro, mas que não implicam em necessária movimentação de 
disponibilidades. 

2008 Martinez 

“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.” 2008 Galdi 

Quadro 2 – Definição do termo accrual 
Fonte: dados de pesquisa. 

 

Este estudo utilizará o conceito de Dechow e Dichev com a seguinte tradução 

“accruals são essencialmente ajustes temporários que transferem o fluxo de caixa para o 

período onde eles são reconhecidos nos resultados”, e para evitar divergências será utilizada a 

expressão accrual no desenvolvimento do estudo.  

O gerenciamento de resultado enfatiza que os modelos que utilizam a mensuração dos 

accruals (proxy para o gerenciamento) para identificar as acumulações totais tem como 

característica peculiar o fato de necessitarem grande números de contas contábeis, o que 

efetivamente cria uma exigência para aplicação da técnica. 
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Baptista (2008, p. 05) relata, apresenta a fórmula e descreve os modelos Jones (1991), 

Kang e Sivaramaksrishnan (1995), Dechow, Sloan e Sweeney (1995), Ball e Shivakumar 

(2006) e Pae (2005) como demonstra a figura 1: 

 
Figura 1 - Modelos de Estimação de Accruals decorrentes do Modelo de Jones (1991) 
Fonte: Baptista (2008, p. 05) 

 

A relação dos modelos apresentados e descritos por Baptista (2008) partem do Modelo 

de Jones (1991). Modelos apontados como modelos identificados na literatura por Martinez 

(2001) são os modelos de Healy (1985), de Jones (1991), Modificado de Jones (1995) e o 

kang e Sivaramakrishnan (1995). 

Tanto Martinez (2001) quanto Baptista (2008) alinham-se ao afirmar que o Modelo 

KS (1995) é mais exigente no tocante a quantidade de contas contábeis necessárias a 

operacionalização do modelo e no no fato de que incorporando maior número de contas 

contábeis pode monitorar maior número de pontos em que há possibilidade dos gestores 

agirem de forma discricionária.  

 

2.2.6 Modelos de Detecção de Gerenciamento de Resultados Contábeis 

Viana (2007, p 02) afirma que “se procura estimar um nível normal de accruals, sendo 

os desvios desse nível considerados como evidência de práticas de manipulação de resultados 

contabilísticos”, desta forma serão relacionados os modelos utilizados nos estudos sobre GR. 
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Martinez (2001) relata os modelos mais usados nas pesquisas científicas em 

Contabilidade para estimar Acumulações Discricionárias (Discretionary Accruals), quais 

sejam: Modelo de Healy (1985); Modelo de Jones (1991); Modelo Modificado de Jones 

(1995); Modelo Kang & Sivaramakrishnan (1995). 

Baptista (2008) cita os seguintes modelos: Modelo de Healy (1985); Modelo de 

DeAngelo (1986); Modelo de Jones (1991); Modelo de Dechow, Sloan e Sweeney (1995) ou 

Modelo de Jones Modificado; Modelo Pae (2005) ou Modelo Jones Aumentado; Modelo 

Kang e Sivaramakrishnan (1995); Dechow, Richardson e Tuna (2003) ou Modelo Jones 

Adaptado; Ball e Shivakumar (2006). 

A diferença temporal dos estudos de Martinez (2001) e de Baptista (2008) destaca a 

ampliação do debate em torno dos modelos de mensuração das acumulações  como 

sucedâneos (proxies) para a identificação de gerenciamento de resultados. Observa-se pela 

descrição dos modelos citados por Baptista (2008) que o Modelo de Jones serve de base para 

a evolução dos modelos de Modelo de Dechow, Sloan e Sweeney (1995), Modelo Pae (2005), 

Dechow, Richardson e Tuna (2003). Baptista comenta, no entanto que o Modelo de Kang e 

Sivaramakrishnan (1995) é uma adaptação do Modelo de Jones (1991) com a inclusão de 

elementos na mensuração das acumulações discricionárias que segundo estes eram omitidas 

no modelo base fazendo de Jones (1991) um modelo que não monitorava contas com 

possibilidade de ações discricionárias. 

Martinez (2001, p. 47) sustenta que há no Modelo de Jones (1991) há severos erros de 

classificação, desta forma destaca: 

Erros nas Variáveis: alguns itens que podem ser manipulados não são considerados no 

modelo de Jones. Por exemplo, o controle efetuado para a variável receita ignora que as 

próprias receitas podem estar sendo manipuladas; 

Variáveis Omitidas: o modelo de Jones não controla variações nas despesas; 

Simultaneidade: uma vez que, no processo de estimativa, tanto as variáveis 

explicativas como as variáveis explicadas são conjuntamente determinadas, isso provoca 

problemas de autocorrelação viesando os resultados da regressão.  

Baptista (2008) ao abordar os modelos de identificação de sucedâneos para 

identificação de Gerenciamento de Resultados descreve que dos 58 estudos sobre o tema que 

a autora pesquisou, o modelo de Kang e Sivaramakrishnan (1995) é o modelo mais utilizado 

para esta finalidade, seguido dos modelos de Dechow, Sloan e Sweeney – Jones Modificado 

(1995) e Jones (1991) respectivamente com 11 e 6 estudos com a utilização deste modelo. 
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Baptista entende que estes números são conseqüência da evolução dos modelos 

empíricos acima relatados, assim, sustenta que (2008, p. 120): 

[...] o modelo de Jones (1991) é o modelo de estimação de accruals de referência. A 
partir dele, e com o propósito de contornar limitações de natureza estatística e 
melhorar a capacidade de estimação das accruals não-discricionária (como a 
obtenção de um R² maior), outros modelos foram idealizados, entre eles, o de Kang 
e Sivaramakrishnan (1995) o que justifica a quantidade de estudos que o adotou. 

Martinez (2001, p. 48) comentando sobre os erros de classificação (erros de variáveis, 

variáveis omitidas e simultaneidade) está alinhado às considerações recentes de Baptista 

(2008), em que o autor afirma que: 

[...] em resposta a todos esses problemas, a melhor alternativa parece ser o modelo 
KS. Até onde se tem conhecimento, na literatura, nenhum outro modelo revisa cada 
um dos problemas anteriormente identificados. Para mitigar os problemas de 
variáveis omitidas, o modelo KS inclui as despesas operacionais na regressão, bem 
como trata das contas a receber para lidar com eventuais problemas associados à 
manipulação nas receitas. E, finalmente, para corrigir o problema de simultaneidade, 
é empregada a metodologia de variáveis instrumentais. 

2.2.7 Modelo KS 

De posse das constatações encontradas na literatura este estudo utiliza o Modelo  

KANG e SIVARAMAKRISHNAN(1995) – (KS) para estimar o montante de acumulações 

discricionárias para as empresas que comporão a amostra. 

O modelo é descrito por Martinez (2001, p. 49) da seguinte forma: 

[ ] [ ] [ ] εA.PerδΦDespδΦRecδΦΦAT itit33it22it110it
+××+××+××+=  

 

[ ] [ ] [ ]{ }A.PerδΦDespδΦRecδΦΦAT it33it22it110ititAD ×+××+××+−=

 

Onde:  

=ATit
Acumulações Totais = (∆CGL – Depreciação &Amortização t) 

=Recit
Receita Líquida (excluindo tributação sobre faturamento) 

=Desp
it

Custos e Despesas Operacionais antes da Depreciação & Amortização 



 

 

 
47 

 
 

 

=CGL Capital de Giro Líquido, excluindo as Disponibilidades, Financiamento 
de Curto Prazo e Provisão para Impostos a Pagar 

=A.Perit
Ativo Permanente ((Imobilizado + Diferido)- Investimentos) 

=
−CR 1ti,

Contas a Receber no período t-1 

=
−DEPR 1ti,

Despesas de Depreciação e Amortização no período t-1 

=δ1
CRi,t-1/Reci,t-1, onde CR representa as Contas a Receber no período t-1 

=δ2
(CGLi,t-1/CRi,t-1)/Despi,t-1 

=δ3
DEPRi,t-1/A.Peri,t-1 

As variáveis Reci,t-1, Despit, A.Perit, foram medidas em termos de Ativos Totais 
das empresas. 

Φ1 , Φ2 , Φ3 = Coeficientes estimados pela regressão 

εit = erro ou resíduo da regressão 

  

Ao descrever o Modelo KS, Baptista (2008, p. 71) afirma que: 

a abordagem de Kang e Sivaramkrishnan (1995) é semelhante à de DeAngelo 
(1986). Enquanto está última assume que, na ausência de gerenciamento, as accruals 
na data t são iguais às accruals na data t – 1 (supondo que a data t-1 não há 
gerenciamento), Kang e Sivaramakrishnan (1995) assumem que a relação entre 
algumas contas na data t são iguais àquelas observadadas na data t-1 (supondo que 
na data t-1 não há gerenciamento). As relações para as quais Kang e 
Sivaramakrishnan (1995) assumem a igualdade entre duas datas, na ausência de 
gerenciamento, são: Contas a Receber/Receita, (Estoque + Despesas Pagas 
Antecipadamente + Contas a Pagar)/Despesas e Depreciação/Ativo Imobilizado 
Bruto. 

Para operacionalização do modelo o valor das Acumulações Totais foi obtido pela 

relação entre períodos do CCL – Capital Circulante Líquido obtido pela fórmula apresentada 

por Assaf (2007), excluído os montantes de Depreciacão e Amortização. As acumulações 

totais em todos os anos e para todas empresas foi considerada em relação ao valor total do 

Ativo Total. 

O Modelo KS é classificado, de acordo com o tipo de metodologia, como um modelo 

de Acumulações Agregadas (Aggregate Accruals). Martinez (2001, p. 50) descreve o modelo 

da seguinte forma: 
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a) Metodologia Empírica: foco agregado de contas (acumulações totais) para procurar 

estimar o montante discricionariamente alterado (acumulações discricionárias), que pode ser 

entendido como sucedâneo (proxy) do “gerenciamento” dos resultados contábeis; 

b) Vantagens da Metodologia: aplicabilidade para horizonte amplo de empresas; 

permite mensuração do montante que está sendo manejado, identificando se positivo ou 

negativo (comparabilidade); 

c) Desvantagens da Metodologia: modelos incorrem em erros de mensuração; 

dificuldade prática de encontrar um modelo que estimem com precisão quais são as contas 

discricionariamente alteradas; complexidade, problemas econométricos e grande quantidade 

de dados requeridos; 

Martinez (2001, p. 95) adiciona que, “embora demande maior número de variáveis, e 

talvez por isso mesmo, o modelo KS é o mais completo, tanto no sentido contábil de 

descrever, mas eficientemente o processo de definição das acumulações (accruals) como no 

aspecto ligado a precisão estatística”. 

Como descrito na literatura sobre o tema o Modelo KS (1995) identifica as 

acumulações totais por meio de contas do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado do Exercício com a finalidade de identificar o montante alterado de acumulações 

discricionárias. O uso de uma maior quantidade de contas.  

Como apontado por Martinez (2001), é o ponto forte do modelo e pode ser 

caracterizado pelo as contas utilizadas no modelo criam um monitoramento das atividades 

operacionais e dos procedimentos reportados pelas demonstrações contábeis utilizadas; como 

por exemplo: a Receita Líquida representa o volume de atividade (volume de faturamento) do 

ano em estudo, os valores contabilizados como Depreciação e Amortização são representação 

do montante contabilizado pela companhia da “[...] da diminuição do valor dos bens do ativo 

imbilizado resultante do desgaste pelo uso, pela ação da natureza, percecimento ou pela 

absolescência normal” de acordo com Santos (2004, p. 11), entre outras contas utilizadas pelo 

método. 

A afirmação de Martinez (2001) parte da seguinte perspectiva, quando destaca a a 

abrangência do modelo em relação as contas contábeis utilizadas: 

a) Receita Líquida: considera as receitas da empresa excluído de impostos, este dado 

reporta o volume de atividade da empresa e se este volume de atividade tem diferença de 

volume do ano anterior em comparação com o ano corrente. O modelo propõe identificar a 

variação de um ano para o outro relacionando a receita com o volume de contas a receber 
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esperado (este valor esperado é identificado com o uso da variável δ1
, que representa o 

indicador de relação entre o volume de contas a receber e o total de receitas do ano anterior). 

Esta averiguação é aplicada para cada empresa que compõe e a amostra em cada ano 

estudado. 

A relação da conta Receita Líquida com o indicador que considera a relação Receitas 

Líquidas e Contas a Receber objetiva verificar se há manuseio da conta receita, este manuseio 

é apontado como forma de gerenciamento por Dechow e Skinner (2000), por Nossa, Teixeira 

e Nossa (2002), entre outros. 

b) Despesas e Custos Operacionais: os custos e despesas operacionais representam os 

esforços que a companhia utiliza para colocar as mercadorias/ produtos ou serviços em 

condições de comercialização. A consideração desta conta tem impacto na formação do 

resultado (lucro ou prejuízo). 

O Modelo KS (1995) utiliza esta conta contábil relacionando-a com a variável δ2
 . A 

variável  δ2
 considera a variação do Capital Circulante Líquido (CCL), excluído o valor das 

contas a receber do período corrente em relação às despesas operacionais do ano anterior. 

Sobre a composição da variável δ2
, cabe analisar a sua composição: 

O CCL envolve a composição de atividades operacionais da empresa, compreendendo 

as fases de compra, venda, cobrança e os recursos consumidos em cada uma destas fases; 

Assaf (2007, p.170) afirma que o CCL “[...] é o volume de recursos a longo prazo 

(permanentes) da empresa que se encontra aplicado no ativo circulante”, estes recursos 

aplicados no ativo circulante segundo o autor devem gerar sustentação e crescimento das 

atividades da empresa; 

A perspectiva que o modelo pretende identificar com a variação do CCL é o impacto 

das Contas a Receber na composição financeira pela identificação do possível manejo ou não 

desta conta contábil face a antecipação de receitas (COSTA, TEIXEIRA e NOSSA, 2002) e o 

conseqüente aumento de contas a receber. 

c) Capital de Giro Líquido / Capital Circulate Líquido: como já descrito o CCL é de 

acordo com Assaf (2007) a sobra de recursos permanentes aplicados no ativo circulante. 

No Modelo KS, no cálculo do Capital Circulante Líquido são excluídos as 

disponibilidades, financiamentos de curto prazo (capital de giro) e provisão para impostos a 

pagar, com o objetivo de extrair da composição do indicador CCL contas sem a possibilidade 

de registro de acumulações pelo regime de competência. 
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d) Ativo Imobilizado e Ativo Diferido: o modelo considera o Ativo Diferido e o Ativo 

Imobilizado, o monitoramento efetivado pelo modelo nestas contas objetiva identificar 

manuseios destas contas para gerenciar o resultado. 

No cálculo é considerado o valor do período corrente com a variávels δ3
. Este 

parâmetro considera os valores das depreciações e amortizações do período anterior pelo total 

das contas Imobilizado e Diferido do período anterior, identificando assim o valor da relação 

entre a depreciação e o total do Imobilizado mais o Diferido. 

O indicador calculado objetiva identificar se há gerenciamento na conta de 

depreciação, pois como relatam Costa, Teixeira e Nossa (2002), a escolha do método de 

depreciação (linear ou acelerada, por exemplo) pode ser objetivando gerenciamento e impacta 

(para mais ou para menos) o resultado da empresa. 

e) Variáveis δ1
,  δ2

e δ3
: o uso destes parâmetros objetivam verificar e identificar o 

comportamento (variação) de Contas a Receber, Capital de Giro Líquido (excluído de 

disponibilidades, financiamentos de curto prazo e contas a receber) e a relação da conta 

Depreciação em relação ao Ativo Permanente (excluído os Investimentos), as variáveis δ1
, δ2

 

e δ3
 consideram contas que são medidas em termos do ativo total de companhia para cada 

ano estudado, representando assim o valor da representatividade da conta considerada no 

modelo em relação ao ativo total da firma. 

f) Coeficientes estimados pela regressão  Φ1 , Φ2 , Φ3 : os coeficientes estimados 

pela regressão (regressão múltipla) utilizados no cálculo do Modelo KS, são os valores 

calculados e esperados. Desta forma, este coeficiente representam a projeção retirada da 

aplicação da análise de regressão que resulta desta forma na acumulação discricionária de 

forma residual. 

Na relação entre o modelo (itens que o compõem) e o conceito de Gerenciamento de 

Resultados, pode-se identificar que: 

a) o Modelo KS de acordo com Kang e Sivaramakrishnan (1995) consideram como 

premissa básica que há relação constante entre os exercícios (períodos) para Contas a Receber 

e Receita Total; Depreciação e Ativo Imobilizado, assim, considera que variações anormais 

validadas por pressuposos estatíticos indicam a ocorrência de valores de gerenciamentos em 

nas contas contábeis estudadas no modelo, o que identfica se houve no decorrer do tempo 

ações discricionárias dos gestores na atividade da firma e em que valor; 

b) em específico o uso da conta Estoque pelo modelo objetiva identificar se houve 

variação importante nesta conta em relação ao volume de vendas totais – o estudo da conta 
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visa identificar a relação do volume deste para dar suporte a venda futuras; de outro lado 

objetiva também averiguar se há uso de métodos diferentes para mensuração dos estoques; 

visa também identificar se há ou não reconhecimento atemporal da obsolecência nos estoques; 

c) ao considerar a Receita Total objetiva relacionar entre os períodos se há ou não 

variação (validada pelo métodos estatístico escolhido) com o intuito de identificar 

principalmente se há ou não reconhecimento antecipado de receitas; 

d) ao considerar a relação entre Ativo Permanente (excluído de Investimentos) e os 

valores de Depreciação, visa identificar relações anormais (estatisticamente testadas) entre as 

contas com o intuíto de testar a relação entre o volume de gastos com Depreciação que pode 

apresentar volumes de gastos diferentes em virtude do método escolhido – linear ou acelerada 

por exemplo. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Neste ponto se apresenta a trajetória que será seguida para responder à questão de 

pesquisa e atingir os objetivos proposto no estudo. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

Quanto aos objetivos propostos a pesquisa se caracteriza como descritiva. Segundo Gil 

(2002, p.42) “são pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a existência de 

associações entre variáveis”. Dessa forma, que esta pesquisa irá relacionar as informações 

contábeis com a tomada de decisão, ou seja, como os gestores usam as informações que a 

contabilidade disponibiliza para melhor gerir as organizações.  

Pesquisa descrita para Oliveira (2002, p. 114) “é um tipo de estudo que permite ao 

pesquisador a obtenção de uma melhor compreensão do comportamento de diversos fatores e 

elementos que influenciam determinado fenômeno”. Na mesma linha Raupp e Beuren (2006, 

p. 81) apontam que a pesquisa descritiva “configura-se como um estudo intermediário entre a 

pesquisa exploratória e a explicativa, ou seja, não é tão preliminar como a primeira nem tão 

aprofundada como a segunda”. Nesse contexto, descrever significa identificar, relatar, 

comparar, entre outros aspectos. 

O procedimento utilizado é a pesquisa documental,  que nas palavras de Marconi e 

Lakatos (2002, p. 64) tem como característica estar “restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo  o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento 

em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”. 

Martins e Teóphilo (2007, p. 55) consideram que a pesquisa documental “é 

característica dos estudos que utilizam documentos como fonte de dados, informações e 

evidências”. Os autores citam como exemplos de documentos, entre outros, “diários; 

documentos arquivados em entidades públicas e entidades privadas”. 

Os documentos acessados pelo estudo são das Demonstrações Contábeis (Balanços 

Patrimoniais, Demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstrações do Fluxo de Caixa, 

Demonstrativos do Valor Agregado e Notas Explicativas) das empresas estabelecidas na 

amostra da pesquisa, estas informações foram colhidas no sítio da BM&F Bovespa para as 

companhias de capital aberto, para as empresas de capital fechado as Demonstrações 



 

 

 
53 

 
 

 

Contábeis foram colhidas nos sítios dos Diários Oficiais da Indústria e Comércio dos Estados 

do Rio Grande do Sul e do Paraná.  

Os Diários Oficiais da Indústria e Comércio do estado de Santa Catarina não estão 

disponíveis em forma eletrônica. Assim as companhias deste estado foram contatadas por 

meio de correio eletrônico para encaminhamento de suas demonstrações contábeis.   

Como descreve o Quadro 3, os dados foram coletados nos seguintes endereços 

eletrônicos: 

 

Paraná 
Companhias Abertas   

Listagem de Empresas Relatório Disponibilizado pela BM&F - BOVESPA 

Dados Contábeis http://www.bovespa.com.br/Principal.asp  

Companhias Fechadas   

Listagem de Empresas  http://www.amanha.com.br/grandeselideres/    

Dados Contábeis https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF  

Rio Grande do Sul 

Companhias Abertas   

Listagem de Empresas  Relatório Disponibilizado pela BM&F - BOVESPA 

Dados Contábeis http://www.bovespa.com.br/Principal.asp  

Companhias Fechadas   

Listagem de Empresas  http://www.amanha.com.br/grandeselideres/  

Dados Contábeis http://www.corag.com.br/diario/jornal.php?jornal=ind  

Santa Catarina 

Companhias Abertas   

Listagem de Empresas  Relatório Disponibilizado pela BM&F - BOVESPA 

Dados Contábeis http://www.bovespa.com.br/Principal.asp  

Companhias Fechadas   

Listagem de Empresas  http://www.amanha.com.br/grandeselideres/  

Dados Contábeis Não Dispõe de Diários Oficiais Eletrônicos 
Quadro 3 – Fontes da Pesquisa 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com relação à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como sendo pesquisa 

quantitativa, que nas palavras de Raupp e Beuren (2006, p. 92) caracteriza-se “pelo emprego 

de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados” segundo os 

autores há nesta abordagem preocupação com relação ao comportamento de determinado 

fenômeno, por sua vez Richardson et al (1989, p, 29) considerarem que esta pesquisa 

caracteriza-se  pelo uso de “quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples como 

percentual, média, desvio padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise 

de regressão etc.”. 
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A pesquisa possui característica longitudinal, pois acessou dados no período de 2001 

ao ano de 2008 no banco de dados, Richardson et al (1989, p. 94) descrevem que corte 

longitudinal como a “coleta de dados de uma mesma amostra através do tempo. [...] é o plano 

de pesquisa mais sofisticado, aproximando-se ao experimento clássico de laboratório”.  

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Martins e Theóphilo (2007, p. 104) ao discutirem população e amostra, afirmam que 

“uma população é a totalidade de itens, objetos, ou pessoas sob consideração. Uma amostra é 

uma parte da população que é selecionada para a análise.” 

Oliveira (2002, p. 159 - 160) refere que fundamentalmente o “problema da 

amostragem é, portanto, escolher uma parte (ou amostra) de tal forma que ela seja o mais 

representativa possível de todo e, a partir dos resultados obtidos relativos a essa parte, poder 

inferir, o mais legitimamente possível, os resultados da população total”. Adiante o mesmo 

autor destaca ainda que a amostra “é a porção ou parcela, convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo”; universo para o outor é “o conjunto 

dos seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum 

[...]”. 

Posto isto, a população deste estudo é assim descrita: 

a) População das Companhias Abertas: a definição da população do estudo para as 

companhias abertas é composta pelas companhias listadas na BM&F-Bovespa para os estados 

do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A verificação da relação de companhias 

listadas na referida bolsa deu-se pelo acesso a relatório de listagem de companhias 

disponibilizado pela BM&F-Bovespa via correio eletrônico; 

b) População das Companhias Fechadas: a definição da população para as 

companhias fechadas foi obtida pelo acesso a relação das 100 Maiores Empresas do Sul do 

País da Revista Amanhã publicada em parceria com a empresa de auditoria 

PriceWaterHouseCoopers, as companhias foram relacionadas em ordem de receita bruta; 

A amostra da pesquisa é assim composta: 

a) Amostra 1 (amostra das companhias abertas): é composta por todas as companhias 

do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina listadas na BM&F-Bovespa, exceto as 

companhias financeiras, de geração/distribuição de energia elétrica e empresas públicas face 
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às peculiaridades de divulgação contábil a que são submetidas e as empresas que não 

evidenciaram dados suficientes para aplicação do modelo de identificação dos accruals.  

As seguintes companhias listadas no Quadro 3 compõem a amostra das empresas 

abertas do Rio Grande do Sul: 

 

Qtde. Nome da Companhia Classificação Setorial 
1 Arthur Lange S.A. Indústria E Comercio Tecidos, Vestuário e Calçados 

2 BGPAR S.A. Transporte 

3 Celulose Irani S.A. Madeira e Papel 

4 Conc Rod Osorio-Porto Alegre S.A-Concepa Transporte 

5 DHB Indústria E Comercio S.A. Material de Transporte 

6 Dimed S.A. Dist. De Medicamentos Comércio e Distribuição 

7 Empresa Conc. Rodov. Do Sul S.A. - Ecosul Transporte 

8 Excelsior Alimentos S.A. Alimentos Processados 

9 Forjas Taurus S.A. Máquinas e Equipamentos 

10 Fras-Le S.A. Material de Transporte 

11 Gazola S.A. Indústria Metalúrgica Utilidades Domésticas 

12 Grazziotin S.A. Comércio 

13 Grendene S.A. Tecidos, Vestuário e Calçados 

14 Josapar-Joaquim Oliveira S.A. – Particip. Alimentos Processados 

15 Kepler Weber S.A. Máquinas e Equipamentos 

16 Livraria Do Globo S.A. Comércio 

17 Lojas Renner S.A. Comércio 

18 Lupatech S.A. Máquinas e Equipamentos 

19 Marcopolo S.A. Material de Transporte 

20 Conservas Oderich S.A. Alimentos Processados 

21 Panatlântica S.A. Siderurgia e Metalurgia 

22 Petropar S.A. Embalagens 

23 Pettenati S.A. Industria Textil Tecidos, Vest. e Calçados 

24 Randon S.A. Implementos e Participações Material de Transporte 

25 Rasip Agro Pastoril S.A. Agropecuária 

26 Recrusul S.A. Material de Transporte 

27 SLC Agrícola S.A. Agropecuária 

28 Construtora Sultepa S.A. Construção e Engenharia 

29 Trafo Equipamentos Elétricos S.A. Equipamentos Elétricos 

30 Trevisa Investimentos S.A. Transporte 

31 Varig Partic Em Transportes Aereos S.A. Transporte 

32 Yara Brasil Fertilizantes S.A. Químicos 
Quadro 4 – Empresas Abertas do Estado do Rio Grande do Sul 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O Quadro 4 relata as trinta e seis companhias abertas do Rio Grande do Sul, que 

compõem a Amostra 1. A coluna dois apresenta as companhias em ordem alfabética, na 

coluna dois são relacionados os nomes utilizados pela BM&F – Bovespa. A coluna três relata 

os Segmentos Econômicos nomeados pela BM&F-Bovespa.  
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O Quadro 5 relaciona as empresas abertas de Santa Catarina que compõem a amostra 

do estudo. 

Qtde. Nome da Companhia Classificação Setorial 

1 Aço Altona Máquinas e Equipamentos 

2 Buettner Tecidos, Vestuário e Calçados 

3 Cia Hering Tecidos, Vestuário e Calçados 

4 Cremer Saúde 

5 Docas Imbituba Transporte 

6 Dohler Tecidos, Vestuário e Calçados 

7 Fábrica Carlos Renaux Tecidos, Vestuário e Calçados 

8 Karsten Tecidos, Vestuário e Calçados 

9 Lojas Hering Comércio 

10 Marisol Tecidos, Vestuário e Calçados 

11 Metalúrgica Duque Siderurgia e Metalurgia 

12 Metisa Máquinas e Equipamentos 

13 Portobello Construção e Engenharia 

14 Renar Maçãs Agropecuária 

15 Metalúrgica Riosulense Siderurgia e Metalurgia 

16 Sadia S.A. Alimentos Processados 

17 Schlosser Tecidos, Vestuário e Calçados 

18 Schulz Máquinas e Equipamentos 

19 Teka Tecidos, Vestuário e Calçados 

20 Weg Máquinas e Equipamentos 

21 Wetzel S.A. Siderurgia e Metalurgia 

22 Wiest Siderurgia e Metalurgia 
Quadro 5 – Empresas Abertas de Santa Catarina  
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Quadro 6 relaciona as empresas abertas do Paraná que compõe a amostra do estudo. 

 

Qtde. Nome da Companhia Classificação Setorial  

1 ALL América Latina Transporte 
2 Battistella Comércio 

3 Bematech Computadores e Equipamentos 

4 Cacique Café Alimentos Processados 
5 DTCOM-DIRECT Serviços 

6 ECONORTE Transporte 

7 Iguaçu Café Alimentos Processados 
8 Metalúrgica Iguaçú Embalagens 

9 Positivo Informática Computadores e Equipamentos 

10 Providência Materiais Diversos 
Quadro 6 – Empresas Abertas do Paraná 
Fonte: Dados da Pesquisa 

b) Amostra 2 (amostra das companhias fechadas): é composta por todas as 

companhias do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina relacionadas pela Revista 
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Amanhã – Maiores Empresas, listagem elaborada em parceria com a 

PriceWaterHouse&Coopers. Foram excluídas as companhias financeiras, de 

geração/distribuição de energia elétrica e empresas públicas face às peculiaridades de 

divulgação contábil a que são submetidas e as empresas que não evidenciaram dados 

suficientes para aplicação do modelo de identificação dos accruals. 

Ainda, com relação a Amostra 2 (empresas fechadas) é oportuno salientar que na 

relação da Revista Amanhã há a listagem de companhias abertas no cômputo das maiores 

empresas, entretanto as companhias abertas foram também excluídas da relação, por já 

figurarem na relação da BM&F – BOVESPA. Por fim o critério adotado para a organização e 

listagam  das cem maiores empresas de cada estado foi a Receita Bruta (opção de 

classificação disponível no sítio da revista). 

 As seguintes companhias fechadas listadas no Quadro 6 compõem a amostra das 

empresas do Rio Grande do Sul: 

 

Qtde. Nome da Companhia Classificação Setorial 
1 Araupel Madeira e Papel 

2 Calçados Beira Rio Couro e Calçados 

3 CTA _ Continental Tabacos Aliance Fumo 

4 Panvel _ DIMED Comércio   

5 Expresso Mercúrio Transporte 

6 Forjas Taurus _ Famastil Siderurgia e Metalurgia 

7 Fuga Couros Couro e Calçados 

8 Grupo Kepler Webber Siderurgia e Metalurgia 

9 GZT _ Comércio e Importação Comércio   

10 Intecnial Máquinas e Equipamentos 

11 Lojas Quero – Quero Comércio   

12 Medabil Siderurgia e Metalurgia 

13 Renner Hermman Químico 

14 SLC _ FG - Ferramentas Gerais Alimentos Processados 

15 SLC Alimentos Alimentos Processados 

16 SLC Participações Alimentos Processados 

17 Todeschini Utilidades Domésticas 

18 Tramontina Garibaldi Siderurgia e Metalurgia 

19 Tramontina Multi Siderurgia e Metalurgia 

20 Tramontina TEEC Siderurgia e Metalurgia 

21 Unifértil Químico 

22 Vipal Borrachas Plástico e Borracha 

23 Vipal Plásticos Plástico e Borracha 

24 Zamprognha  Siderurgia e Metalurgia 
Quadro 7 – Empresas Fechadas do Rio Grande do Sul 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 



 

 

 
58 

 
 

 

 

No Quadro 8 são relacionadas as companhias fechadas do Paraná que figuram na 

amostra do estudo. 

 

Qtde. Nome da Companhia Classificação Setorial 
1 Águia Participações Metalurgia 

2 Apaba – Battistella Comércio - Atacado e Varejo 

3 Arauco – Florestal Arapoti Madeira e Florestamento 

4 Berneck Aglomerados Madeira e Florestamento 

5 Brafer Construções Metálicas Metalurgia 

6 CCV - Comercial Curitibana de Veículos Comércio - Atacado e Varejo 

7 Cesbe Construção e Imobiliário 

8 Cia. de Cimento Itambé Material de Construção 

9 Construtora Castilho Construção e Imobiliário 

10 Construtora Triunfo Construção e Imobiliário 

11 CR Almeida Construção e Imobiliário 

12 Disenha Madeira e Florestamento 

13 Expresso Transporte e Logística 

14 GVT - Global Village Telecom Telecomunicações 

15 Kraft Foods Brasil Alimentos e Bebidas 

16 Madeireira Miguel Forte Papel e Celulose 

17 Milenia Agro Ciências Química 

18 Nortox Química 

19 Novo Horizonte Madeira e Florestamento 

20 Placas do Paraná Madeira e Florestamento 

21 Positivo Gráfica Informática e Automação 

22 Sabarálcool Açúcar e Álcool 

23 Spaipa Alimentos e Bebidas 

24 Tafisa Brasil Madeira e Florestamento 

25 WHB Componentes Automotivos Material e Equip. Automotivo 

26 Yoki Alimentos Alimentos e Bebidas 
Quadro 8 – Empresas Fechadas do Paraná 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Como informação complementar no Apêndice A. Relacionam-se as populações das 

empresas abertas por estado – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Da mesma forma 

nos Apêndices B, C e D são apresentadas respectivamente as populações das empresas 

fechadas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 

 

Na Tabela 1, são apresentados percentuais de representatividade das amostras em 

relação a população: 
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Tabela 1 - Companhias Fechadas do Paraná listadas na Revista Amanhã – PriceWaterHouse&Coopers 

Companhias Abertas Companhias Fechadas Estados do Sul do 
País  População Amostra Amostra - %T População Amostra Amostra - %T 

Paraná 15 10 66,67% 100 26 26,00% 

Rio Grande do Sul 44 32 72,73 % 100 24 24,00% 

Santa Catarina 28 22 78,57 % 100 0 0,00% 

Totais 87 64 73,56% 300 50 16,67% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Na Tabela 1 descreve a relação percentual da amostras das empresas em relação a 

população das do estudo onde para as empresas abertas a Amostra representa 73,56% da 

população e para as empresas fechadas a relação é de 16, 67% do total de empresas, 

entretanto é oportuno salientar que dentro das relações de 100 Maiores empresas da Revista 

Amanhã figuram empresas abertas, as quais foram excluídas do total por já figurarem na 

relação empresas abertas.  

Cabe destacar que na relação de companhias listadas na BM&F – BOVESPA recebida 

em Dezembro de 2008 há 418 companhias listadas. A população das empresas abertas 

corresponde a 20,81% do total de empresas listadas e a amostra 1 (amostra de companhias 

abertas) corresponde a 16,26 %  do total de companhias listadas nesta bolsa de valores na data 

que o relatório foi disponibilizado. Dados que por representarem três estados da federação 

denotam importância e representatidade da população e da amostra. 

Na Tabela 2 são apresentados os Segmentos Econômicos identificados nas Amostras 

1e 2 (empresas abertas e fechadas). 

 
Tabela 2 – Classificação Setorial por Empresas Abertas e Fechadas 

Companhias 
Qtde. Classificação Setorial 

Abertas Fechadas 
Qtde. por Setor 

1 Agropecuária 3 2 5 

2 Alimentos Processados 6 4 10 

3 Comércio 7 6 13 

4 Construção 3 4 7 

5 Embalagens 3 2 5 

6 Madeiras e Papel 1 5 6 

7 Máquinas e Equipamentos 9 1 10 

8 Material e Transporte 4 1 5 

9 Outros Setores 2 8 10 

10 Químicos 1 4 5 

11 Siderurgia e Metalurgia 5 11 16 

12 Tecidos, Vestuário e Calçados 11 1 12 

13 Transporte 8 2 10 

SOMA 64 50 114 
Fonte: dados da pesquisa 
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A Figura 2 descreve o escopo do estudo e como ele foi implementado para responder a 

pergunta de pesquisa, atender os objetivos e discutir as hipóteses de pesquisa. A figura 

descreve a partir do problema de pesquisa como se desenrola o estudo, após definição da 

população e da amostra, por Estado estudado – Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

com as respectivas quantidades de empresas, seguindo da análise das demonstrações, 

aplicação do Modelo KS (1995). A descrição segue com a aplicação estatística da regressão 

linear múltipla e verificação dos pressupostos apontados na literatura, na sequência segue 

descrevendo a análise e interpretação dos resultados e conclusões. 

Como se verifica como segue: 

 
Figura 2 – Desenho da Pesquisa 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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3.3 COLETA DE DADOS 

Segundo Colauto e Beuren (2006, p. 134) “a coleta de dados por meio de pesquisa 

documental ou de fontes primárias é aquela que não receberam tratamento analítico”. Dessa 

forma para coleta dos dados foram acessados os demonstrações contábeis das companhias da 

amostra no sítio da BM&F-Bovespa, acessando as informações necessárias para atender as 

necessidades do modelo de identificação de acumulações discricionárias. 

Raupp e Beuren (2007, p. 92) explicam que “diferente da pesquisa qualitativa, a 

aborfagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatíticos, tanto na 

coleta quanto no tratamento dos dados”. De acordo com os autores o estudo quanto a 

abordagem do problema classifica-se como pesquisa qualitativa. Os dados foram organizados 

em Microsoft Excel e os procedimentos estatísticos foram efetivados pelo Software Estatístco 

SPSS 13.0 for Windows. 

Para efetivar a coleta de dados das companhias abertas inicialmente foi contatada a 

BM&F – Bovespa por meio de correio eletrônico para receber a relação das companhias 

listadas nesta bolsa de valores por estado. Identificadas as companhias por estados os 

Balanços Patrimoniais, Demonstrativos de Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo 

de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas e Relatório da 

Administração foram acessadas pelo programa Sistema de Divulgação Externa ITR/DFP/IAN 

– Versão 9.0.0 – de Janeiro de 2009, O relatório base para acesso das informações contábeis 

foi o relatório Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, onde estão dispostas as 

demonstrações acessadas e demais informações referentes às companhias acessadas no 

período de 2001 a 2008. 

Para as empresas fechadas inicialamente foram acessados os sítios da Imprensa Oficial 

dos estados do Paraná (DIOE – Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná) e do 

Rio Grande do Sul (CORAG – Companhia Rio – Grandense de Artes Gráficas). Após foram 

acessados em cada estado os meses de Janeiro e a Junho para o período que compreende os 

anos de 2003 a 2008. 

Acessados os Diários Oficiais, foram identificadas as empresas na listagem da Revista 

Amanhã – PriceWaterHouse&Coopers e após foi efetivada a gravação do arquivo com as 

demonstrações  contábeis  e/ou  efetivada  impressão  do  mesmo  para  posterior extração dos 

dados necessários a implementação do Modelo KS (1995). Sobre a extração de dados das 
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demonstrações contábeis foram utilizadas fichas manuais e após estes dados foram 

digitalizados no Microsoft Excel. 

Inúmeras empresas abertas dos dois estados foram eliminadas após a coleta de dados 

por não apresentarem os dados necessários a implementação do modelo. Os dados que mais 

motivaram exclusões de empresas foram os gastos com Depreciação/ Amortização 

necessários para operacionalizar a variável δ3
 . 

Foram acessados os Relatórios de Diretoria ou Relatórios de Administração os 

Balanços Patrimoniais, Demonstrativos de Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo 

de Caixa, Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos, Demonstração do Valor 

Adicionado, Notas Explicativas e Relatório da Administração; cabe mencionar que há nas 

empresas fechadas vigorosa disparidade de formas, quantidade e características de 

evidenciação das informações contábeis o que de forma efetiva é fator que impede estudo de 

várias empresas. 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

Após calculadas e identificadas as acumulações com o auxílio do Software Microsoft 

Excel por tipo societário e segregadas por setores de acordo com a Classificação Setorial da 

BM&F – BOVESPA foram geradas as regressões lineares múltiplas no Sotware SPSS 13.0 for 

Windows. 

A regressão foi aplicada na base de dados de todas as empresas (abertas e fechadas), 

os resultados da regressão bem como os procedimentos para verificação da validade 

(aplicação do pressupostos de integridade) dos dados são explicitados no Capítulo 4. 

De acordo com a literatura contábil (MARTINEZ, 2001; TUKAMOTO, 2004; 

GOULART, 2007 e BAPTISTA, 2008) é possível identificar três tipos de procedimentos 

metodológicos para mensurar empiricamente a ocorrência de Gerenciamento de Resultados. 

São citados: (i) estudos com base na distribuição de freqüências, (ii) estudos com base na 

análise de acumulações (accruals) específicas e (iii) estudos com base no agregado das 

acumulações (accruals), buscando estimar as acumulações discricionárias. 

Este estudo estima as acumulações discricionárias utilizando o terceiro procedimento 

identificado na literatura – (iii) estudo com base no agregado das acumulações discricionárias, 

para tanto utiliza as contas contábeis dos balanços patrimoniais. 
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Baptista (2008, p. 42) afirma que a “lógica subjacente ao uso das accruals como 

instrumento de gerenciamento é representada através da Equação (Lucro = Fluxo de Caixa + 

Accruals), a qual relaciona o lucro a seus componentes, o fluxo de caixa e as accruals”. 

Martinez (2001, p. 46) ressalta que “para qualquer teste na área de gerenciamento dos 

resultados contábeis, é muito importante mensurar a discricionariedade da gestão sobre os 

lançamentos contábeis das acumulações (accruals)”, adiciona ainda que “o desafio de 

qualquer modelo é encontrar a melhor estimativa de qual seria o valor das Acumulações 

Discricionárias (AD)”. 

Baptista (2008, p. 42) afirma que “tanto os accruals não-discricionárias como os 

accruals discricionárias são não-observáveis”, afirma ainda que “para medir o gerenciamento, 

é preciso, portanto, estimá-las [...] geralmente são as accruals não-discricionárias que são 

estimadas, e os accruals discricionárias são obtidas de forma residual.” 

Segunco Martinez (2001, p. 95) afirma que “constata-se que a grande maioria sobre 

“gerenciamento” dos resultados contábeis (earnings management) que estimam acumulações 

discricionárias (discritionary accruals) o fazem utilizando o modelo de Jones”, Baptista 

(2008) efetivou levantamento na produção científica sobre gerenciamento de resultados em 

Congressos e Periódicos classificados pela CAPES como Qualis A e B, consultou também 

teses e dissertações defendidas no período de 2001 a 2007, constatou que o modelo de 

estimação das acumulações discricionárias agregadas mais utilizado é o modelo KS – Kang e 

Sivaramakrishnam (1995), seguido pelos modelos Jones Modificado – Dechow, Sloan e 

Sweeney (1995) e Jones (1991). 

Martinez (2001, p. 95) sobre o modelo KS afirma que “embora demande maior 

número de variáveis, e talvez por isso mesmo, o modelo KS é o mais completo, tanto no 

sentido contábil de descrever mais eficientemente o processo de definição das acumulações 

(accruals) como no aspecto ligado à precisão estatística”.  

O Modelo utilizado no Estudo para identificar o gerenciamento de resultados nas 

companhias da amostra foi o modelo KS - Kang e Sivaramakrishnam (1995).  

Healy e Wahlen (1999) afirmam que os estudos sobre gerenciamento de resultados 

utilizam modelos para mensurar o total de acumulações, Dechow, Sloan e Sweeny (1995) 

afirmam que para calcular as acumulações totais são subtraídas as acumulações não-

discricionárias das acumulações totais. 

O modelo KS, conforme Martinez (2001, p. 50) possui “foco no agregado de contas 

(acumulações totais) para procurar estimar o montante discricionariamente alterado 

(acumulações discricionárias)”, adiciona ainda que as vantagens dos modelos que se baseiam 
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no cálculo das acumulações agregadas (como o modelo KS) são a “aplicabilidade para 

horizonte amplo de empresas, permite mensuração do montante que está sendo manejado, 

identificando se positivo ou negativo”. 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A primeira limitação do estudo diz respeito ao tamanho da amostra, a amostra da 

pesquisa permite inferir conclusões estatísticas sobre as companhias estudadas dentro do 

escopo do modelo utilizado para mensurar as acumulações discricionárias. Amostras com 

maior número de companhias poderiam apresentar resultados mais robustos. 

A quantidade de anos estudada pode apresentar resultados diferentes dos resultados 

encontrados, o estudo acessou demonstrações contábeis no intervalo entre o ano de 2001 a 

2008 para empresas abertas e de 2003 a 2008 para empresas fechadas. 

Martinez (2001, p. 31) relata que estudo sobre GR tem um aspecto importante a ser 

considerado, que “é a presença de diversos itens da base de dados para os quais não existem 

informações (lacunas) no sistema, demandando do pesquisador relativo esforço para a 

“limpeza” dos dados.” 

A constatação de Martinez (2001) é mais evidente em empresas fechadas, fato que 

demandou inúmeras exclusões de empresas com dados já coletados face a não evidenciação 

de dados necessários a implementação do Modelo KS (1995), como por exemplo os gastos 

com Depreciação e Amortização. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 CÁLCULO DO GERENCIAMENTO DE RESULTADOS PARA EMPRESAS 

ABERTAS E FECHADAS DO SUL DO PAÍS 

Preliminarmente foram coletados e segregados os dados das demonstrações contábeis 

de todas as companhias que compõem o estudo de acordo com o Modelo KS (1995) utilizado 

para identificação das acumulações discricionárias. 

A equação do modelo trabalha com contas coletadas nas demonstrações contábeis 

acessadas das companhias que foram operacionalizadas em Microsoft Excel, para explicar a 

acumulações totais estimadas pela variação do capital de giro excluídas as contas de 

depreciação e amortização. 

A seguir, com o uso do software Microsoft Excel foram calculados as acumulações 

totais (variável dependente) e as variáveis independentes δ1, δ2 e δ3 que compõe o modelo 

para cada ano e por companhia estudada.  

As variáveis independentes δ1, δ2 e δ3 utilizadas para Martinez (2001, p. 98) podem ser 

“interpretadas como indicadores de rotatividade que procuram acomodar fatores específicos 

da firma”. 

As variáveis δ1, δ2 e δ3 (variáveis independentes) representam respectivamente de 

acordo com Martinez (2001): 

δ1 = representa a relação entre contas a receber e receitas do ano anterior que são 

multiplicadas pelas receitas do período corrente; 

δ2 =  representa a relação entre capital de giro líquido e as despesas operacionais do 

período anterior que serão multiplicadas pelas despesas operacionais do período corrente; 

δ3 = do mesmo modo esse indicador constituem a relação entre as despesas de 

depreciação e os ativos permanentes do período anterior, que serão multiplicados pelo Ativo 

Permanente do período corrente; 

Depois, foram reunidas todas as acumulações (variável dependente) totais das 

companhias (abertas e fechadas) e as respectivas variáveis δ1, δ2 e δ3 (variáveis independentes) 

em um arquivo único para geração da Regressão Linear Múltipla utilizando o Software SPSS 

13.0 for Windows. 
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Os coeficientes de regressão identificados foram utilizados para o cálculo das 

acumulações totais esperado para cada empresa, como descrito por Baptista (2008, p. 42) 

onde afirma que “tanto as accruals não-discricionárias como as accruals discricionárias são 

não-observáveis”, afirma ainda que “para medir o gerenciamento, é preciso, portanto, estimá-

las [...] geralmente são as accruals não-discricionárias que são estimadas, e as accruals 

discricionárias são obtidas de forma residual.” 

Deste modo a diferença das acumulações totais (calculadas) e a projeção (retirada da 

aplicação da análise de regressão) resulta na acumulação discricionária (resíduo). 

Posto isto, foram (calculadas as acumulações por empresa) foram reunidas as 

companhias de acordo com a classificação em segmentos econômicos da BM&F – 

BOVESPA calculando-se a média de acumulações por segmentos e por ano. 

Martinez (2001) sustenta que o Modelo KS (1995) possuí efetividade na identificação 

de acumulações discricionárias por utilizar as contas contábeis e essas em maior número do 

que outros modelos, o que para autor determina que o modelo possuí melhor resposta contábil 

(monitora vários pontos das atividades da firma) e estatística. 

Cunha e Coelho (2007, p. 151) afirmam que para um estudo estatístico ter uma 

“aplicação apropriada” necessita ser validado pelo cumprimento de um conjunto de 

pressupostos, neste sentido afirmam que “a análise multivariada requer testes de suposições 

para as variáveis separadas e em conjunto e cada técnica apresenta conjunto de suposições e 

pressupostos.” 

Os dados da regressão múltipla foram analisados de acordo com os pressupostos 

relatados por Cunha e Coelho (2007), quais sejam: Normalidade dos Resíduos, 

Homoscedasticidade dos Resíduos, Ausência de Autocorrelação Serial dos Resíduos e 

Multicolinearidade entre as Variáveis Independentes. 

Seguindo o procedimento relatado por Cunha e Coelho (2007) e com o uso do 

Software Estatístico SPSS 13.0 for Windows, foram averiguados os dados da regressão 

segundo os parâmetros propostos pelos autores. 

A regressão múltipla é apresentada na íntegra no Apêndice A: Estatística Descritiva – 

Regressão Múltipla de todas as empresas que compõem o estudo, o procedimento estatístico 

aplicado pelo Software SPSS 13.0 for Windows nos dados é composto por vários testes 

estatísticos “com os mais variados objetivos” segunda Cunha e Coelho (2007) o teste F-

ANOVA é um destes testes e testa o efeito conjunto das variáveis independentes em relação a 

variável dependente. 
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Cunha e Coelho (2007, p. 143) afirma que o teste F-ANOVA “consiste em se verificar 

a probabilidade de que os parâmetros da regressão em conjunto sejam iguais a zero”, desta 

forma como se observa no Tabela 3 ao nível de significância de 5% o Sig. Identificado foi de 

0,000, descrevendo os dados como significativos. Como segue: 

 

Tabela 3 – Análise da Significância dos Dados 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Os coeficientes utilizados para identificação das acumulações discricionárias (a 

diferença das acumulações totais calculadas) e a projeção (retirada da aplicação da análise de 

regressão) resulta na acumulação discricionária (resíduo)), são retiradas da Tabela 4- emitida 

pelo software estatístico: 

 

Tabela 4 - Coefficientes 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Cabe destacar que as variáveis independentes utilizadas no estudo são: δ1 = representa 

a relação entre contas a receber e receitas do ano anterior que são multiplicadas pelas receitas 

do período corrente; δ2 =  representa a relação entre capital de giro líquido e as despesas 

operacionais do período anterior que serão multiplicadas pelas despesas operacionais do 

período corrente; δ3 = do mesmo modo esse indicador constituem a relação entre as despesas 

de depreciação e os ativos permanentes do período anterior, que serão multiplicados pelo 

Ativo Permanente do período corrente.  

Constata-se na Tabela 4 Coeefficients o Teste t as variáveis δ1- Contas a Receber e δ2 

- CCL são estatisticamente válidas e δ3 – Depreciação e Amortização apresenta valores 

estatístico menos vigorosos que as demais variáveis.  
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Esta constatação deve ser considerada na leitura dos valores de gerenciamento face ao 

fato de haver neste estudo menor validação estatística para o uso de depreciação e 

amortização para gerenciar resultados no grupo de empresas estudado em comparação com o 

uso de Contas a Receber e CCL com o mesmo fim. 

O Diagnóstico de Multicolinearidade segue na Tabela 5, este diagnóstico em que se 

verifica as estatísticas Tolerance e VIF, onde a regra para análise segundo Cunha e Coelho 

(2007) para a estatística Tolerance é a de que valores até 1, são valores sem 

Multicolinearidade, de outro lado segundo os mesmos autores a estatística VIF com valores 

até 1 são valores sem Multicolinearidade e valores de 1 até 10 são valores com 

Multicolinearidade aceitável, desta forma os pré-requisitos para este pressuposto são 

atendidos, como se observa na tabela que segue: 

 

Tabela 5 – Diagnóstico de Multicolinearidade 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Ausência de Autocorrelação Serial ocorre pela geração do Teste de Durbin-Watson, a 

regra para análise de acordo com Cunha e Coelho (2007) é a de que valores próximos a 2 

atendem o pressuposto, o que se observa na Tabela 6, como segue: 

 

Tabela 6 – Diagnóstico de Ausência de Autocorrelação Serial 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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O pressuposto da Normalidade avalia a distribuição normal dos resíduos é efetivada 

aplicando-se o teste de Kolmogorov – Smirnov, que examina se a distribuição é aquela 

esperada na estatística Cunha e Coelho (2007),  se observa na Tabela 7, este pressuposto é 

atendido de acordo com o nível de significância constatado: 

 

Tabela 7 – Diagnóstico da Normalidade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

O pressuposto de Homoscedasticidade de acordo com Cunha e Coelho (2007) avalia o 

comportamento dos resíduos (variação constante), desta forma como se observa o nível de 

significância de 0,000 determina que os dados do estudo  estão adequados ao pressuposto de 

Homoscedasticidade como se observa na Tabela 8:  

 

Tabela 8 – Diagnóstico de Homoscedasticidade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS POR SETOR 

Neste subitem são descritos os resultados de gerenciamento encontrados nas empresas 

que compõem a amostra do estudo, estas empresas estão segregadas por tipo de setor 
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obedecendo a classificação setorial adotada pela BM&F-BOVESPA. As empresas fechadas 

são classificadas por setores na listagem da Revista Amanhã. Desta forma, utilizando a 

classificação da revista as empresas fechadas foram segregadas dentro da classificação da 

BM&F-BOVESPA (por exemplo: a revista utiliza a expressão Madeiras e Florestamento e a 

BM&F-BOVESPA utiliza a expressão Madeira e Papel para identificar empresas que tem 

suas operações com madeira; desta forma o estudo utilizou a expressão da BM&F – 

BOVESPA. 

As análises que seguem, são descritas em tabelas, que apresentam na primeira coluna 

o nome do setor (Setor Agropecuário, por exemplo, em que se está descrevendo os dados e 

segue com a apresentação das empresas (nome da companhia) que compõem o setor; a 

segunda coluna descreve a classificação da empresa de acordo com o seu tipo societário: 

empresas abertas (A) e empresas fechadas (F); na seqüência são relacionadas colunas dos 

anos em que o estudo acessou dados das companhias que compõem o setor sob análise e os 

respectivos valores de gerenciamento identificado em cada empresa por ano; e por fim, na 

última coluna são relacionados os valores médios de gerenciamento encontrado por empresa. 

Posto isto, há padrões de gerenciamento reportados pela literatura sobre o tema 

Gerenciamento de Resultados (MARTINEZ, 2001; MULDORF & COMISKEY; PAULO, 

2007; BAPTISTA, 2008). Estes padrões de gerenciamento são apontados de acordo com as 

motivações (incentivos) para práticas de gerenciamento já identificadas em pesquisas 

anteriores. 

Os padrões apontados pela literatura são práticas de gerenciamento de acordo com 

Martinez (2001) que objetivam: 

a) Maximização de Lucros (Income Maximization), objetiva apresentar um resultado 

melhor do que de fato ocorreria, desta forma empresas apresentam valores de gerenciamento 

positivos (acumulações positivas) mesmo na presença de resultados positivos (lucros); 

b) Minimização de Lucros (Income Minimization), objetiva evidenciar resultados 

menores do que fato seriam, desta forma há ocorrência de gerenciamento do resultado 

negativo (acumulações negativas) na ocorrência de resultados positivos (lucros); 

c) Redução da Variabilidade dos Lucros (Income Smoothing), são práticas que 

objetivam trabalhar o resultado com o objetivo de fazê-lo apresentar-se próximo a parâmetros 

de lucros preestabelecidos, assim haverá ocorrência de acumulações negativas e positivas para 

ajustar o resultado; 

d) Piorar Resultado Corrente, em prol de Resultado Futuro (Take a Bath), são práticas 

que objetivam reduzir o resultado (na ocorrência de resultado negativo – prejuízo), com o 
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intuito de apresentar resultado menor no período corrente para após com o gerenciamento dos 

accruals apresentar resultado melhor, neste padrão identifica-se mesmo na ocorrência de 

resultados negativos (prejuízos) a ocorrência paralela de acumulações negativas 

(gerenciamento negativos);  

Desta forma e com este entendimento serão reportados os resultados  e serão 

analisadas as tabelas que na seqüência descrevem a ocorrência de valores de gerenciamento 

por empresa e por Setor, de acordo com o escopo desta pesquisa.  

Na Tabela 9 os resultados de gerenciamento identificados no setor Agropecuário são 

demonstrados, como segue: 

 
Tabela 9 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Agropecuário 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

RASIP AGRO PASTORIL 
S.A. 

A 0,5298 -0,2649 0,3624 -0,0247 0,0569 0,0131 0,0504 0,1033 

SLC AGRICOLA S.A. A    0,3829 0,1220 0,2033 0,0446 0,1882 

RENAR A -0,2397 -0,2242 0,2565 -0,0295 -0,0964 0,1343 0,1019 -0,0139 

SLC PARTICPAÇÕES F    0,0293 0,1248 -0,0297 0,0388 0,0408 

AGROPASTORIL NOVO 
HORIZONTE 

F   0,1176 0,0259 0,0911 0,1204 0,0000 0,0710 

Média por Ano  0,1450 -0,2445 0,2455 0,0768 0,0597 0,0883 0,0471 0,0779 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No setor Agropecuário como se constata na Tabela 9, o valor do gerenciamento médio 

identificado foi de 0,0779, ou seja as empresas que compõem o segmento gerenciam o 

resultado no sentido de aumentá-lo. Comparando o valor de gerenciamento identificado com o 

valor médio de gerenciamento de todos os setores que foi de 0,0221 o setor agropecuário fica 

acima desta média. 

De forma efetiva, as companhias abertas apresentaram montante médio de 

gerenciamento maior do que as companhias fechadas, os valores médios identificados foram 

respectivamente de 0,0925  e de  0,0559. 

O gerenciamento identificado nas companhias abertas é predominantemente para 

melhorar o resultado utilizando os accruals. Embora a média de gerenciamento nas 

companhias abertas tenha sido positiva, a companhia Renar S.A. apresentou gerenciamento 

médio negativo. Observando as demonstrações da empresa Renar S.A. constata-se que possuí 
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resultados negativos representativos nos três dos exercícios estudados, estes resultados são 

acompanhados por oscilações nos valores de gerenciamento identificados, fazendo com que a 

média de resultados desta empresa seja negativa neste período. Constata-se que há prejuízos 

nos anos de 2007 e 2008 e estes são acompanhados de gerenciamento positivo. 

Das empresas que apresentaram gerenciamento positivo destaca-se a empresa SLC 

Agrícola, que apresenta em todos os anos gerenciamento positivo, analisando os resultados da 

companhia constata-se que há ocorrência de prejuízos nos anos de 2004 e 2005, anos em que 

os valores de gerenciamento são os menores em comparação aos demais anos. 

Com relação à ocorrência de gerenciamento ao longo do período analisado, verifica-se 

no ano de 2004 foi registrado o maior montante 0,2455 e no ano de 2003 o maior valor de 

gerenciamento para diminuir o resultado -0,2455.  

A Tabela 10 relata os achados no setor de Alimentos Processados, os quais são os 

seguintes: 

Tabela 10 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Alimentos Processados 
  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

EXCELSIOR 
ALIMENTOS S.A. 

A 0,0938 0,2285 0,1063 -0,0909 0,1167 -0,0397 0,2437 0,0941 

JOSAPAR S.A. A 0,1346 0,4496 -0,1089 -0,1143 0,1329 0,2763 -0,1248 0,0922 

CONSERVAS ODERICH 
S.A. 

A 0,3050 0,2240 -0,1160 0,0688 -0,0599 0,0281 -0,0006 0,0642 

SADIA S/A A 0,4311 -0,1605 -0,0071 -0,0940 -0,0778 0,0000 0,8056 0,1282 

CAFÉ CACIQQUE A 0,0007 0,1723 0,1304 0,0454 -0,3128 -0,0571 -0,0137 -0,0050 

CAFÉ IGUAÇÚ A -0,1054 0,0293 0,0401 -0,1563 -0,0221 0,1197 -0,3162 -0,0587 

SLC ALIMENTOS F    -0,0883 0,3028 0,2184 -0,0339 0,0997 

KRAFT ALIMENTOS F   0,0018 -0,1468 -0,0002 0,0645  -0,202 

SPAIPA ALIMENTOS F    0,0857 0,0826 0,0865 0,0108 0,0664 

YOKI F    0,0571 -2,9159 4,0883 0,1126 0,3355 

Média por Ano  0,1433 0,1572 0,0066 -0,0434 -0,2754 0,4785 0,0684 0,0796 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Na Tabela 10 são apresentados os valores de gerenciamento identificados nas 

empresas do setor de Alimentos Processados. O gerenciamento médio identificado no 
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segmento foi de 0,0796, o qual distancia-se (para cima) da média de 0,0221 considerando 

todos os setores estudados. 

Ao se analisar os valores médios identificados de gerenciamento para o segmento, 

constata-se que nas empresas abertas a média de gerenciamento identificado foi de 0,0525; 

nas empresas fechadas o valor médio identificado foi de  0,1204. Contudo, cabe evidenciar 

que a empresa Yoki Alimentos possui para o ano de 2007 um valor discrepante de 

gerenciamento de 4,0883, verificando as possíveis razões para o valor identificado, constata-

se que a variação do CCL de um ano para o outro foi a causa do gerenciamento encontrado, 

entretanto pode ser, em análise mais robusta, encontradas outras causas. 

No segmento Alimentos Processados verifica-se que o valor de gerenciamento médio 

de 0,0525 para as companhias abertas e de 0,1204 para as companhias fechadas, desta forma 

as companhias fechadas no período estudado gerenciam mais seus números em comparação 

com as companhias abertas. 

Analisando a composição dos resultados de forma mais atenta observa-se que a 

empresa Sadia S.A., Excelsior Alimentos S.A., Yoki e Josapar S.A. apresentam os maiores 

valores de gerenciamento. 

Constata-se que na empresa Sadia S.A., no ano de 2008, um elevado prejuízo (em 

comparação com os resultados positivos dos anos anteriores), os valores gerenciados 

indentificados na empresa oscilam no sentido positivo e negativo, cabe destacar que em 2008 

o valor de gerenciamento positivo maior dos exercícios estudados é acompanhado de 

resultado negativo importante evidenciado pela empresa. 

No caso da empresa Excelsior S.A. constata-se que há resultados negativos em todos 

os exercícios estudados, exceção de 2002; os valores de gerenciamento mais altos verificados 

nos anos de 2002 e 2008 representam os valores maiores resultados negativos evidenciados 

pela empresa.  

Na empresa  Josapar S.A. verifica-se valores de gerenciamentos nos dois sentidos 

(negativos e positivos), ao analisar os resultados da empresa verifica-se que a empresa nos 

anos de 2001, 2002 e 2003 apresentou resultados negativos, e a partir de 2004 verifica-se 

resultados positivos crescentes inicialmente e após constantes.  

Na empresa Yoki ao se verificar o resultado constata-se que a empresa apresenta 

valores de resultado positivo ao longo dos anos estudados, verifica-se também que no ano de 

2007 o valor deste lucro em comparação variou positivamente 226,06%, neste cenário 

verificou-se valores de gerenciamento positivo. 
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Ao analisar os resultados das empresas que apresentaram gerenciamento médio 

negativo constata-se que nos casos das empresas Kraft, Café Cacique e Iguaçu Café há 

presença constante de resultados positivos. No caso da empresa Kraft se verifica 

gerenciamento nos dois sentidos (tanto positivo quanto negativo) na presença de lucros em 

todos os exercícios estudados.  

A empresa Café Cacique, no entanto apresentou em 2008 o maior valor de resultado 

positivo dos períodos estudados, apresentando resultado negativo em 2007 (o valor de 

prejuízo de 2007 foi de R$ - 5.632.000,00 para lucro em 2008 de R$ 52.549.000,00), 

constata-se apenas o ano de 2007 com resultado negativo (prejuízo) verifica-se assim valores 

de gerenciamento ocorrendo ao longo do tempo estudado nos dois sentidos. 

No caso da empresa Café Iguaçú verificam-se resultados positivos em todos os 

exercícios estudados, no entanto no exercício 2005 ocorreu o menor lucro e ocorreu 

gerenciamento negativo. 

Na Tabela 11 são demonstradas as constatações verificadas no setor Comércio. 

Tabela 11 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Comércio 
  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

DIMED S.A. DIST. DE 
MEDICAMENTOS 

A 0,1897 -0,1409 -0,0267 -0,0276 -0,0368 -0,0055 -0,0102 -0,0083 

GAZOLA S.A. INDÚSTRIA 
METALURGICA 

A     0,9783 0,2400 1,0863 0,0760 

GRAZZIOTIN S.A. A 0,0973 -0,0252 -0,0534 0,2474 0,0032 -0,2314 0,0964 0,0192 

LIVRARIA DO GLOBO 
S.A. 

A -0,0780 0,1016 0,0647 -0,0835 0,0406   0,0091 

LOJAS RENNER S.A. A -0,0861 -0,0625 0,0400 -0,0299 -0,1454 0,0554 0,1583 -0,0100 

LOJAS HERING A -0,3279 -0,3769 -0,3054 -0,3446 0,1120 -0,3038 -0,3118 -0,2655 

CREMER A   -0,0583 -0,1385 -0,0934 -0,0948 -0,1360 -0,1042 

PANVEL F    -0,0196 0,0224 0,0008 -0,0235 -0,0050 

GZT _ GRUPO 
GRAZZIOTIN 

F   0,1683 0,0900 0,0566 -0,3289 0,1615 0,0295 

LOJAS QUERO-QUERO F   0,1353 0,1801 -0,1310 -0,0577  0,0317 

APABA _ BATISTELLA F     -1,5438 -1,3709 0,0106 -0,9680 

CCV F    0,0814 0,1340 0,0940  0,1031 
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POSIGRAF F    -0,2575 0,3811 -0,3081  -0,0615 

Média por Ano  -0,0410 -0,1008 -0,0044 -0,0275 -0,0171 -0,1926 0,1146 -0,0355 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O setor Comércio é composto por 13 empresas, sendo sete empresas abertas e seis 

fechadas, foi verificado o valor de -0,0355 de gerenciamento médio no setor. Comparando 

com a média identificada em todos os setores estudados pela pesquisa o setor Comércio 

caminhou no sentido inverso desta média, já que ela é positiva. 

Verificando a média de gerenciamento identificada por tipo societário observa-se que 

as empresas abertas gerenciam mais seus resultados em comparação com as empresas 

fechadas, respectivamente as empresas apresentaram 0,0583 e -0,1450. 

Analisando as empresas abertas predominou nas empresas estudadas o gerenciamento 

negativo, com exceção das empresas Gazola S.A., Grazziotin S.A. e Livraria o Globo S.A.. 

Das três empresas que gerenciaram o resultado para melhorá-lo ocorreu maior gerenciamento 

na empresa Gazola S.A., as empresas Grazziotin S.A. e Livraria o Globo S.A. apresentaram 

gerenciamento muito próximo à zero. 

Ao analisar a empresa Gazola S.A. verifica-se que a empresa apresenta resultado 

negativo em todos os anos estudados. Os resultados negativos dos exercícios 2005 e 2006 são 

os resultados mais altos, de outro lado observa-se em 2006 o segundo maior valor de 

gerenciamento positivo. 

A empresa Grazziotin S.A. embora apresente valor gerenciado positivo na média 

identifica-se que há ao longo dos anos valores gerenciados negativos, ao se analisar os 

resultados da empresas constata-se ao longo de todos exercícios estudados valores de 

resultados positivos (lucros). 

No grupo de empresas fechadas a análise das empresas Panvel, APABA–Batistella e 

Posigraf apresentaram resultados de gerenciamento negativos. No caso da empresa Panvel 

constata-se que apresenta, ao longo dos anos, valores de resultados positivos. Na empresa 

APABA-Batistella verifica-se resultados positivos em todos os anos com maior valor de 

gerenciamento negativo no ano em que a empresa apresenta maior resultado positivo dos anos 

estudados. No caso da empresa Posigraf constata-se presença de resultados positivos ao longo 

dos anos, em 2007 verifica-se redução de – 96,88 % ao ano em que se constata gerenciamento 

negativo. 

Na Tabela 12 são descritas as empresas do setor Máquinas e Equipamentos. 
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Tabela 12 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Máquinas e Equipamentos 
  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

FORJAS TAURUS S.A. A -0,0825 0,1287 -0,0931 -0,0674 -0,0490 0,0144 0,0454 -0,0148 

KEPLER WEBER S.A. A -0,6423 0,2521 0,2806 -0,2750 -1,7856 1,8813 0,0005 -0,0412 

LUPATECH S.A. A 0,0000 0,0000 0,0046 -0,0582 -0,1461 0,5280 -0,1817 0,0293 

TRAFO EQUIPAMENTOS 
ELETRICOS S.A. 

A -0,0479 0,2907 -0,1754 -0,0107 0,1154 0,3986 -0,0496 0,0744 

AÇO ALTONA A -1,5014 1,8225 -0,0206 0,0540 -0,0886 -0,5403 -0,1282 -0,0575 

METISA A 0,2340 -0,6204 -0,2054 -0,0292 -0,4131 -0,0881 0,0438 -0,1541 

SCHULZ A -0,6643 0,0168 0,0672 -0,3112 0,0324 0,0502 -0,0385 -0,1210 

WEG A -0,1101 -0,2000 -0,0868 -0,1023 -0,1045 -0,1334 -0,1142 -0,1216 

DTCOM-DIRECT A -0,1551 0,6705 0,0316 -0,1720 0,4787 0,1941 0,5803 0,2326 

FERRAMENTAS GERAIS 
_ GRUPO SLC 

F    -0,0278 -0,0942 -0,2029 -0,0781 -0,1007 

Média por Ano  -0,3299 0,2623 -0,0219 -0,1000 -0,2055 0,2102 0,0080 -0,0283 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

De acordo com a Tabela 12, no setor Máquinas e Equipamentos predomina nesta 

pesquisa empresas abertas, de acordo com a análise da coluna Tipo (Tipo Societário), 

verifica-se que o setor apresenta gerenciamento médio negativo no valor médio de -0,0283, 

valor que fica distante (para baixo) da média de 0,0221 verificada em todos os setores. 

O valor de gerenciamento médio identificado nas empresas abertas é -0,0202 e o valor 

da empresa Ferramentas Gerais (empresa fechada) é de - 0,1007, o que denota maior valor de 

gerenciamento encontrado no grupo de empresas abertas. Cabe, no entanto, registrar que o 

fato de haver apenas uma empresa fechada no setor sob análise deve ser considerado na 

análise final do setor. 

As empresas Forjas Taurus S.A. e Kepler Webber S.A. apresentaram maiores valores 

de gerenciamento negativo, analisando os resultados da empresa Forjas Taurus S.A. constata-

se a presença de resultados positivos (lucros), ao se analisar os valores de gerenciamento, 

verifica-se valor médio de gerenciamento negativo; observa-se desta forma oscilação das 

práticas de gerenciamento ao longo do tempo. 
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A empresa Kepler Webber por sua vez apresenta resultados negativos significativos a 

partir do ano de 2005, de outro lado observa-se valor médio de gerenciamento negativo; 

observa-se ainda que há significativa diminuição dos valores de prejuízos em 2007 e 2008 

anos em que observa-se gerenciamento de resultados positivos. 

As empresas abertas Lupatech S.A., Trafo Equipamentos Elétricos S.A. e DTCOM-

DIRECT apresentaram resultados de gerenciamento positivos com destaque para a última que 

para o período em estudo apresentou 0,2326. É característica das três empresas a presença de 

resultados negativos ao longo do período estudado. Por exemplo, a Lupatech S.A. apresenta 

significativos resultados negativos em 2007 e 2008 em comparação com os lucros constatados 

anteriormente, observa-se que os valores de gerenciamento oscilam nos dois sentidos. No 

caso da empresa Trafo Equip. Elétricos S.A. há ocorrência de lucros e de prejuízos ao longo 

do tempo de estudo. Nos últimos três anos constata-se resultados positivos com ocorrência de 

aumento do lucro significativo no ano de 2008, ano que se constata gerenciamento negativo. 

A empresa DTCOM – Direct há presença constante de resultados negativos ao longo do ano, 

ao se observar os valores de gerenciamento, predominam os valores de gerenciamento 

positivos. 

Segue na Tabela 13 a descrição dos valores de gerenciamento de resultados do setor 

Material e Transporte: 

 
Tabela 13 – Análise do Gerenciamento Médio do setor Material e Transporte 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

FRAS-LE S.A. A -0,0568 0,0955 -0,0114 -0,1864 0,2617 -0,1274 0,1784 0,0219 

MARCOPOLO S.A. A 0,2802 -0,2222 0,0880 0,2249 0,0480 -0,1719 0,0141 0,0373 

RANDON S.A. 
IMPLEMENTOS E 
PARTICIPACOES 

A 0,4496 0,0000 0,2240 0,0000 -0,1409 0,0000 -0,0252 0,0725 

RECRUSUL S.A. A 0,0775 0,1896 0,0448 0,1709 0,7106 -0,1739 0,2101 0,1757 

WHB F   -0,0609 -0,1021 0,1424 -0,1405 0,0757 - 0,0171 

Média por Ano  0,1876 0,0157 0,0569 0,0215 0,2044 -0,1227 0,0906 0,0581 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O setor Material e Transporte é composto por cinco empresas, sendo quatro empresas 

abertas e uma empresa fechada, o gerenciamento médio do setor é de 0,0581, todas as 

empresas do setor apresentaram as médias de gerenciamento positivas exceto a empresa WHB 
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(empresa fechada) que apresentou gerenciamento médio negativo. A média do setor Material 

e Transporte  0,0581 e  está acima da média identificada em todos os setores, que é de 0,0221. 

Observa-se pela análise das médias das empresas abertas 0,0615 e da constatação da 

empresa fechada WHB -0,0171. De acordo com os resultados encontrados contata-se que as 

empresas abertas apresentam maior valor de gerenciamento em comparação com as empresas 

fechadas. 

Das empresas que compõem o Setor Material e Transporte, destaca-se a companhia 

Recrusul S.A. com o valor de gerenciamento de positivo de 0,1757, na análise dos resultados 

da empresa há presença de resultados negativos (prejuízos) em todos os anos do estudo, 

exceto 2003 e 2008, onde ocorreu lucro, ao se observar os resultados de gerenciamento 

constata-se que predominam valores gerenciamento positivos. 

No caso da empresa WHB constata-se gerenciamento negativo, ao se observar os 

resultados da empresa verifica-se que há ocorrência de resultados positivos com valores de 

lucro altos (em comparação com os demais exercícios) nos anos de 2005 e 2006, anos onde se 

contata na Tabela 13 os maiores valores de gerenciamento nos mesmo anos. 

Os valores de gerenciamento identificados no setor Siderurgia e Metalurgia são 

apresentados na Tabela 14, compõem o setor 16 empresas. 

 
Tabela 14 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Siderurgia e Metalurgia 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

PANATLANTICA S.A. A -0,0794 -0,1229 -0,0111 -0,0519 -0,0579 -0,1856 -0,1293 -0,0911 

MET DUQUE A 0,1342 -0,0521 -0,0770 0,1053 -0,1102 0,0724 0,8516 0,1320 

RIOSULENSE A -0,0885 -0,0364 0,3432 0,1803 0,1993 0,0076 0,4644 0,1528 

WETZEL S/A A -0,4599 -0,3061 -0,8643 -0,7159 -0,1498 -0,0541 -0,0770 -0,3753 

WIEST A -0,2213 0,3071 0,0692 1,1150 -2,3957 0,2544 0,0760 -0,1136 

FAMASTIL _ FORJAS 
TAURUS 

F    0,0998 0,5617 0,0276 -0,1409 0,1370 

INTECNIAL F   -0,3192 0,1650 0,8094 -0,2167 0,0000 0,877 

MEDABIL F    0,0321 0,0387 -0,2288 4,3649 1,0517 

GRUPO KEPLER 
WEBBER 

F    -0,3092 0,7712 0,0883 0,4474 0,2494 

TUBOMAC F    0,0000 -0,0033 -0,0285 -0,0578 -0,0299 
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TRAMONTINA 
GARIBALDI 

F    -0,0391 -0,0121 -0,3156 0,0158 -0,0877 

TRAMONTINA MULTI F    0,0356 -0,1220 -0,0233 -0,0884 -0,0495 

TRAMONTINA TEEC F    0,0000 -0,1902 0,0441 -0,0746 -0,0552 

ZAMPROGNHA F    -0,0504 -0,6687 0,1509 -1,7335 -0,5754 

ÁGUIA 
PARTICIPAÇÕES 

F    -1,2109 -0,8198 -0,7918 0,1677 -0,6637 

BRAFER F    -0,0395 0,0051 0,0056 0,0050 -0,0060 

Média por Ano  -0,1430 -0,0421 -0,1432 -0,0427 -0,1340 -0,0746 0,2557 -0,0138 

Fonte: Dados da Pesquisa 
  

A análise de dados das dezesseis empresas do setor Siderurgia e Metalurgia relatada 

na Tabela 14 evidenciaram o valor de gerenciamento médio de -0,0138 sendo que as empresas 

do setor gerenciam seus resultados com o intuito de apresentar resultados menores. Compõem 

o setor cinco  empresas abertas e onze empresas fechadas. 

As empresas abertas apresentaram o valor de gerenciamento médio de -0,0590 e as 

empresas fechadas o valor de gerenciamento foi de 0,0088. 

As empresas abertas Wiest S.A., Wetzel S.A. e Panatlântica S.A. apresentaram 

resultados negativos de gerenciamento. Analisando-se os resultados da empresa Wiest S.A. 

verifica-se que em todos os exercícios estudados ocorreu resultado negativo (prejuízo) com 

destaque para os anos de 2007 e 2006, o valor médio de gerenciamento identificado é devido 

à ocorrência de gerenciamento negativo (valor significativo) no de 2006 e 2002. 

A empresa Wetzel S.A. apresenta valores representativos do gerenciamento negativos, 

analisando os resultados reportados da empresa verifica-se que a empresa possui resultados 

positivos (lucros) em todos os exercícios, se observa que os valores de gerenciamento 

negativos maiores ocorrem nos anos de 2007 e 2008 anos em que há ocorrência de maior 

volume de lucros. 

O caso da Panatlântica S.A. observa-se lucros oscilantes em todos os anos estudados, 

os maiores valores de lucros ocorrem nos de 2003, 2004 e 2008, ao se analisar os resultados 

de gerenciamento verifica-se que em 2004, 2005 e 2006 há ocorrência dos maiores valores de 

gerenciamento negativo. 

Das empresas fechadas do setor a empresas Kepler Webber S.A. pertencentes ao 

Grupo Kepler Webber apresenta valor médio gerenciado de 0,2494, analisando os resultados 

da empresa observa-se que há nos anos 2005 e de 2006 valor significativo de prejuízo quando 
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comparado com os resultados positivos anteriores a ocorrência de prejuízos consecutivos, 

verifica-se que o maior valor positivo ocorreu no ano de 2006, ano de ocorrência de alto valor 

de prejuízo. 

A empresa Medabil S.A. destaca-se no grupo das empresas fechadas do setor por 

apresentar valor gerenciado positivo, analisando os resultados da empresa verifica-se que a 

empresa possui resultados positivos crescentes nos anos estudados, há de outro lado 

gerenciamento médio positivo na empresa o ano em que há maior valor de gerenciamento 

positivo é o ano de 2008, ao observar o resultado da empresa neste ano verifica-se o maior 

lucro do período (lucro superior ao período anterior de 41,14%). 

Nas empresas do Grupo Tramontina (empresas fechadas) verifica-se pela análise dos 

resultados a prevalência da ocorrência de resultados positivos e com tendência de crescimento 

destes lucros nas três empresas do grupo; observa-se de outro lado a verificação de 

gerenciamento negativo em todas as empresas do Grupo Tramontina.  

A Tabela 15 descreve os valores de gerenciamento identificado no setor Construção. 

Tabela 15 – Análise do Gerenciamento Médio do setor Construção 
  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

CONSTRUTORA 
SULTEPA S.A. 

A 0,1505 -0,1977 -0,1647 0,0682 0,0593 0,1776 0,1904 0,0405 

TREVISA 
INVESTIMENTOS S.A. 

A 0,1252 0,2470 0,0741 0,0857 0,0743 0,0673 0,1076 0,1116 

PORTOBELLO A 0,0375 -0,1476 -0,0147 0,0405 0,0698 -0,0976 0,1823 0,0100 

CIA CIMENTO ITAMBÉ F    -0,7078 -0,4689   -0,5884 

CESBE F    -0,3248 -0,1385   -0,2316 

CONSTRUTORA 
TRIUNFO 

F   0,2291 1,1940 0,1135 0,0962  0,4082 

CONSTRUTORA 
CASTILHO 

F     0,0862 0,0474 0,1147 0,0827 

CR ALMEIDA F    -0,0637 -0,1726 -0,0236 -0,1165 -0,0941 

Média por Ano  0,1044 -0,0328 0,0309 0,0417 -0,0471 0,0445 0,0957 -0,0326 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No setor Construção as empresas fechadas predominam (cinco empresas) em 

comparação às empresas abertas (três empresas) como relata a Tabela 15, o valor médio de 

gerenciamento do setor é de -0,0326. A média identificada nas empresas abertas é de 0,0540 e 

das empresas fechadas é de -0,0840, assim, no setor Construção as empresas abertas 
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apresentam no período valor médio de gerenciamento maior do que identificado nas empresas 

fechadas. 

O gerenciamento identificado nas empresas abertas é positivo, analisando este 

resultado sob a perspectiva dos resultados nos exercícios estudados observa-se que nas três 

empresas – Construtora Sultepa S.A., Trevisa Investimentos S.A. e a Portobello constata-se a 

ocorrência de resultados negativos nestas empresas. Na Construtora Sultepa S.A. há 

ocorrência de prejuízos nos anos de 2002 a 2005, a partir de 2006 há ocorrência de lucros, ao 

observar os resultados na Tabela 15 verifica-se que os valores de gerenciamento são 

predominantemente positivos, nos anos de 2003 e 2004 em que ocorreram valores negativos a 

empresa apresenta baixo valor de lucro (o menor lucro do período estudado) e prejuízo 

respectivamente. 

Na empresa Trevisa Investimentos S.A há ocorrência de lucros e prejuízos ao longo do 

período, os valores de prejuízos são em comparação aos lucros demasiadamente diferentes, 

fato que fica evidente ao verificar-se que a média de resultados da empresa é negativa 

(prevalecem os resultados negativos).  

A empresa Portobello S.A. há ocorrência de valores de gerenciamento negativos nos 

anos de 2003, 2004 e 2007, ao observar os resultados da empresa constata-se que há a partir 

de 2005 prejuízos sequentes. 

Das empresas fechadas a Companhia de Cimento Itambé apresenta resultado de 

gerenciamento negativo, constata-se que nos resultados da empresa predominam resultados 

positivos. O mesmo fato (lucros e gerenciamento negativo) constata-se na empresa CESBE. 

Na Construtora Triunfo verifica-se em todos os exercícios gerenciamento positivos, no 

ano de 2005 verifica-se o maior valor de gerenciamento, de outro lado analisando os 

resultados da empresa verifica-se que os lucros são regulares ao longo dos anos, não havendo 

alteração importante nos lucros que possa justificar o valor do gerenciamento ocorrido em 

2005 pela perspectiva de análise do resultado. 

A Tabela 16 relata os valores de gerenciamento identificado no setor Transporte. 

Tabela 16 – Análise do Gerenciamento Médio do setor Transporte 
  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

BGPAR A 
0,1066 -0,108 0,034 -0,035 -0,035 0,207 

 0,5004 

VARIG PARTIC EM 
TRANSPORTES 
AEREOS S.A. 

A -0,2100 0,6846 0,5587 0,6541    0,4218 

CONC ROD OSORIO-
PORTO ALEGRE S.A-
CONCEPA 

A  -0,0227 0,0225 -0,0843 -0,0794 0,0216 -0,0205 -0,0271 
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EMPRESA CONC 
RODOV DO SUL S.A. - 
ECOSUL 

A   0,0064 -0,0856 0,0000 -0,0092 -0,4096 -0,0996 

DOC IMBITUBA A 0,5968 0,1919 -0,0522 0,0358 -0,0141 0,1041 -0,3715 0,0701 

ALL AMER LAT A 0,0719 -0,0400 0,2348 0,0356 0,3302 -0,0137 -0,0081 0,0873 

ECONORTE A 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0465 -0,0930 0,0468 -0,0604 -0,0219 

BATISTELLA A 0,0539 0,0291 -0,0809 0,0177 0,0552 0,1669 -0,6920 -0,0643 

EXPRESSO MERCÚRIO F    0,0270 -0,3291 0,0463  -0,0853 

EXPRESSO PRINCESA 
DOS CAMPOS 

F   0,5874 -0,4495 0,0294 -0,3459  -0,0446 

Média por Ano  0,0675 0,1253 0,1380 0,0070 0,0118 0,0021 -0,2603 0,0249 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Na Tabela 16, são relatadas as empresas que compõem o setor de Transporte, 

predominam empresas abertas (sete empresas). O valor médio de gerenciamento no setor é de 

0,0249,  em comparação com o valor de gerenciamento médio verificado em todos os setores 

o setor Transporte fica próximo desta. 

A média de gerenciamento para as empresas abertas é de 0,0474 e para as empresas 

fechadas é de -0,0650 assim verifica-se que as empresas que gerenciam mais seus resultados 

são as empresas fechadas. 

Nas empresas abertas o gerenciamento médio identificado é positivo, destaca-se nos 

achados o valor de gerenciamento da empresa Varig Part. Transportes Aéreos S.A., o valor de 

0,4218 identificado como sendo resultado da empresa apresentar em todos os anos estudados 

valores de resultados negativos (prejuízos em todos os anos estudados). 

Ainda dentro das empresas abertas as empresas CONCEPA e ECOSUL são empresas 

privadas que operam concessões públicas (pedágios rodoviários) as duas companhias 

apresentaram ao longo do período estudado gerenciamento médio negativo. Na empresa 

CONCEPA ocorrem lucros, mas os prejuízos predominam nos anos estudados. 

Na empresa CONCEPA verificou-se o valor de gerenciamento de -0,0271, analisando 

as demonstrações contábeis constata-se que a empresa apresenta resultados positivos e 

negativos ao longo dos anos estudados, apresentando um resultado médio de prejuízo ao 

longo do tempo. 

No caso da empresa ECOSUL o gerenciamento identificado é de -0,0996, ao verificar 

as demonstrações contábeis constata-se adicionalmente que a empresa nos anos de 2001 a 
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2003 apresenta resultados negativos, de 2004 a 2008 constata-se que a presença de resultados 

positivos seqüentes e crescentes, apresentando desta forma resultado médio positivo no 

período. 

Nas empresas fechadas o gerenciamento médio identificado é negativo. Na empresa 

Expresso Mercúrio o gerenciamento verificado para reduzir o resultado é de -0,0853, 

analisando os resultados observa-se que a empresa apresenta lucros constantes, os 

gerenciamentos negativos identificados coincidem com a ocorrência dos maiores valores de 

lucros. 

No caso da empresa Expresso Princesa dos Campos verifica-se gerenciamento 

negativo de -0,0446, analisando as demonstrações contábeis verifica-se que há ocorrência de 

resultados negativos ao longo do período estudado, entretanto constata-se que o 

gerenciamento oscila nos dois sentidos neste período.   

Na Tabela 17, apresentam-se os achados do setor de Tecidos, Vestuário e Calçados. 

 
Tabela 17 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Tecidos, Vestuário e Calçados 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

ARTHUR LANGE S.A. 
INDUSTRIA E COMERCIO A 0,0085 -0,0251 0,1318 -0,0130 -0,0766 -1,2008 0,0760 -0,1570 

PETTENATI S.A. 
INDUSTRIA TEXTIL 

A 0,1320 0,0148 0,1344 0,2441 0,1223 0,2048 -0,0461 0,1152 

DOHLER A  -0,3036 -0,1942 -0,1796 -0,2858 -0,1866 -0,4404 -0,2650 

FAB C RENAUX A 0,0760 0,0760 0,0760 0,0281 -0,0692 0,0965 0,2382 0,0745 

GRENDENE A    -0,1199 -0,2018 -0,1712 -0,1684 -0,1653 

KARSTEN A -0,2150 -0,2576 -0,1712 -0,2022 0,0009 -0,1776 0,8699 -0,0218 

MARISOL A -0,1800 -0,0191 0,0712 -0,4408 0,0286 0,0839 -0,1294 -0,0836 

SCHLOSSER A -0,1669 -0,0841 0,0450 0,3595 0,8342 0,4130 1,5670 0,4240 

TEKA A 0,1053 0,2034 0,1723 0,1766 0,2068 0,0738 0,7152 0,2362 

BUETTNER A -0,0487 0,1451 0,0168 0,0871 0,3125 0,1829 0,4281 0,1606 

CIA HERING A -0,1358 -0,0641 -0,0474 -0,0404 -0,0848 -0,0929 0,0961 -0,0528 

CALÇADOS BEIRA RIO F    0,0767 0,0768 0,0477  0,0671 

Média por Ano  -0,0472 -0,0314 0,0235 -0,0020 0,0720 -0,0605 0,2915 0,0277 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O setor Tecidos, Vestuário e Calçados é composto por 11 empresas (10 empresas 

abertas e uma empresa fechada), a média de gerenciamento identificado no setor é de 0,0277, 

resultado que é próximo a média de gerenciamento identificado em todos os setores 

estudados, conforme descreve a Tabela 17. 

A média de gerenciamento das empresas abertas é de 0,0241, contudo há ocorrências 

de gerenciamentos para reduzir o resultado em cinco empresas. Analisando a perspectiva 

proposta pelo estudo verifica-se que neste setor as empresas abertas gerenciam menos seus 

resultados em comparação as empresas fechadas, com valores de gerenciamento de 0,0241 e 

0,0671 respectivamente.  

O maior valor identificado de gerenciamento positivo identificado é na empresa 

Schlosser S.A., valor de 0,4240, analisando as demonstrações contábeis verifica-se que há 

resultados negativos em todos os anos do estudo, constata-se assim que nos valores de 

gerenciamento o maior valor identificado foi no ano de 2008, analisando os resultados há 

ocorrência de alto valor de prejuízo no ano de 2007. 

As empresas Teka S.A. e Buettner S.A. são as empresas com maiores valores de 

gerenciamento identificado, tem o resultado semelhante aos encontrados na Schlosser S.A. 

(prejuízos em todos os anos estudados). Na empresa Teka S.A. o maior valor de gerenciado 

coincide com o maior valor de prejuízo evidenciado pela empresa. Na empresa Buettner S.A. 

predominam resultados negativos e em todos os anos estudados verifica-se gerenciamento 

positivo, no ano de 2006 ocorreu o maior valor de prejuízo, neste ano e no ano de 2007 há 

ocorrência dos maiores valores de gerenciamento. 

É oportuno salientar que todas as empresas abertas que gerenciaram os resultados para 

melhorá-lo apresentam resultados negativos nos anos estudados o que pode ser motivo para 

estudos no setor para averiguar possíveis causas da ocorrência destes fatos nestas empresas. 

Das empresas que gerenciaram o resultado com o objetivo de reduzir o resultado as 

empresas Dohler S.A., Grendene S.A. e Arthur Langhe S.A. apresentaram os maiores valores 

de gerenciamento para piorar o resultado.  

A empresa Dohler S.A. apresenta resultado médio positivo (lucros), há ocorrência de 

prejuízos nos anos de 2005 e 2006, em comparação o valor de gerenciamento negativo maior 

ocorreu no ano de 2005, ano do maior prejuízo. Na empresa Grendene S.A. apresenta lucros 

em todos os exercícios estudados e gerenciamentos negativos em todos os anos estudados. No 

caso da empresa Arthur Langhe S.A. apresenta oscilação dos resultados (ocorrência de lucros 
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e prejuízos) nos anos estudados, há a mesma constatação nos valores gerenciados (nos dois 

sentidos). 

A única empresa fechada que compõe o setor em questão é a empresa Calçados Beira 

Rio S.A., que apresenta gerenciamento negativo. Os achados reportados nas demonstrações 

contábeis vão de encontro aos resultados das demais empresas do setor, a empresa Calçados 

Beira Rio S.A. possui lucros em todos os anos estudados, de outro lado apresenta 

gerenciamento de resultado positivo. 

Na Tabela 18 são reportados os dados e achados de gerenciamento no setor 

Embalagens.  

  
Tabela 18 – Análise do Gerenciamento Médio do setor Embalagens 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

PETROPAR S.A. A 0,0720 0,0865 0,1858 0,0201 -0,0072 0,0443 -0,0148 0,0552 

METAL IGUAÇÚ A -0,2522 0,2749 -0,0710 -0,2692 0,0479 0,0330 0,0321 -0,0292 

PROVIDÊNCIA A    -1,0737 -1,0529 -1,1917 -0,5236 -0,9605 

BORRACHAS VIPAL F    0,3643 0,6820 0,1054 -0,0453 0,2766 

PLÁSTICOS VIPAL F    -0,2488 -0,7988 -0,0425 0,2189 0,0458 

Média por Ano  -0,0901 0,1807 0,0574 -0,2414 -0,2258 -0,2103 -0,0666 -0,1751 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na Tabela 18 no setor Embalagens o gerenciamento identificado é de -0,1751, 

identificando que o setor gerência o resultado com o intuito de reduzi-lo. Analisando os 

montantes de gerenciamento pela perspectiva do tipo societário verifica-se que no setor 

Embalagens o valor de gerenciamento nas empresas abertas é de -0,3115 e de 0,0294 para as 

empresas fechadas, demonstrando que no setor as empresas fechadas gerenciam mais o 

resultado em comparação com as empresas abertas. 

Analisando os dados  reportados na Tabela 18, observa-se que as empresas que se 

destacam nos valores gerenciados são a empresa fechada Borrachas Vipal S.A. e a empresa 

aberta Providência S.A.. 

Na empresa Borrachas Vipal S.A. o gerenciamento identificado é de 0,2766, ao 

analisar as demonstrações contábeis constata-se que há resultados positivos em todos os anos 
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que compreendeu o estudo. De outro lado, o gerenciamento negativo mais significativo foi 

identificado na empresa Providência S.A., constata-se pela análise das demonstrações que a 

empresa possui lucros ao longo dos anos estudados, e o gerenciamento identificado de -

0,9605. 

As constatações identificadas no setor Madeiras e Papel são reportadas na Tabela 19. 

 
Tabela 19 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Madeiras e Papel 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

CELULOSE IRANI S.A. A 0,121 0,0584 0,0064 -0,0543 -0,0833 0,1968 0,0760 0,0458 

ARAUPEL F 0,0760 0,0760 0,0760 -0,0908 0,0398 -0,0605 -0,0806 0,0051 

ARAUCO ARAPOTI F    -0,9381 6,2283 -0,8744 0,5364 1,2381 

MADEIREIRA MIGUEL 
FORTE 

F  -0,1005 -0,1513 -0,2623 0,2544 0,0625  -0,0394 

PLACAS DO PARANÁ F    0,4741 0,0244 -0,0055 -0,1270 0,0915 

TAFISA F    0,0971 0,0339 0,3819 0,3130 0,2065 

Média por Ano  0,0985 0,0113 -0,0230 -0,1290 1,0829 -0,0499 0,1436 0,2579 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No setor Madeiras e Papel o gerenciamento identificado é de 0,2579 identificando que 

o setor gerencia o resultado com o objetivo de melhorar o resultado contábil, o setor é 

composto por cinco companhias fechadas e uma empresa aberta, como é descrito na Tabela 

19, o resultado médio identificado no setor de Madeiras e Papel é o valor médio por setor 

mais alto identificado em todos os treze setores estudados. 

A média de gerenciamento identificado nas empresas fechadas é no valor de 0,3003 e 

de 0,0458 dados que descrevem maior gerenciamento em empresas fechadas em comparação 

as empresas abertas, a presença de apenas uma empresa aberta no setor Madeiras e Papel deve 

ser considerada na análise. 

A empresa Celulose Irani S.A. apresenta valor gerenciado médio positivo, verifica-se 

resultados positivos e negativos ao longo do período estudado, constata-se também oscilação 

dos valores de gerenciamento identificados; verifica-se que a ocorrência do maior valor de 

prejuízo em 2008 e ocorrência de gerenciamento positivo no mesmo ano.  
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Nas empresas de capital fechado do setor os valores de gerenciamento que se 

destacam são para as empresas Tafisa S.A. e Arauco Arapoti S.A. com valores gerenciados 

respectivamente de 0,2065 e 1,2381. 

A análise das demonstrações contábeis da empresa Tafisa S.A. demonstra que nos 

quatro anos estudados há ocorrência de prejuízos nos anos de 2005 e 2006 e de lucros nos 

anos de 2007 e 2008. A empresa apresenta gerenciamento positivos identificados em todos os 

exercícios estudados, e o sentido do gerenciamento não se altera em relação ao resultado da 

empresa. 

A análise da empresa Arauco Arapoti demonstra que a empresa apresenta resultados 

positivos nos anos estudados com uma grande redução do valor do lucro no ano de 2006 

(Lucro de 2006 R$ 2.697.000,00 / Lucro 2005 R$ 26.338.000,00), ao observar os valores de 

gerenciamento constata-se a empresa apresenta valores de gerenciamento nos dois sentidos, 

há ocorrência de valor gerenciamento positivo relevante no ano de 2006, aferindo nas 

demonstrações da empresa neste ano verificação que ocorreu lucro menor valor de lucro dos 

exercícios estudados, este resultado impactou o CCL da empresa , esta variação do CCL 

impacta no cálculo do Modelo KS (1995), gerando um resultado anormal. 

Na Tabela 20, são reportados os dados do Setor Químicos. 

 
Tabela 20 – Análise do Gerenciamento Médio do Setor Químicos 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

YARA BRASIL 
FERTILIZANTES S.A. 

A 0,3680 0,0745 -0,0204 0,0323 0,1833 -0,0320 0,3948 0,1429 

RENNER HERMAN F    0,0901 0,9359 0,1060 0,0528 0,2962 

UNIFÉRTIL F    -0,0406 -0,1285 0,0015  
-

0,0559 

MILENIA F   0,0344 0,1008 0,0936 0,1262 0,0760 0,0862 

NORTOX F  -0,0961 -0,0314 0,0298 -0,0958 -0,0564  
-

0,0500 

Média por Ano F 0,3680 -0,0108 -0,0058 0,0425 0,1977 0,0291 0,1745 0,0856 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O Setor Químicos, Tabela 20 é composto por uma empresa aberta e por quatro 

empresas fechadas, o gerenciamento médio identificado é de 0,0856; contata-se que a média 

de gerenciamento das empresas fechadas é de 0,0691 que comparada com o gerenciamento na 



 

 

 
88 

 
 

 

Empresa Yara B. F. S.A.  0,1429, denota que as empresas abertas no setor gerenciam mais 

seus resultados em comparação às empresas. 

A Empresa Yara Brasil Fertilizantes S.A, é a única empresa aberta do grupo e 

apresentou gerenciamento no valor de 0,1429, na análise das demonstrações da empresa 

verifica-se a presença de constantes prejuízos ao longo dos anos estudados, os valores do 

gerenciamento identificado são oscilantes nos dois sentidos, entretanto os resultados positivos 

prevalecem e são apontados na média positiva identificada. 

Das empresas fechadas a empresa Renner Hermmam S.A. apresenta o maior valor de 

gerenciamento positivo, assim na observação das demonstrações contábeis constata-se que os 

resultados são positivos em todos os exercícios, verifica-se também ocorrência de lucros em 

todos os anos, apenas com redução importante do valor do lucro no ano de 2007, ano em que 

há ocorrência do maior valor de gerenciamento do período. 

Na Tabela 21 são descritos os resultados encontrados no grupo de empresas 

classificadas em diferentes setores, desta forma foi montado um setor que agregue estas 

empresas. 

 
Tabela 21 – Análise do Gerenciamento Médio de Outros Setores 

  Anos Nome da Companhia 
TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 

BEMATECH A   -0,0143 -0,1171 0,1692 0,0752 0,3721 0,0970 

POSITIVO INF A   -0,1213 0,0370 0,1392 -0,1220 -0,360 -0,0206 

SABARAÁLCOOL F    -0,3084 -0,3205 -0,1431 0,0635 -0,1771 

TODESCHINI F    -0,0839 -0,0847 -0,1246 -0,2757 -0,1422 

CTA _ Continental Tabacos A. 
S.A. 

F   0,0307 -0,0671 -0,0173 0,0113 -0,1980 -0,0481 

FUGA COUROS F     -0,0829 -0,1785  -0,1307 

DISENHA F    0,0595 0,0569 0,0438 0,0987 0,0647 

GLOBAL TELECOM F    0,0165 0,0707 0,0266 0,1034 0,0543 

Média por Ano    -0,0350 -0,0662 -0,0087 -0,0514 0,0183 -0,0378 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Neste grupo (setor) encontram-se classificados os setores Informática e Equipamentos, 

Açúcar e Álcool, Utilidades Domésticas, Fumo, Couros, Serviços Industriais, Telefonia. 
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 Desta forma, o grupo é nomeado como Outros Setores e é composto por dez empresas, 

sendo duas abertas e oito fechadas, o valor do gerenciamento médio do setor é de 0,0378, a 

ocorrência de gerenciamento nas empresas abertas do grupo é de 0,0382 e de -0,0632 para 

empresas fechadas. Desta forma, as companhias abertas apresentam maior valor gerenciado 

neste grupo em comparação às empresas fechadas. 

Nas empresas abertas Bematech e Positivo Informática constatam-se valores de 

gerenciamentos que oscilam no decorrer do tempo do estudo variando entre positivo e 

negativo, as duas empresas pertencem ao setor Informática e Equipamentos.  

Na empresa Bematech o gerenciamento positivo ocorre nos últimos anos estudados 

com destaque para o valor gerenciado no ano de 2008, ao se observar o resultados da empresa 

verifica-se que a empresa apresenta predominância de resultados positivos ao longo do 

período de estudo, constata-se que em 2007 há prejuízo registrado e em 2008 há lucro (maior 

valor de lucro registrado nos anos estudados). 

Na empresa Positivo Informática os valores de gerenciamento são predominantemente 

negativos, entretanto há ocorrência de valores nos dois sentidos, ao se observar os resultados 

da empresa verificam-se que a empresa passa de resultados negativos (prejuízos) em 2003 e 

2004 para lucros seqüentes e crescente de 2005 a 2008, o lucro registrado em 2008 é o maior 

do período sob estudo para a empresa, a variação do valor do lucro de 2007 a 2008 é de 

105,22 %; de outro lado ao se observar os resultados de gerenciamento observa-se que a 

empresa passa de gerenciamento positivo nos períodos próximos aos anos de evidenciação de 

prejuízos para gerenciamento negativo nos períodos de lucros, observa-se também que o 

maior valor de gerenciamento negativo ocorre no ano em que a empresa evidencia maior 

valor de lucro. 

As demais empresas do grupo são empresas pertencentes a setores em que só havia 

uma empresa classificada. Destas empresas a empresa fechada CTA – Continental Tabacos 

Aliance S.A. (empresa do setor Fumageiro) é a empresa que apresenta o maior valor 

gerenciado negativo, apresenta gerenciamento nos dois sentidos, a observação dos resultados 

constata-se que apresenta lucros em todos os exercícios estudados, os valores oscilam entre os 

períodos, ocorrendo maior valor de lucro no de 2007. 

De outro lado a empresa Disenha S.A., apresenta maior resultado gerenciado positivo, 

observa-se na Tabela 21 que os resultados gerenciados são no sentido positivo, ao observar-se 

os resultados da empresa constata-se resultados positivos em todos os anos estudados, o maior 

resultado evidenciado coincide com o maior valor de gerenciamento identificado no ano de 

2008. 
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No Apêndice E são apresentados as tabelas por setores que originaram os dados 

apresentados neste subitem. 

4.3 COMENTÁRIOS SOBRE A ANÁLISE OS VALORES DE GERENCIAMENTO 

IDENTIFICADOS NOS SETORES ESTUDADOS 

Após analisados os valores de gerenciamento identificados pela aplicação do Modelo 

KS (1995) nas empresas abertas e fechadas que compõem a amostra deste estudo verifica-se 

que as empresas abertas e fechadas apresentam valores gerenciados nos exercícios em que o 

estudo foi aplicado. Este valor ocorre nos dois sentidos, tanto para diminuir o resultado 

(gerenciamento negativo), quanto para aumentar o resultado (gerenciamento positivo). 

Na análise efetivada nos valores de gerenciamento identificados em cada setor 

estudado encontra-se peculiariadades que são de cada empresa, o que impossibilita a criação 

ou a elaboração de padrões ou de características de gerenciamento por setor. 

As referências apontadas pela literatura da existência de padrões de gerenciamento de 

resultados apontados por Martinez (2001) como Maximização de Lucros, Minimização de 

Resultados, Redução da Variablidade dos Lucros e Piorar o Resultaco Corrente, em Prol de 

Resultado Futuro não foram identificados de forma efetiva nos setores sob estudo. Como 

descrito anteriormente estes padrões podem ter sido encontrados, contudo em uma empresa 

isolada em um setor, como no exemplo da empresa Wetzel S.A. do setor de Siderurgia 

Metalurgia que evidenciou em suas demonstrações contábeis lucros ao longo do período 

estudado e os valores gerenciados negativos em todos os exercícios, desta forma podendo 

ocorrer gerenciamento com o intuito de Minimizar os Lucros. Contudo, como já apontado a 

identificação de uma empresa ou até mais empresas no mesmo setor não necessariamente 

pode apontar para um padrão de gerenciamento ou outro. 

Ou seja, os resultados de gerenciamento quando comparado com os valores de lucros 

evidenciados pelas empresas na maioria dos setores não se adequou ao que a descrição do 

padrão de gerenciamento descreve ou há poucos casos (empresas) com determinada 

característica dentro de um setor o que não permite generalizações. Neste sentido há setores 

onde pode ser ampliado e aprofundados os estudos em virtude dos resultados descreverem 

sistuações que podem ser melhor investigadas, como por exemplo o setor de Tecidos, 

Vestuário e Calçados. 
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Neste setor verificou-se como descrito na Tabela 17 – Análise do Gerenciamento 

Médio do Setor Tecidos, Vestuário e Calçados e nas análises efetivadas nas empresas do setor 

que há relação entre resultados negativos (prejuízos) apresentados pelas empresas abertas em 

que os valores de gerenciamento de resultado identificado foi positivo – objetivo de melhorar 

o resultado.  

O estudo do setor sob a perspectiva do gerenciamento de resultado e com ênfase em 

ser melhor compreendido – verificar padrões de comportamentos de - Custos de Produtos 

Vendidos / Relação percentual de Contas a Receber em comparação a Receita Líquida/ 

Relação do Montantes de Estoques em relação a Receita Líquida – com o intuito de verificar 

se há padrões de entre as empresas do setor e assim verificar (em estudo empírico) se há 

relação ou não com o gerenciamento de resultado. 

As constatações foram analisadas também pelo aspecto da ocorrência de 

gerenciamento positivo e negativo, para identificar aspectos, características peculiares aos 

setores que apresentaram resultado gerenciado com o intuito de aumentar ou diminuir o 

resultado. Da mesma forma não foram identificados casos e/ou quantidades de casos 

semelhantes que possibilitem a criação de padrões ou identificação de características que 

pudessem ser reunidas e analisadas. 

4.4 COMPARAÇÃO DOS VALORES GERENCIADOS PELA CLASSIFICAÇÃO 

SETORIAL DA BM&F- BOVESPA 

Na Tabela 22 são relatados o valores de gerenciamentos médios identificados no 

estudo, descritos por ano e por setor, como segue: 

 

Tabela 22 – Gerenciamento Médio identificado por Ano e por Setor Econômico 
Acumulações 

Discricionárias  
Médias 

Anos 

Setores  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Acumulações 
Médias 

 por Segmento 

AGROPECUÁRIA 0,1450 -0,2445 0,2455 0,0768 0,0597 0,0883 0,0471 0,0779 

ALIMENTOS 
PROCESSADOS 

0,1433 0,1572 0,0066 -0,0434 -0,2754 0,4785 0,0759 0,0796 

COMÉRCIO -0,0410 -0,1008 -0,0044 -0,0275 -0,0171 -0,1926 0,1146 -0,0355 

CONSTRUÇÃO 0,1044 -0,0328 0,0309 0,0417 -0,0471 0,0445 0,0957 -0,0326 
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EMBALAGENS -0,0901 0,1807 0,0574 -0,2414 -0,2258 -0,2103 -0,0666 -0,1751 

MADEIRAS E PAPEL 0,0985 0,0113 -0,0230 -0,1290 1,0829 -0,0499 0,1436 0,2579 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

-0,3299 0,2623 -0,0219 -0,1000 -0,2055 0,2102 0,0080 -0,0283 

MATERIAL E 
TRANSPORTE 

0,1876 0,0157 0,0569 0,0215 0,2044 -0,1227 0,0906 0,0581 

OUTROS   -0,0350 -0,0662 -0,0087 -0,0514 0,0183 -0,0378 

QUÍMICOS 0,3680 -0,0108 -0,0058 0,0425 0,1977 0,0291 0,1745 0,0839 

SIDERURGIA E 
METALURGIA 

-0,1430 -0,0421 -0,1432 -0,0456 -0,1427 -0,0777 0,2766 -0,0138 

TECIDOS, VESTUÁRIO 
E CALÇADOS 

-0,0472 -0,0314 0,0235 -0,0020 0,0720 -0,0605 0,2915 0,0277 

TRANSPORTE 0,0675 0,1253 0,1380 0,0070 0,0118 0,0021 -0,2603 0,0249 

Acumulações Médias dos 
Segmentos por Ano 0,0386 0,0242 0,0251 -0,0358 0,0543 0,0067 0,0777 0,0221 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Na Tabela 22 são relacionados todos os setores estudados nesta pesquisa, a ordem de 

apresentação na tabela respeita a ordem alfabética. 

No que se refere ao gerenciamento positivo identificado no estudo os setor Madeira e 

Papel apresenta o maior valor de gerenciamento positivo no valor de 0,2570, afasta-se para 

cima de forma vigorosa da média de 0,0221 identificada entre todos os setores, já no setor 

Transporte foi verificado o menor valor de gerenciamento positivo no valor de 0,0249. 

Neste contexto, de acordo com a Tabela 23 de valores de gerenciamento positivo foi 

constatado nos seguintes setores (em ordem decrescente): 

Tabela 23 – Gerenciamento Médio Positivo 

Setores Gerenciamento Positivo 

Madeira e Papel 0,2579 

Químicos 0,0839 

Alimentos Processados 0,0796 

Agropecuária 0,0779 

Material e Transporte 0,0581 

Tecidos, Vestuário e Calçados 0,0277 

Transporte 0,0249 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Sobre o gerenciamento negativo destaca-se o setor de Siderurgia e Metalurgia com      

– 0,0138, sendo o setor que mais apresentou gerenciamento com o intuito de reduzir o 

resultado, de outro lado o setor que menos gerenciou o resultado no sentido negativo foi o 

setor de Embalagens. 

Desta forma, de acordo com a Tabela 24 valores de gerenciamento negativo foram 

identificados nos seguintes setores (em ordem descrescente): 

Tabela 24 – Gerenciamento Médio Negativo 

Setores Gerenciamento Positivo 

Siderurgia e Metalurgia                    -0,0138 

Máquinas e Equipamentos -0,0283 

Construção -0,0326 

Comércio -0,0355 

Outros Setores -0,0378 

Embalagens -0,1751 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Analisando os dados da Tabela 22 sob a perspectiva da Hipótese 2: 

 

H2 - O montante do gerenciamento de resultados é diferente e depende do segmento 

no qual se encontra a empresa. Constata-se que os valores de gerenciamento identificado nos 

setores ocorre tanto para melhorar o resultado - gerenciamento positivo, quanto para diminuir 

o resultado – gerenciamento negativo. Desta forma aceita-se a hipótese em questão. 

Esta constatação é relevante, pois pode ser indicativo para investidores, para que 

possam melhor compreender a informação contábil dentro do conceito em que é elaborada, 

para agentes financiadores para poder melhor avaliar as demonstrações contábeis pela 

perspectiva de risco e do retorno e para elaborar contratos com cláusulas baseadas em 

demonstrações contábeis dentro do contexto de ocorrência de gerenciamento de resultados 

contábeis, para órgão reguladores e fiscalizadores do mercado e da profissão contábil para que 

se possa melhor compreender ocorrência destas práticas e para a academia para que possa 

contribuir com estudos que enfoquem o uso da informação contábil.   
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Neste capítulo relatam-se as conclusões do estudo desenvolvido, e em seguida 

apresentam-se recomendações para futuras pesquisas sobre o tema.  

5.1 CONCLUSÕES 

Dentro das diversas demandas dos usuários da informação contábil há destaque para 

verificar o resultado (lucro ou prejuízo) do período, desta forma, em tese, essa informação 

estabelece relação de análise entre resultados alcançados no passado, os atuais e o que a 

empresa poderá obter no futuro. 

O tema Gerenciamento de Resultados é considerado pela literatura como sendo a 

prática que Administradores e Contadores em tendo a possibilidade de escolha de uma entre 

outras opções legalmente válidas que uma empresa pode optar com determinado grau de 

discricionariedade e que terá impacto sobre o número final a ser demonstrado no seu 

resultado. 

Práticas de gerenciamento de resultados são constatadas em empresas no Brasil, o 

estudo de Martinez (2001) é o estudo que iniciou as pesquisas sobre o tema em nosso País. Há 

evidências de práticas de gerenciamento em empresas de Capital Aberto e de Capital Fechado 

no Brasil e no exterior. 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar e analisar os valores de 

gerenciamento de resultados nas companhias abertas e fechadas da região sul do Brasil por 

segmentos econômicos especificados pela BM&F – Bovespa, com o intuito de analisar, caso 

haja, diferenças estattisticamente significativas nos valores de gerenciamento entre estas 

empresas.   

No estudo foi aplicada pesquisa descritiva. Para efetivar a pesquisa foi aplicado o 

procedimento documental com acesso às Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração 

das Origens e Aplicações dos Recursos e Notas Explicativas de empresas abertas e fechadas. 

Com relação à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como quantitativa e a 

característica temporal é longitudinal. Os dados do estudo foram tratados em Microsoft Excel 

e analisados através da regressão múltipla pelo software SPSS 13.0 for Windows. 
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O Tipo Societário (empresa aberta ou fechada) segundo os apontamentos da literatura 

sobre o tema gerenciamento de resultado contábil, é razão para que ocorra montantes 

diferentes de gerenciamento quando as empresas são segregadas por sua forma de 

constituição jurídica (Tipo Societário). Martinez (2001), Muldorf e Comiskey (2002), 

Formigoni, Paulo e Pereira (2008) se alinham ao afirmar que há maiores motivações 

(pressões) para que empresas abertas apresentem maiores montantes de valores gerenciados 

em comparação às empresas fechadas. 

Neste contexto, com relação ao primeiro objetivo específico: identificar o total de 

gerenciamento de resultados contábeis por tipo de constituição societária (Companhias 

Abertas e Fechadas). As empresas  do Sul do Brasil da amostra foram segregadas em 

empresas abertas e fechadas, desta forma seguem as constatações identificadas na Tabela 25: 

 

Tabela 25 – Gerenciamento Médio Identificado por Tipo Societário _ Empresas Abertas e Fechadas 
Acumulações Médias por Segmento Anos 

Empresas Abertas Empresas Fechadas 
1 AGROPECUÁRIA 0,0925 0,0559 
2 ALIMENTOS PROCESSADOS 0,0525 0,1204 
3 COMÉRCIO 0,0583 -0,1450 
4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -0,0202 -0,1007 
5 MATERIAL E TRANSPORTE 0,0615 -0,0171 
6 SIDERURGIA E METALURHIA -0,5900 0,0088 
7 CONSTRUÇÃO 0,0540 -0,0846 
8 TRANSPORTE 0,0474 -0,0650 
9 TECIDOS VESTUÁRIOS E CALÇADOS 0,0241 0,0671 
10 EMBALAGENS -0,3115 0,0294 
11 MADERIAS E PAPEL 0,0458 0,3003 
12 QUÍMICOS 0,1429 0.0691 
13 OUTROS SETORES 0,0382 -0,0632 

Média - Acumulações por Segmento -0,0234 0,0089 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na Tabela 25 verifica-se que na média de todos os setores estudados as empresas 

abertas gerenciam menos seus resultados em comparação às empresas fechadas. 

Discutindo os resultados relatados na Tabela 25 verifica-se que quando analisado os 

valores totais de gerenciamento identificados pela aplicação do Modelo KS (1995) de 

mensuração de acumulações, as empresas abertas apresentaram menor montante de 

gerenciamento de resultados em comparação às empresas fechadas, e este gerenciamento é no 

sentido de apresentar resultado diminuído nas empresas abertas e para melhorar o resultado 

nas empresas fechadas. 
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Estudos de Martinez (2001), Cardoso e Martinez (2006) e Baptista (2008) discutem a 

perspectiva de práticas de gerenciamento de resultados por setores da economia. Cardoso e 

Martinez (2006) comentam que estudos de práticas de gerenciamento por setores podem 

desvendar especificidades dos setores da economia.  

Assim, no que refere-se ao segundo objetivo específico: identificar se há diferentes 

valores de gerenciamento de resultados contábeis por Segmentos Setoriais adotadas pela 

B&MF-BOVESPA nas Companhias Abertas. 

Para tanto as empresas abertas foram separadas de acordo com a Classificação Setorial 

proposta pela BM&F-BOVESPA. Desta forma, identificou-se que, primeiro, há 

gerenciamento de resultados em todos os setores estudados e o valor do gerenciamento é 

diferente em cada um dos treze setores estudado nas companhias abertas como demonstra a 

Tabela 26: 

Tabela 26 – Acumulações Discricionárias Médias por Setor – Companhias Abertas 
Setores Acumulações Discricionárias – Médias – Empresas Abertas 

QUÍMICOS 0,1429 
AGROPECUÁRIA 0,0925 
MATERIAL E TRANSPORTE 0,0615 
COMÉRCIO 0,0583 
CONSTRUÇÃO 0,0540 
ALIMENTOS PROCESSADOS 0,0525 
TRANSPORTE 0,0474 
MADERIAS E PAPEL 0,0458 
OUTROS SETORES 0,0382 
TECIDOS, VESTUÁRIOS E CALÇADOS 0,0241 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -0,0202 
EMBALAGENS -0,3115 
SIDERURGIA E METALURGIA -0,5900 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os dados descritos na Tabela 26 relatam os valores em ordem decrescente de 

ocorrência nos setores identificados na amostra do estudo, constata-se que ao serem 

segregados resultados por Tipo Societário há variação dos resultados encontrados na amostra 

estudada. 

Constata-se que nos setores (apenas compostos por empresas abertas) os maiores 

valores de gerenciamento positivo foram Químicos, Agropecuária e Material e Transporte. De 

outro lado, os setores que menos gerenciaram para aumentar os resultados foram os setores 

Tecidos, Vestuário e Calçados; Outros Setores;e Madeira e Papel. 

Com relação ao gerenciamento identificado para diminuir o resultado, foram 

identificados os setores Máquinas e Equipamentos; Embalagens e Siderurgia e Metalurgia, 



 

 

 
97 

 
 

 

destes, o setor Máquinas e Equipamentos que apresentam o maior valor de gerenciamento 

negativo, seguido pelos setores de Embalagens e Siderurgia e Metalurgia. 

Tratando-se do terceiro objetivo específico, este com o intuito de analisar as empresas 

fechadas: identificar se há diferentes valores de gerenciamento de resultados contábeis por 

Segmentos Setoriais adotados pela BM&F-BOVESPA nas companhias fechadas. 

 As empresas fechadas foram segregadas de acordo com a Classificação Setorial 

adotada pela BM&F-BOVESPA, desta forma, primeiro, constata-se que há em todos os 

setores gerenciamento de resultado e este gerenciamento é diferente para cada um dos treze 

setores estudados, como demonstra a Tabela 27: 

 

Tabela 27 – Acumulações Discricionárias Médias por Setor – Companhias Fechadas  
Setores Acumulações Discricionárias – Médias – Empresas Fechadas 

MADERIAS E PAPEL 0,3003 
ALIMENTOS PROCESSADOS 0,1204 
QUÍMICOS 0,0691 
TECIDOS VESTUÁRIOS E CALÇADOS 0,0671 
AGROPECUÁRIA 0,0559 
EMBALAGENS 0,0294 
SIDERURGIA E METALURHIA 0,0088 
MATERIAL E TRANSPORTE -0,0171 
OUTROS SETORES -0,0632 
TRANSPORTE -0,0650 
CONSTRUÇÃO -0,0846 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -0,1007 
COMÉRCIO -0,1450 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se na Tabela 27 que os setores (compostos apenas por empresas fechadas) 

que mais apresentam valores gerenciados no sentido de melhorar o resultado são os setores 

Madeiras e Papel, Alimentos Processados e Químicos.  

De outro lado, os setores compostos por empresas fechadas que mais apresentam 

valores gerenciados para diminuir o resultado são os setores Material e Transporte, Outros 

Setores e Transporte. 

Há diferentes pressões e/ou motivações que estão expostas as empresas quando 

analisadas por seu Tipo Societário. De acordo com Martinez (2001), Muldorf e Comiskey 

(2002), Paulo (2007) e Formigoni, Paulo e Pereira (2007), estas motivações estão ligadas a 

melhoria dos resultados com o objetivo de melhorar a análise dos mesmos, adequar o 

resultado à contratos de dívidas, melhoraria na remuneração dos administradores, evitar maior 

regulamentação e impostos (para companhias de alta visibilidade) para as empresas abertas. 
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De outro lado as empresas fechadas de acordo com Paulo (2007), embora adotando os 

mesmos procedimentos contábeis que as empresas abertas, sofrem diferentes forças 

econômicas.  

No quarto objetivo específico: avaliar as diferenças entre os valores de gerenciamento 

de resultado de empresas abertas e fechadas, as empresas abertas e fechadas foram reunidas 

por setores e analisadas por tipo societário, no setor constatou-se que as empresas 

classificadas no mesmo segmento proposto pela BM&F – BOVESPA apresentam valores de 

gerenciamento diferentes quando analisadas pelo tipo societário (empresas abertas e empresas 

fechadas) dentro de cada setor, como retratam os dados da Tabela 27. 

Constatou-se também que há setores em que as empresas abertas e fechadas gerenciam 

seus resultados no mesmo sentido (positivo ou negativo) como demonstra a Tabela 27. Na 

observação dos dados dos setores Agropecuária, Alimentos Processados, Tecidos, Vestuário e 

Calçados, Madeira e Papel, Químicos que apresentam gerenciamento positivo nos dois tipos 

societários estudados. De outro lado verifica-se no setor Máquinas e Equipamentos tanto 

empresas abertas quanto empresas fechadas que gerenciam seus resultados para reduzí-lo. 

Verifica-se também nos setores Material e Transporte, Siderurgia e Metalurgia, Construção, 

Transporte, Embalagens e Outros Setores que ocorre gerenciamento nos dois sentidos, ou 

seja, empresas classificadas no mesmo setor, quando analisadas pelo tipo societário 

apresentam práticas diferentes no que diz respeito ao gerenciamento de resultados. 

Os dados constatados na verificação do quarto objetivo específico podem apontar para 

caminhos para o estudo sobre o tema, no sentido de identificar se há características intra-

setores que podem explicar razões para esta ocorrência.  

Para consecução da pesquisa duas hipóteses nortearam o estudo: 

H1 - Companhias abertas apresentam maior valor de gerenciamento de resultados em 

comparação com as companhias fechadas. 

H2 - O montante do gerenciamento de resultados é diferente e depende do segmento 

no qual se encontra a empresa. 

Com relação a Hipótese 1, observou-se que as empresas abertas possuem menores 

valores de gerenciamento em comparação às empresas fechadas o que não era esperado em 

virtude do que aponta literatura sobre o tema. Desta forma rejeita-se H1.  

A Hipótese 2 é aceita após analisados os dados da pesquisa pois verifica-se que há 

gerenciamento de resultados em todos os setores analisados e este gerenciamento é de 

diferentes montantes. Adicionalmente verifica-se que quando analisado o tipo societário intra-
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setor, há setores que gerenciam no mesmo sentido (alguns identificados com gerenciamento 

positivo outros com gerenciamento negativo), e outros gerenciam em sentidos distintos. 

Sob a perspectiva de H2, fez-se a análise dos valores gerenciados identificados por 

setor em comparação com os resultados (lucros e prejuízos) evidenciados pelas empresas que 

compuseram as amostras (de companhias abertas e companhias fechadas) trabalhadas neste 

estudo. 

As análises objetivaram identificar os padrões de gerenciamento reportados pela 

literatura sobre o tema. Os padrões de gerenciamento apontados por Martinez (2001) são 

gerenciamento de resultados com o intuíto de: Maximizar os Lucros (Income Maximization), 

Minimização de Lucros (Income Minimization), Redução da Variabilidade dos Lucros 

(Income Smoothing) e gerenciamento para Piorar Resultado Corrente, em prol de Resultado 

Futuro (Take a Bath). 

O resultado das análises efetivadas em cada setor estudado não identificaram os 

padrões descritos por Martinez(2001), em virtude de não haver encontrado em cada setor a 

quantidade de casos que pudessem ser obtidas conclusões e consequentes generalizações por 

setor, quando analisadas pelo resultados evidenciados pelas companhias. 

Com o mesmo intuito, mas segregados em dois grupos (setores que apresentaram 

resultados médios gerenciados no sentido positivo e setores com valores gerenciados médios 

negativos) os setores foram analisados pela perspectiva dos padrões de gerenciamentos dos 

mesmos procurando encontrar nestes grupos os padrões de gerenciamento apontados por 

Martinez (2001). Os resultados desta análise não foram efetivos por não ser encontrado o 

número de casos sufucientes para poder ser identificado os já apontados padrões. 

Ainda sobre a análise com o objetivo de identificar padrões de gerenciamento, no setor 

Tecidos, Vestuário e Calçados – Tabela 17, constatou-se que há relação entre resultados 

negativos (prejuízos) apresentados pelas empresas abertas e os valores de gerenciamento de 

resultado identificados (gerenciamento positivo). O estudo do setor sob a perspectiva do 

gerenciamento de resultado e com ênfase em ser melhor compreendido – verificar padrões de 

comportamentos de - Custos de Produtos Vendidos / Relação percentual de Contas a Receber 

em comparação a Receita Líquida/ Relação do Montantes de Estoques em relação a Receita 

Líquida – com o intuito de verificar se há padrões entre as empresas do setor e assim verificar 

(em estudo empírico) se há relação ou não com o gerenciamento de resultado. 

O estudo do tema gerenciamento de resultados é assunto importante na área Contábil e 

merece aprofundamento tanto no aspecto da abordagem quanto no aspecto metodologia, a 

abordagem aplicada neste estudo objetivou verificar qual é a ocorrência de práticas de 
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Gerenciamento de Resultados sob a perspectiva da classificação setorial adotada pela própria 

Bolsa de Valores do Brasil com o intuíto de averiguar se havia ou não diferenças de valores 

gerenciados quando analisados sob esta perspectiva, os achados dão conta de que há 

diferentes valores gerenciados por tipo societário e por setor. 

Observou-se também que há nas empresas fechadas duas importantes perspectivas, 

uma já identificada, que é a da ocorrência de práticas de gerenciamento nestas empresas e a 

outra, é a de que há setores que apresentam valores gerenciados em sentidos opostos, o que 

pode ser indício de características do setor de atuação ou de diferentes pressões sofridas por 

empresas abertas e fechadas.  

Dessa forma o estudo adiciona à pesquisa sob o tema no aspecto da abordagem 

(classificação setorial e análise de empresas fechadas em comparação com empresas abertas 

por setor econômico), ao se verificar que diferentes setores da econômia podem apresentar 

diferentes níveis de gerenciamento e este gerenciamento intra-setor pode ser nos vários 

sentidos.  Representando desta forma perspectivas que podem ser melhor analisadas por 

pesquisadores, instituições de ensino, órgãos reguladores, governo, investidores, instituições 

financiadoras, entre outros usuários e reguladores da atividade econômica, da profissão 

contábil e do mercado. 

5.2 RECOMENDAÇÕES  

Considerando o escopo do estudo e as suas limitações relatam-se recomendações para 

futuros estudos sobre o tema gerenciamento de resultados contábeis sob a perspectiva dos 

setores econômicos apontados pela BM&F – BOVESPA. Desta forma, recomenda-se: 

a) investigar em cada setor econômico características que podem evidenciar quais 

contas contábeis são alvo de maiores valores de gerenciamento; 

b) aplicar outros modelos de mensuração do gerenciamento para medir os valores sob 

a perspectiva da Classificação Setorial adotada pela BM&F – BOVESPA; 

c) aplicar outros modelos de mensuração do gerenciamento para medir os valores sob 

a perspectiva das empresas fechadas, classificando-as ou não por segmento econômico 

adotado pela BM&F-BOVESPA; 

d) verificar qual são segmentos econômicos que possuem maior grau de regulação 

(que reduziria a capacidade de Gerenciamento de Resultado de tais empresas) e averiguar se 
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há, sob esta perspectiva, maiores ou menores volumes de gerenciamento e compará-los por 

tipo societário; 

e) verificar as diferenças de valores de gerenciamento por tipo societário intra setores 

econômicos, procurando identificar se empresas abertas e fechadas do mesmo setor possuem 

características distintas que poderiam justificar diferentes montantes de gerenciamento e se há 

porquês deste gerenciamento ser no mesmo sentido ou em sentidos diferentes quando 

constatados, utilizando para tanto descrições características de cada setor como padrões de 

contas de resultado - Receita Líquida, Custos, Despesas Operacionais, Despesas e Receitas 

Financeiras, Lucros ou Prejuízos Líquidos e de contas patrimoniais, procurando assim, 

identificar características contábeis por setor e assim possíveis razões (verificação estatística) 

da ocorrência de montantes de gerenciamento de resultados. 
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APÊNDICE A: POPULAÇÃO DAS COMPANHIAS ABERTAS DOS ESTADOS DO 

SUL DO BRASIL 

RIO GRANDE DO SUL – BM&F-
BOVESPA 

PARANÁ BOVESPA - BM&F-
BOVESPA 

SANTA CATARINA - BM&F-
BOVESPA 

1 
AES SUL          AESL               
GUSTAVO DE MARCHI 
GALVAO OLIVEIRA                                       

1 
ALL AMER LAT     ALLL               
SERGIO MESSIAS 
PEDREIRO                                                                                

1 
ACO ALTONA       EALT               
CACIDIO GIRARDI                                

2 
ARTHUR LANGE     ARLA               
FERNANDO ANTONIO 
SCAGLIA JOSE DIAS                                                             

2 
BATTISTELLA      BTTL               
ORESTES GONCALVEZ 
JUNIOR                                                                               

2 
BESC             BSCT               
JORGE MAURO DO REGO 
MERGULHAO 

3 
BANRISUL         BRSR               
RICARDO RICHINITI HINGEL                                       

3 
BEMATECH         BEMA               
LUCIANO SFOGGIA                                                                                        

3 
BUETTNER         BUET               
JOAO HENRIQUE 
MARCHEWSKY 

4 
BGPAR            BGPR               
ANDRE LOIFERMAN                                                         

4 
CACIQUE          CIQU               
CESARIO COIMBRA 
NETO                                                                 

4 
CASAN            CASN               
LAUDELINO DE BASTOS 
E SILVA 

5 
CELUL IRANI      RANI               
ODIVAN CARLOS CARGNIN                                                   

5 
COPEL            CPLE               
PAULO ROBERTO 
TROMPCZYNSKI                                                                             

5 
CELESC           CLSC               
ARNALDO VENICIO DE 
SOUZA 

6 
CONCEPA          CNCP               
ODENIR JOSE SANCHES                     

6 
DTCOM-DIRECT     DTCY               
VALTER TASCINE                                                                                         

6 
CIA HERING       HGTX               
FABIO HERING                                                            

7 
D H B            DHBI               
PAULO GILBERTO 
FERNANDES TIGRE                                          

7 
ECONORTE         ECNT               
SANDRO ANTONIO DE 
LIMA                                                                                 

7 
CREMER           CREM               
JOAO WILLIAM GRAVA                                                      

8 
DIMED            PNVL               
ROBERTO COIMBRA SANTOS                                                  

8 
GVT HOLDING      GVTT               
AMOS GENISH                                                         

8 
DATASUL          DSUL               
MONICA HOJAIJ 
CARVALHO MOLINA 

9 
ECOSUL           ECOS               
ROBERTO PAULO HANKE                                                     

9 
IENERGIA         IENG               
NATAL BRESSAN                                                                                          

9 
DOC IMBITUBA     IMBI               
NILTON GARCIA DE 
ARAUJO 

10 
EXCELSIOR        BAUH               
JOAO FERNANDO 
BAUMHARDT                                                 

10 
IGUACU CAFE      IGUA               
EDINALDO LEMOS 
SILVA                                                                                   

10 
DOHLER           DOHL               
UDO DOHLER                                                              

11 
FINANSINOS       FNCN               
ROBERTO CARDOSO                                                                                        
. 

11 
INEPAR TEL       INET               
ATILANO DE OMS 
SOBRINHO                                                                                

11 
FAB C RENAUX     FTRX               
JORGE PAULO KRIEGER 
FILHO 

12 
FORJA TAURUS     FJTA               
LUIS FERNANDO COSTA 
ESTIMA                                              

12 
METAL IGUACU     MTIG               
ROGERIO PAYREBRUNE 
ST. SEVE MARINS                                                                     

12 
KARSTEN          CTKA               
REJANE ACHTERBERG 
JANSEN 

13 
FRAS-LE          FRAS               
DANIEL RAUL RANDON                                                                       

13 
PARANA           PRBC               
LUIS CESAR MIARA                                                                                       

13 
LOJAS HERING     LHER               
GUENTHER ACHIM 
STEINBACH 

14 
GAZOLA           GAZO               
MARCO ANTONIO BERTELLI                                                  

14 
PROVIDENCIA      PRVI               
EDUARDO FELDMANN 
COSTA                                                                                 

14 
MARISOL          MRSL               
DEVANIR DANNA                             

16 
GERDAU MET       GOAU               
OSVALDO BURGOS 
SCHIRMER                                                  

15 
SANEPAR          SAPR               
GERMINAL POCA 

15 
MET DUQUE        DUQE               
MARIO HAGEMANN                                                          

17 
GRAZZIOTIN       CGRA               
GILSON VALENTIN 
GRAZZIOTIN                                            

    16 
METISA           MTSA               
WILSON HARRISON 
JACOBSEN 

18 GRENDENE     17 
PORTOBELLO       PTBL               
MARIO AUGUSTO DE 
FREITAS BAPTISTA 
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19 
HABITASUL        HBTS               
EURITO DE FREITAS DRUCK                                                 

    18 
RENAR            RNAR               
GELMIR ANTONIO BAHR                                                     

20 
JOSAPAR          JOPA               
AUGUSTO LAURO DE 
OLIVEIRA JUNIOR      

    19 
RIOSULENSE       RSUL               
JOAO STRAMOSK                                                                 

21 
KEPLER WEBER     KEPL               
MILTON PAULO SILVA                                                      

    20 
SADIA S/A        SDIA               
WELSON TEIXEIRA 
JUNIOR                                                  

22 
LIVR GLOBO       LGLO               
DOURIMONT SIQUEIRA DE 
MELLO FILHO         

    21 
SCHLOSSER        SCLO               
JOAO BECKHAUSER                                                         

23 
LOJAS RENNER     LREN               
JOSE CARLOS HRUBY                                                       

    22 
SCHULZ           SHUL               
OVANDI ROSENSTOCK                                                       

24 
LUPATECH         LUPA               
THIAGO ALONSO DE 
OLIVEIRA                                               

    23 

TEKA             TEKA               
JOSE FELIPE MATA DE 
RANGEL 
M.CAVALCANTI 

25 
MARCOPOLO        POMO               
CARLOS ZIGNANI                                                          

    24 
TEX RENAUX       TXRX               
MARCIO LUIZ BERTOLDI                                                    

26 
MINUPAR          MNPR               
JOAO LUIZ NOGUEIRA DE 
MACEDO                                            

    25 
TRACTEBEL        TBLE               
MARC JACQUES ZELIE 
VERSTRAETE 

27 
ODERICH          ODER               
MARCOS ODORICO ODERICH                                                  

    26 
WEG              WEGE               
ALIDOR LUEDERS                                                          

28 
PANATLANTICA     PATI               
JOSE ANTONIO SILVA 
VARGAS                                               

    27 
WETZEL S/A       MWET               
RONALDO NASS                                                                         

29 
PETROPAR         PTPA               
SILVIO LUIZ PARTITI 
FERREIRA                                                                    

    28 
WIEST            WISA               
JAMIRO WIEST JR                                   

30 
PETTENATI        PTNT               
CLAUDIO JOSE ROSSI                                                      

        

31 
RANDON PART      RAPT               
ASTOR MILTON SCHMITT                                                    

        

32 
RASIP AGRO       RSIP               
SERGIO MARTINS BARBOSA                                                  

        

33 
RECRUSUL         RCSL               
FRANCISCO ASCLEPIO 
BARROSO AGUIAR 

        

34 
RENNER PART      RNPT               
IGOR BUCKER                                                             

        

35 
RIO GDE ENER     RGEG               
MARCO DA CAMINO 
ANCONA LOPEZ SOLIGO 

        

36 
SLC AGRICOLA     SLCE               
LAURENCE BELTRAO GOMES                                                  

        

37 
SULTEPA          SULT               
ANGELO LUCIO VILLARINHO 
DA SILVA                                        

        

38 
TRAFO            TRFO               
MARCOS ANDREATI PERILLO                                                 

        

39 
TREVISA          LUXM               
JORGE LINDEMANN  TREVO 
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PART 

40 TPI         

41 
ULBRA RECEB      ULBR               
DOMINGOS MOREIRA GOES                                                   

        

42 
VARIG SERV       VPSC               
ADENIAS GONCALVES FILHO                                                 

        

43 
VARIG TRANSP     VPTA               
ADENIAS GONCALVES FILHO                                                 

        

44 
YARA BRASIL      ILMD               
ADEMAR FRONCHETTI                                                       
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APÊNDICE B: População empresas Fechadas – Estado do Rio Grande do Sul 
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Pos. / 07 Empresa Cidade Atividade 
Receita Bruta 

(R$ MILHÕES) 
Receita Bruta 

1 Grupo Gerdau Porto Alegre-RS Siderurgia e Mineração  R$ 32.073,57   R$  32.073.570.000,00  

2 Refap - Refinaria Alberto Pasqualini Canoas-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 11.702,85   R$  11.702.850.000,00  

3 Copesul  Triunfo-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 8.991,14   R$   8.991.140.000,00  

4 Banrisul - Banco do Estado do RS Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 2.896,52   R$   2.896.520.000,00  

5 DPPI - Distrib. de Produtos de Petróleo Ipiranga Porto Alegre-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 3.567,57   R$   3.567.570.000,00  

6 Grupo Randon Caxias Do Sul-RS Automotivo  R$ 3.181,88   R$   3.181.880.000,00  

7 RGE - Rio Grande Energia Caxias Do Sul-RS Energia  R$ 2.454,23   R$   2.454.230.000,00  

8 Sicredi Regional Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 2.288,00   R$   2.288.000.000,00  

9 IPQ - Ipiranga Petroquímica Porto Alegre-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 2.685,39   R$   2.685.390.000,00  

10 Ulbra  Canoas-RS Educação  R$ 1.150,26   R$   1.150.260.000,00  

11 Lojas Renner Porto Alegre-RS Comércio - Atacado e Varejo  R$ 2.558,13   R$   2.558.130.000,00  

12 Marcopolo Caxias Do Sul-RS Automotivo  R$ 2.495,09   R$   2.495.090.000,00  

13 Grupo Eleva Porto Alegre-RS Alimentos e Bebidas  R$ 2.644,32   R$   2.644.320.000,00  

14 CEEE - Cia. Estadual de Energia Elétrica Porto Alegre-RS Energia  R$ 2.712,80   R$   2.712.800.000,00  

15 Grendene Farroupilha-RS Couro e Calçados  R$ 1.529,19   R$   1.529.190.000,00  

16 Yara Brasil Fertilizantes Porto Alegre-RS Química  R$ 2.205,50   R$   2.205.500.000,00  

17 AES Sul Porto Alegre-RS Energia  R$ 2.067,85   R$   2.067.850.000,00  

18 Grupo Tramontina Carlos Barbosa-RS Metalurgia  R$ 1.577,83   R$   1.577.830.000,00  

19 Refinaria de Petróleo Ipiranga Rio Grande-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 1.223,29   R$   1.223.290.000,00  

20 Frangosul Doux  Montenegro-RS Alimentos e Bebidas  R$ 1.550,83   R$   1.550.830.000,00  

21 Corsan Porto Alegre-RS Serviços Públicos  R$ 1.081,50   R$   1.081.500.000,00  

22 BRDE Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 526,02   R$      526.020.000,00  

23 Grupo Zamprogna Porto Alegre-RS Metalurgia  R$ 983,29   R$      983.290.000,00  

24 Azaléia Parobe-RS Couro e Calçados  R$ 1.221,83   R$   1.221.830.000,00  

25 Vonpar Refrescos Porto Alegre-RS Alimentos e Bebidas  R$ 1.184,64   R$   1.184.640.000,00  

26 Lojas Colombo Farroupilha-RS Comércio - Atacado e Varejo  R$ 1.221,82   R$   1.221.820.000,00  

27 Borrachas Vipal Nova Prata-RS Plástico e Borracha  R$ 913,90   R$      913.900.000,00  

28 PUCRS Porto Alegre-RS Educação  R$ 502,01   R$      502.010.000,00  

29 Bianchini Porto Alegre-RS Comércio Exterior  R$ 1.086,85   R$   1.086.850.000,00  

30 Innova Triunfo-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 1.038,31   R$   1.038.310.000,00  
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31 Expresso Mercúrio Porto Alegre-RS Transporte e Logística  R$ 639,66   R$      639.660.000,00  

32 Dimed (Panvel) Porto Alegre-RS Comércio - Atacado e Varejo  R$ 931,36   R$      931.360.000,00  

33 Baesa – Energia Barra Grande Porto Alegre-RS Energia  R$ 344,13   R$      344.130.000,00  

34 Predileto Alimentos Canoas-RS Alimentos e Bebidas  R$ 940,84   R$      940.840.000,00  

35 SLC Agrícola Horizontina-RS Agropecuária  R$ 287,98   R$      287.980.000,00  

36 CGTEE Porto Alegre-RS Energia  R$ 140,50   R$      140.500.000,00  

37 Grupo Petropar Porto Alegre-RS Plástico e Borracha  R$ 584,11   R$      584.110.000,00  

38 Forjas Taurus Porto Alegre-RS Metalurgia  R$ 523,95   R$      523.950.000,00  

39 RBS Comunicações Porto Alegre-RS Comunic. Edit. e Gráfica  R$ 969,06   R$      969.060.000,00  

40 Josapar Pelotas-RS Alimentos e Bebidas  R$ 633,98   R$      633.980.000,00  

41 Frigorífico Mercosul Porto Alegre-RS Alimentos e Bebidas  R$ 776,79   R$      776.790.000,00  

42 Petroquímica Triunfo Triunfo-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 698,42   R$      698.420.000,00  

43 Hospital de Clinicas Porto Alegre Porto Alegre-RS Saúde  R$ 385,23   R$      385.230.000,00  

44 CTA - Continental Tabaccos Alliance Venancio Aires-RS Fumo  R$ 550,79   R$      550.790.000,00  

45 Terra Networks Brasil Porto Alegre-RS Comunic. Edit. e Gráfica  R$ 764,42   R$      764.420.000,00  

46 ThyssenKrupp Elevadores Guaiba-RS Máquinas e Equipamentos  R$ 517,92   R$      517.920.000,00  

47 Puras do Brasil Porto Alegre-RS Alimentos e Bebidas  R$ 682,12   R$      682.120.000,00  

48 Lupatech Caxias Do Sul-RS Metalurgia  R$ 427,29   R$      427.290.000,00  

49 Agrale Caxias Do Sul-RS Automotivo  R$ 553,54   R$      553.540.000,00  

50 Banco Coop. Sicredi (Bansicredi) Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 538,69   R$      538.690.000,00  

51 Banco De Lage Landen Brasil Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 261,31   R$      261.310.000,00  

52 Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre Porto Alegre-RS Saúde  R$ 307,50   R$      307.500.000,00  

53 Todeschini Bento Goncalves-RS Móveis  R$ 297,67   R$      297.670.000,00  

54 Stemac Grupos Geradores Porto Alegre-RS Máquinas e Equipamentos  R$ 501,35   R$      501.350.000,00  

55 Caixa RS – Ag. Fomento do RS Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 149,28   R$      149.280.000,00  

56 Lojas Quero-Quero Santo Cristo-RS Comércio - Atacado e Varejo  R$ 508,44   R$      508.440.000,00  

57 Unimed Porto Alegre Porto Alegre-RS Saúde  R$ 547,40   R$      547.400.000,00  

58 Sulgás Porto Alegre-RS Petróleo e Petroquímica  R$ 489,73   R$      489.730.000,00  

59 Ceran - Cia. Energ. Rio das Antas Bento Goncalves-RS Energia  R$  69,66   R$        69.660.000,00  

60 UCS Caxias Do Sul-RS Educação  R$ 242,81   R$      242.810.000,00  

61 Mundial Porto Alegre-RS Metalurgia  R$ 351,20   R$      351.200.000,00  

62 Cotrisal - Coop. Trit. Sarandi Sarandi-RS Cooperativa de Produção  R$ 454,85   R$      454.850.000,00  
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63 Calçados Beira Rio Novo Hamburgo-RS Couro e Calçados  R$ 407,36   R$      407.360.000,00  

64 Soc. Educ. e Carid. (Col. N. S. Glória) Porto Alegre-RS Educação  R$ 107,80   R$      107.800.000,00  

65 Grupo GBOEX Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 310,41   R$      310.410.000,00  

66 A. Guerra Caxias Do Sul-RS Automotivo  R$ 450,51   R$      450.510.000,00  

67 Pettenati Caxias Do Sul-RS Têxtil e Confecções  R$ 364,03   R$      364.030.000,00  

68 GPC Química Gravatai-RS Química  R$ 334,96   R$      334.960.000,00  

69 Cotripal - Coop. Tritícola Panambi Panambi-RS Cooperativa de Produção  R$ 341,68   R$      341.680.000,00  

70 Panatlântica Gravatai-RS Metalurgia  R$ 346,48   R$      346.480.000,00  

71 Sinoscar Novo Hamburgo-RS Comércio - Atacado e Varejo  R$ 413,08   R$      413.080.000,00  

72 Medabil Nova Bassano-RS Metalurgia  R$ 336,07   R$      336.070.000,00  

73 Banco John Deere Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 177,37   R$      177.370.000,00  

74 Banco Matone Porto Alegre-RS Financeiro  R$ 198,72   R$      198.720.000,00  

75 Grupo Grazziotin Passo Fundo-RS Comércio - Atacado e Varejo  R$ 259,63   R$      259.630.000,00  

76 Construtora Sultepa Porto Alegre-RS Construção e Imobiliário  R$ 150,01   R$      150.010.000,00  

77 Renner Herrmann Porto Alegre-RS Química  R$ 143,47   R$      143.470.000,00  

78 Aesc - Associação Educ. São Carlos Caxias Do Sul-RS Educação  R$ 217,61   R$      217.610.000,00  

79 Unifértil Canoas-RS Química  R$ 252,88   R$      252.880.000,00  

80 Cosuel - Coop. Suína de Encantado Encantado-RS Cooperativa de Produção  R$ 309,51   R$      309.510.000,00  

81 Epcos do Brasil Gravatai-RS Eletroeletrônicos  R$ 291,06   R$      291.060.000,00  

82 Cooperativa Languiru Teutonia-RS Cooperativa de Produção  R$ 312,03   R$      312.030.000,00  

83 Grupo Kepler Weber Porto Alegre-RS Metalurgia  R$ 170,74   R$      170.740.000,00  

84 Grupo Artecola Campo Bom-RS Química  R$ 290,10   R$      290.100.000,00  

85 Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Farroupilha-RS Metalurgia  R$ 264,36   R$      264.360.000,00  

86 South Service Trading Porto Alegre-RS Comércio Exterior  R$ 344,12   R$      344.120.000,00  

87 Intecnial Erechim-RS Máquinas e Equipamentos  R$ 281,10   R$      281.100.000,00  

88 Conservas Oderich Sao Sebastiao Do Cai-RS Alimentos e Bebidas  R$ 233,01   R$      233.010.000,00  

89 Ventos do Sul Energia Porto Alegre-RS Energia  R$  95,99   R$        95.990.000,00  

90 Perto Gravatai-RS Informática e Automação  R$ 144,08   R$      144.080.000,00  

91 Agritech Lavrale Caxias Do Sul-RS Automotivo  R$ 250,07   R$      250.070.000,00  

92 Trensurb Porto Alegre-RS Serviços Públicos  R$  54,27   R$        54.270.000,00  

93 Cotrigo - Coop. Trit. de Getúlio Vargas Estacao-RS Cooperativa de Produção  R$ 264,58   R$      264.580.000,00  

94 Tanac Montenegro-RS Química  R$ 185,28   R$      185.280.000,00  
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95 Concepa Santo Antonio Da Patrulha-RS Serviços Públicos  R$ 103,33   R$      103.330.000,00  

96 Frigelar Porto Alegre-RS Comércio - Atacado e Varejo  R$ 277,93   R$      277.930.000,00  

97 Unimed Nordeste - RS Caxias Do Sul-RS Saúde  R$ 277,81   R$      277.810.000,00  

98 Cotriel - Coop. Tritícola Espumoso Espumoso-RS Cooperativa de Produção  R$ 264,64   R$      264.640.000,00  

99 SLC Alimentos Porto Alegre-RS Alimentos e Bebidas  R$ 303,04   R$      303.040.000,00  

100 Araupel Porto Alegre-RS Madeira e Florestamento  R$  66,76   R$        66.760.000,00  

Obs.:  Legenda para faturamento real 1000000       
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APÊNDICE C: População empresas Fechadas – Santa Catarina 
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Pos. / 07 Empresa Cidade Atividade 
Receita Bruta 

(R$ MILHÕES) 
Receita Bruta 

1 Bunge Alimentos Gaspar-SC Alimentos e Bebidas R$ 16.667,07  R$  16.667.070.000,00  

2 Sadia Concordia-SC Alimentos e Bebidas R$ 9.843,95  R$   9.843.950.000,00  

3 Perdigão Videira-SC Alimentos e Bebidas R$ 7.788,60  R$   7.788.600.000,00  

4 Tractebel Energia  Florianopolis-SC Energia R$ 3.364,72  R$   3.364.720.000,00  

5 Celesc  Florianopolis-SC Energia R$ 4.982,95  R$   4.982.950.000,00  

6 Grupo Weg Jaragua Do Sul-SC Máquinas e Equipamentos R$ 4.550,65  R$   4.550.650.000,00  

7 Vega do Sul Sao Francisco Do Sul-SC Siderurgia e Mineração R$ 2.468,99  R$   2.468.990.000,00  

8 Eletrosul Florianopolis-SC Energia R$ 600,80  R$      600.800.000,00  

9 Grupo Tigre Joinville-SC Material de Construção R$ 1.889,01  R$   1.889.010.000,00  

10 Seara Alimentos Itajai-SC Alimentos e Bebidas R$ 2.248,68  R$   2.248.680.000,00  

11 Tupy S/A Joinville-SC Metalurgia R$ 1.808,04  R$   1.808.040.000,00  

12 Coopercentral (Aurora) Chapeco-SC Cooperativa de Produção R$ 2.232,52  R$   2.232.520.000,00  

13 Casan Florianopolis-SC Serviços Públicos R$ 418,04  R$      418.040.000,00  

14 Grupo Besc Florianopolis-SC Financeiro R$ 655,01  R$      655.010.000,00  

15 Cooperalfa  Chapeco-SC Cooperativa de Produção R$ 799,13  R$      799.130.000,00  

16 Enercan - Campos Novos Energia Florianopolis-SC Energia R$ 341,91  R$      341.910.000,00  

17 Ciser Joinville-SC Metalurgia R$ 289,56  R$      289.560.000,00  

18 Cecrisa Revestimentos Cerâmicos Criciuma-SC Material de Construção R$ 498,93  R$      498.930.000,00  

19 Cia. Hering Blumenau-SC Têxtil e Confecções R$ 442,65  R$      442.650.000,00  

20 Cremer Blumenau-SC Higiene e Limpeza R$ 367,71  R$      367.710.000,00  

21 Grupo Eliane Cocal Do Sul-SC Material de Construção R$ 532,74  R$      532.740.000,00  

22 Marisol  Jaragua Do Sul-SC Têxtil e Confecções R$ 420,45  R$      420.450.000,00  

23 Schulz Joinville-SC Máquinas e Equipamentos R$ 498,37  R$      498.370.000,00  

24 Zanotti Jaragua Do Sul-SC Têxtil e Confecções R$ 209,59  R$      209.590.000,00  

25 Tuper Sao Bento Do Sul-SC Automotivo R$ 445,20  R$      445.200.000,00  

26 Giassi & Cia Icara-SC Comércio - Atacado e Varejo R$ 468,77  R$      468.770.000,00  

27 Badesc - Agência de Fomento de Santa Catarina Florianopolis-SC Financeiro R$ 106,94  R$      106.940.000,00  

28 Maesa - Machadinho Energética Florianopolis-SC Energia R$ 137,00  R$      137.000.000,00  

29 Celulose Irani  Joacaba-SC Papel e Celulose R$ 440,35  R$      440.350.000,00  

30 Eletrocal  Cacador-SC Eletroeletrônicos R$ 352,79  R$      352.790.000,00  
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31 Datasul Joinville-SC Informática e Automação R$ 244,51  R$      244.510.000,00  

32 Döhler Joinville-SC Têxtil e Confecções R$ 228,65  R$      228.650.000,00  

33 Frigorífico Riosulense (Pamplona) Rio Do Sul-SC Alimentos e Bebidas R$ 388,85  R$      388.850.000,00  

34 Grupo Portobello Florianopolis-SC Material de Construção R$ 479,28  R$      479.280.000,00  

35 Parati Sao Lourenco Do Oeste-SC Alimentos e Bebidas R$ 362,18  R$      362.180.000,00  

36 Karsten  Blumenau-SC Têxtil e Confecções R$ 323,32  R$      323.320.000,00  

37 Codesc - Cia. de Desenvolvimento de Santa Catarina Florianopolis-SC Financeiro R$    2,51  R$          2.510.000,00  

38 Adami Cacador-SC Madeira e Florestamento R$ 278,52  R$      278.520.000,00  

39 Univali - Universidade do Vale do Itajaí Itajai-SC Educação R$ 205,91  R$      205.910.000,00  

40 GDC Alimentos  Itajai-SC Alimentos e Bebidas R$ 304,84  R$      304.840.000,00  

41 Canguru - (Grupo Jorge Zanatta) Criciuma-SC Plástico e Borracha R$ 287,71  R$      287.710.000,00  

42 Intelbras Sao Jose-SC Eletroeletrônicos R$ 364,97  R$      364.970.000,00  

43 Eugênio Raulino Koerich Florianopolis-SC Comércio - Atacado e Varejo R$ 269,07  R$      269.070.000,00  

44 Lunender Guaramirim-SC Têxtil e Confecções R$ 243,50  R$      243.500.000,00  

45 Águas de Joinville Joinville-SC Serviços Públicos R$  84,21  R$        84.210.000,00  

46 Coopercarga - Coop. Transp. Cargas Concordia-SC Transporte e Logística R$ 344,79  R$      344.790.000,00  

47 Grupo First/Premium Florianopolis-SC Comércio Exterior R$ 321,36  R$      321.360.000,00  

48 Cereagro  Mafra-SC Comércio - Atacado e Varejo R$ 269,81  R$      269.810.000,00  

49 Agroeste Sementes Xanxere-SC Agropecuária R$ 131,25  R$      131.250.000,00  

50 Teconvi - Terminal de Conteiners do Vale do Itajaí Itajai-SC Transporte e Logística R$ 196,26  R$      196.260.000,00  

51 Metisa Timbo-SC Metalurgia R$ 226,13  R$      226.130.000,00  

52 Mueller Eletrodométicos Timbo-SC Eletroeletrônicos R$ 220,68  R$      220.680.000,00  

53 Hacasa Adm. e Empreend. Imobobiliários Joinville-SC Construção e Imobiliário R$    7,84  R$          7.840.000,00  

54 Unisul - Fundação Universidade Sul de S. Catarina Tubarao-SC Educação R$ 190,29  R$      190.290.000,00  

55 Comercial e Industrial Breithaupt Jaragua Do Sul-SC Comércio - Atacado e Varejo R$ 227,54  R$      227.540.000,00  

56 Reunidas Transportes Coletivos Cacador-SC Transporte e Logística R$ 244,92  R$      244.920.000,00  

57 Condor Sao Bento Do Sul-SC Higiene e Limpeza R$ 208,56  R$      208.560.000,00  

58 Grupo Lince (Linhas Círculo) Gaspar-SC Têxtil e Confecções R$ 107,81  R$      107.810.000,00  

59 Primo Tedesco Cacador-SC Papel e Celulose R$ 182,20  R$      182.200.000,00  

60 Agropel Fraiburgo-SC Agropecuária R$  95,97  R$        95.970.000,00  

61 Metalúrgica Fey Indaial-SC Metalurgia R$ 120,32  R$      120.320.000,00  

62 Agrovêneto - Indústria de Alimentos Nova Veneza-SC Alimentos e Bebidas R$ 198,84  R$      198.840.000,00  
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63 SC Energia - Transmissora de Energ. de Santa Catar Florianopolis-SC Energia R$  44,24  R$        44.240.000,00  

64 Abimex  Guaramirim-SC Comércio Exterior R$  82,94  R$        82.940.000,00  

65 Artemis Transmissora de Energia Florianopolis-SC Energia R$  49,05  R$        49.050.000,00  

66 Irmãos Fischer Brusque-SC Eletroeletrônicos R$ 189,23  R$      189.230.000,00  

67 Wetzel S/A Joinville-SC Metalurgia R$ 245,56  R$      245.560.000,00  

68 Buddemeyer  Sao Bento Do Sul-SC Têxtil e Confecções R$ 133,51  R$      133.510.000,00  

69 Unimed Florianópolis Florianopolis-SC Saúde R$ 211,85  R$      211.850.000,00  

70 Dinisa Distr. de Insum. Industriais Icara-SC Comércio - Atacado e Varejo R$    3,37  R$          3.370.000,00  

71 ZM  Brusque-SC Automotivo R$ 131,69  R$      131.690.000,00  

72 Curtume Viposa Cacador-SC Couro e Calçados R$ 155,54  R$      155.540.000,00  

73 Irmãos Zen Brusque-SC Automotivo R$ 137,08  R$      137.080.000,00  

74 Perfipar S/A Manufat. de Aço Chapeco-SC Metalurgia R$ 168,56  R$      168.560.000,00  

75 Buschle & Lepper Joinville-SC Química R$ 160,18  R$      160.180.000,00  

76 Anjo Química do Brasil Ltda. Criciuma-SC Química R$ 186,67  R$      186.670.000,00  

77 Móveis Rudnick Sao Bento Do Sul-SC Móveis R$  94,81  R$        94.810.000,00  

78 Metalúrgica Duque Joinville-SC Metalurgia R$ 132,39  R$      132.390.000,00  

79 Incasa Joinville-SC Química R$ 146,00  R$      146.000.000,00  

80 Coop. Regional Auriverde Cunha Pora-SC Cooperativa de Produção R$ 156,25  R$      156.250.000,00  

81 Cia. Lat. Am. Medic. (Drogaria Catarinense) Joinville-SC Comércio - Atacado e Varejo R$ 159,72  R$      159.720.000,00  

82 Iguaçu Celulose, Papel Monte Carlo-SC Papel e Celulose R$ 198,52  R$      198.520.000,00  

83 Supermercados Archer Brusque-SC Comércio - Atacado e Varejo R$ 145,93  R$      145.930.000,00  

84 Silmaq Blumenau-SC Máquinas e Equipamentos R$ 117,35  R$      117.350.000,00  

85 Cia. Fabril Lepper Joinville-SC Têxtil e Confecções R$ 110,18  R$      110.180.000,00  

86 ASB Financeira Florianopolis-SC Financeiro R$ 143,37  R$      143.370.000,00  

87 Dudalina S/A Blumenau-SC Têxtil e Confecções R$ 118,97  R$      118.970.000,00  

88 Indústrias Novacki Porto Uniao-SC Papel e Celulose R$  95,69  R$        95.690.000,00  

89 Avelino Bragagnolo Faxinal Dos Guedes-SC Papel e Celulose R$ 131,55  R$      131.550.000,00  

90 43 Gráfica e Editora Blumenau-SC Comunic. Edit. e Gráfica R$  67,86  R$        67.860.000,00  

91 Quimisa Brusque-SC Química R$ 105,31  R$      105.310.000,00  

92 Metalúrgica Riosulense Rio Do Sul-SC Metalurgia R$ 134,69  R$      134.690.000,00  

93 Fiação São Bento Sao Bento Do Sul-SC Têxtil e Confecções R$  92,36  R$        92.360.000,00  

94 Oxford - Osaico Sao Bento Do Sul-SC Cerâmica de Mesa R$  97,81  R$        97.810.000,00  
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95 Fonthe Industria e Comércio de Confecções Saudades-SC Têxtil e Confecções R$ 117,88  R$      117.880.000,00  

96 Electro Aço Altona Blumenau-SC Metalurgia R$ 199,54  R$      199.540.000,00  

97 Unimed Blumenau Blumenau-SC Saúde R$ 126,81  R$      126.810.000,00  

98 Carbonífera Metropolitana Sideropolis-SC Siderurgia e Mineração R$  89,89  R$        89.890.000,00  

99 Comfloresta Joinville-SC Madeira e Florestamento R$  36,05  R$        36.050.000,00  

100 Itagres Revestimentos Cerâmicos Tubarao-SC Material de Construção R$ 110,15  R$      110.150.000,00  

Obs.:  Legenda para faturamento real 1000000      
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APÊNDICE D: População empresas Fechadas – Paraná 
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Pos. / 07 Empresa Cidade Atividade 
Receita Bruta 

(R$ MILHÕES) 
Receita Bruta 

1 Vivo Londrina-PR Telecomunicações R$ 17.644,29  R$  17.644.290.000,00  

2 HSBC Bank Brasil Curitiba-PR Financeiro R$ 11.332,05  R$  11.332.050.000,00  

3 Copel Curitiba-PR Energia R$ 7.920,09  R$   7.920.090.000,00  

4 Banco Banestado (Itaú) Curitiba-PR Financeiro R$ 1.030,48  R$   1.030.480.000,00  

5 Klabin Telemaco Borba-PR Papel e Celulose R$ 3.365,20  R$   3.365.200.000,00  

6 Itaipu Binacional Foz Do Iguacu-PR Energia R$ 5.967,58  R$   5.967.580.000,00  

7 ALL Curitiba-PR Transporte e Logística R$ 2.390,43  R$   2.390.430.000,00  

8 Coamo Campo Mourao-PR Cooperativa de Produção R$ 3.323,63  R$   3.323.630.000,00  

9 Renault do Brasil Sao Jose Dos Pinhais-PR Automotivo R$ 4.967,83  R$   4.967.830.000,00  

10 Kraft Foods Brasil Curitiba-PR Alimentos e Bebidas R$ 3.638,87  R$   3.638.870.000,00  

11 Electrolux do Brasil Curitiba-PR Eletroeletrônicos R$ 3.202,22  R$   3.202.220.000,00  

12 GVT - Global Village Telecom Curitiba-PR Telecomunicações R$ 1.534,81  R$   1.534.810.000,00  

13 Sanepar - Cia. Saneamento do Paraná  Curitiba-PR Serviços Públicos R$ 1.312,62  R$   1.312.620.000,00  

14 Grupo O Boticário Sao Jose Dos Pinhais-PR Higiene e Limpeza R$ 836,06  R$      836.060.000,00  

15 Paraná Companhia de Seguros Curitiba-PR Financeiro R$  43,35  R$        43.350.000,00  

16 Inepar Curitiba-PR Máquinas e Equipamentos R$ 962,64  R$      962.640.000,00  

17 Positivo Informática Curitiba-PR Informática e Automação R$ 2.091,53  R$   2.091.530.000,00  

18 Imcopa Araucaria-PR Comércio Exterior R$ 2.071,61  R$   2.071.610.000,00  

19 Spaipa Curitiba-PR Alimentos e Bebidas R$ 1.574,23  R$   1.574.230.000,00  

20 Banestado Leasing Curitiba-PR Financeiro R$ 159,45  R$      159.450.000,00  

21 Grupo J. Malucelli Curitiba-PR Financeiro R$ 618,35  R$      618.350.000,00  

22 Us. Açúcar S. Terezinha Ltda. Maringa-PR Açúcar e Álcool R$ 738,80  R$      738.800.000,00  

23 C.Vale Palotina-PR Cooperativa de Produção R$ 1.406,97  R$   1.406.970.000,00  

24 Cooperativa Agrária Mista Entre Rios Guarapuava-PR Cooperativa de Produção R$ 1.056,35  R$   1.056.350.000,00  

25 Cocamar Maringa-PR Cooperativa de Produção R$ 1.110,19  R$   1.110.190.000,00  

26 Banco CNH Capital Curitiba-PR Financeiro R$ 639,84  R$      639.840.000,00  

27 Cooperativa Agroindustrial Lar Medianeira-PR Cooperativa de Produção R$ 1.123,02  R$   1.123.020.000,00  

28 Brascan Energética Curitiba-PR Energia R$ 147,85  R$      147.850.000,00  

29 Berneck Aglomerados Araucaria-PR Madeira e Florestamento R$ 386,53  R$      386.530.000,00  

30 Diplomata Cascavel-PR Alimentos e Bebidas R$ 1.140,20  R$   1.140.200.000,00  
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31 CR Almeida Curitiba-PR Construção e Imobiliário R$ 412,38  R$      412.380.000,00  

32 Agência de Fomento do Paraná Curitiba-PR Financeiro R$ 107,49  R$      107.490.000,00  

33 Milenia Agro Ciências Londrina-PR Química R$ 785,19  R$      785.190.000,00  

34 Gonvarri Brasil Araucaria-PR Siderurgia e Mineração R$ 798,52  R$      798.520.000,00  

35 Companhia Providência Sao Jose Dos Pinhais-PR Plástico e Borracha R$ 505,43  R$      505.430.000,00  

36 Integrada Cooperativa Londrina-PR Cooperativa de Produção R$ 870,74  R$      870.740.000,00  

37 Apaba – Battistella Curitiba-PR Comércio - Atacado e Varejo R$ 798,31  R$      798.310.000,00  

38 Santa Maria – Cia de Papel e Celulose Guarapuava-PR Papel e Celulose R$ 234,19  R$      234.190.000,00  

39 Copacol Cafelandia-PR Cooperativa de Produção R$ 690,65  R$      690.650.000,00  

40 Nortox Arapongas-PR Química R$ 407,39  R$      407.390.000,00  

41 Cohapar Curitiba-PR Construção e Imobiliário R$  69,99  R$        69.990.000,00  

42 Placas do Paraná Curitiba-PR Madeira e Florestamento R$ 555,00  R$      555.000.000,00  

43 Cooperativa Agropecuária Castrolanda Castro-PR Cooperativa de Produção R$ 621,11  R$      621.110.000,00  

44 Coopavel Cascavel-PR Cooperativa de Produção R$ 706,29  R$      706.290.000,00  

45 Stora Enso Arapoti-PR Papel e Celulose R$ 457,30  R$      457.300.000,00  

46 Batavo Cooperativa Agropecuária Carambei-PR Cooperativa de Produção R$ 590,44  R$      590.440.000,00  

47 Corol Rolandia-PR Cooperativa de Produção R$ 515,68  R$      515.680.000,00  

48 Yoki Alimentos Paranavai-PR Alimentos e Bebidas R$ 671,19  R$      671.190.000,00  

49 Cia. Iguaçu de Café Solúvel Cornelio Procopio-PR Alimentos e Bebidas R$ 519,47  R$      519.470.000,00  

51 Cia. Cacique de Café Solúvel Londrina-PR Alimentos e Bebidas R$ 435,17  R$      435.170.000,00  

52 Frimesa - Coop. Central Medianeira-PR Cooperativa de Produção R$ 583,44  R$      583.440.000,00  

53 PUCPR Curitiba-PR Educação R$ 350,03  R$      350.030.000,00  

54 Tafisa Brasil Pien-PR Madeira e Florestamento R$ 472,52  R$      472.520.000,00  

55 Masisa do Brasil Ponta Grossa-PR Madeira e Florestamento R$ 461,99  R$      461.990.000,00  

56 Paraná Equipamentos Curitiba-PR Comércio - Atacado e Varejo R$ 537,82  R$      537.820.000,00  

57 Norske Skog Pisa Jaguariaiva-PR Papel e Celulose R$ 291,44  R$      291.440.000,00  

58 Cia. de Cimento Itambé Curitiba-PR Material de Construção R$ 242,04  R$      242.040.000,00  

59 Sercomtel Telecomunicações Londrina-PR Telecomunicações R$ 204,08  R$      204.080.000,00  

60 Copagril Marechal Candido Rondon-PR Cooperativa de Produção R$ 404,72  R$      404.720.000,00  

61 Ibema - Cia. Brasileira de Papel Ponta Grossa-PR Papel e Celulose R$ 204,98  R$      204.980.000,00  

62 Cocari Mandaguari-PR Cooperativa de Produção R$ 374,42  R$      374.420.000,00  

63 Pastifício Selmi Londrina-PR Alimentos e Bebidas R$ 374,12  R$      374.120.000,00  
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64 Rodonorte Ponta Grossa-PR Serviços Públicos R$ 291,41  R$      291.410.000,00  

65 Madeireira Miguel Forte Uniao Da Vitoria-PR Papel e Celulose R$ 167,55  R$      167.550.000,00  

66 Cesbe Curitiba-PR Construção e Imobiliário R$ 154,23  R$      154.230.000,00  

67 Servopa Curitiba-PR Comércio - Atacado e Varejo R$ 417,91  R$      417.910.000,00  

68 Cia. Crédito Fin. Inv. Renault do Brasil Curitiba-PR Financeiro R$ 231,22  R$      231.220.000,00  

69 Furukawa Curitiba-PR Eletroeletrônicos R$ 368,51  R$      368.510.000,00  

70 Ferroeste Curitiba-PR Transporte e Logística R$  17,76  R$        17.760.000,00  

71 Arauco – Florestal Arapoti Arapoti-PR Madeira e Florestamento R$  64,40  R$        64.400.000,00  

72 Mili Curitiba-PR Papel e Celulose R$ 358,02  R$      358.020.000,00  

73 Indústria de Compensados Sudati Palmas-PR Madeira e Florestamento R$ 219,43  R$      219.430.000,00  

74 Confepar Londrina-PR Cooperativa de Produção R$ 336,51  R$      336.510.000,00  

75 Banco Volvo (Brasil) Curitiba-PR Financeiro R$ 208,88  R$      208.880.000,00  

76 CCV - Comercial Curitibana de Veículos Curitiba-PR Comércio - Atacado e Varejo R$ 281,24  R$      281.240.000,00  

77 Romagnole Produtos Elétricos Mandaguari-PR Eletroeletrônicos R$ 291,06  R$      291.060.000,00  

78 Construtora Triunfo Curitiba-PR Construção e Imobiliário R$ 164,57  R$      164.570.000,00  

79 Capal - Coop. Agroindustrial Arapoti-PR Cooperativa de Produção R$ 241,10  R$      241.100.000,00  

80 Sabarálcool Engenheiro Beltrao-PR Açúcar e Álcool R$  88,30  R$        88.300.000,00  

81 Inepar Energia  Curitiba-PR Máquinas e Equipamentos R$  24,97  R$        24.970.000,00  

82 Ivaí Engenharia de Obras Curitiba-PR Construção e Imobiliário R$ 106,87  R$      106.870.000,00  

83 Rivara Participações (Grupo Thá) Curitiba-PR Construção e Imobiliário R$ 133,52  R$      133.520.000,00  

84 WHB Componentes Automotivos Curitiba-PR Automotivo R$ 179,77  R$      179.770.000,00  

85 Coasul - Coop. Agroindustrial Sao Joao-PR Cooperativa de Produção R$ 265,59  R$      265.590.000,00  

86 CPA Trading Maringa-PR Comércio - Atacado e Varejo R$ 280,66  R$      280.660.000,00  

87 Usaciga - Açúcar, Álcool e Energia Cidade Gaucha-PR Açúcar e Álcool R$ 121,76  R$      121.760.000,00  

88 Açúcar e Álcool Bandeirantes Bandeirantes-PR Açúcar e Álcool R$ 117,03  R$      117.030.000,00  

89 Elejor - Centrais Elétricas Rio Jordão Curitiba-PR Energia R$ 158,04  R$      158.040.000,00  

90 Águia Participações Ponta Grossa-PR Metalurgia R$ 212,80  R$      212.800.000,00  

91 Brasilsat Curitiba-PR Metalurgia R$  62,14  R$        62.140.000,00  

92 Arauco Forest Brasil Curitiba-PR Madeira e Florestamento R$  36,97  R$        36.970.000,00  

93 Cofercatu - Coop. Agr. Cafeic. Porecatu Porecatu-PR Cooperativa de Produção R$ 154,16  R$      154.160.000,00  

94 EPG Participações Londrina-PR Construção e Imobiliário R$ 170,29  R$      170.290.000,00  

95 Coop. Agroindustrial Bom Jesus Lapa-PR Cooperativa de Produção R$ 205,33  R$      205.330.000,00  
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96 Econorte Londrina-PR Serviços Públicos R$  85,07  R$        85.070.000,00  

97 Brafer Construções Metálicas Araucaria-PR Metalurgia R$ 175,72  R$      175.720.000,00  

98 TCP - Term. Contêineres de Paranaguá  Paranagua-PR Transporte e Logística R$ 216,68  R$      216.680.000,00  

99 Pennacchi & Cia. Rolandia-PR Comércio - Atacado e Varejo R$ 208,28  R$      208.280.000,00  

100 Sociedade Rádio Emissora Paranaense (RPC) Curitiba-PR Comunic. Edit. e Gráfica R$ 188,41  R$      188.410.000,00  

Obs.:  Legenda para faturamento real 1000000      
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APÊNDICE E: Tabela de Valores de Gerenciamento por Setor com Médias de 

Gerenciamento por Tipo Societário (empresas abertas e fechadas) 
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Anos   
SETORES NOME DA COMPANHIA 

TIPO 
SOCIETÁRIO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Média 
  

AGROPECUÁRIA 
  

         0,0779   

  RASIP AGRO PASTORIL S.A. ABERTA  0,5298 -0,2649 0,3624 -0,0247 0,0569 0,0131 0,0504 0,1033   

  SLC AGRICOLA S.A. ABERTA     0,3829 0,1220 0,2033 0,0446 0,1882   

  RENAR ABERTA  -0,2397 -0,2242 0,2565 -0,0295 -0,0964 0,1343 0,1019 -0,0139 
Média 

Abertas 
0,0925 

  SLC PARTICPAÇÕES FECHADA     0,0293 0,1248 -0,0297 0,0388 0,0408   

  AGROPASTORIL NOVO HORIZONTE FECHADA    0,1176 0,0259 0,0911 0,1204 0,0000 0,0710 
Média 

Fechadas 
0,0559 

Média por Ano  
  

  0,1450 -0,2445 0,2455 0,0768 0,0597 0,0883 0,0471 0,0779   

             

ALIMENTOS PROCESSADOS 
  

         0,0796   

  EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. ABERTA  0,0938 0,2285 0,1063 -0,0909 0,1167 -0,0397 0,2437 0,0941   

  
JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - 
PARTICIP 

ABERTA  0,1346 0,4496 -0,1089 -0,1143 0,1329 0,2763 -0,1248 0,0922   

  CONSERVAS ODERICH S.A. ABERTA  0,3050 0,2240 -0,1160 0,0688 -0,0599 0,0281 -0,0006 0,0642   

  SADIA S/A ABERTA  0,4311 -0,1605 -0,0071 -0,0940 -0,0778 0,0000 0,8056 0,1282   

  CAFÉ CACIQQUE ABERTA  0,0007 0,1723 0,1304 0,0454 -0,3128 -0,0571 -0,0137 -0,0050   

  CAFÉ IGUAÇÚ ABERTA  -0,1054 0,0293 0,0401 -0,1563 -0,0221 0,1197 -0,3162 -0,0587 
Média 

Abertas 
0,0525 

  SLC ALIMENTOS FECHADA     -0,0883 0,3028 0,2184 -0,0339 0,0997   

  KRAFT ALIMENTOS FECHADA    0,0018 -0,1468 -0,0002 0,0645  -0,0202   

  SPAIPA ALIMENTOS FECHADA     0,0857 0,0826 0,0865 0,0108 0,0664   

  YOKI FECHADA     0,0571 -2,9159 4,0883 0,1126 0,3355 
Média 

Fechadas 
0,1204 

Média por Ano     0,1433 0,1572 0,0066 -0,0434 -0,2754 0,4785 0,0759 0,0796   

             

COMÉRCIO 
  

         -0,0355   
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DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

ABERTA  0,1897 -0,1409 -0,0267 -0,0276 -0,0368 -0,0055 -0,0102 -0,0083 
 

 

  
GAZOLA S.A. INDUSTRIA 
METALURGICA 

ABERTA      0,9783 0,2400 1,0863 0,7682   

  GRAZZIOTIN S.A. ABERTA  0,0973 -0,0252 -0,0534 0,2474 0,0032 -0,2314 0,0964 0,0192   

  LIVRARIA DO GLOBO S.A. ABERTA  -0,0780 0,1016 0,0647 -0,0835 0,0406   0,0091   

  LOJAS RENNER S.A. ABERTA  -0,0861 -0,0625 0,0400 -0,0299 -0,1454 0,0554 0,1583 -0,0100   

  LOJAS HERING ABERTA  -0,3279 -0,3769 -0,3054 -0,3446 0,1120 -0,3038 -0,3118 -0,2655   

  CREMER ABERTA    -0,0583 -0,1385 -0,0934 -0,0948 -0,1360 -0,1042 
Média 

Abertas 
0,0583 

  PANVEL FECHADA     -0,0196 0,0224 0,0008 -0,0235 -0,0050   

  GZT _ GRUPO GRAZZIOTIN FECHADA    -0,0343 0,1847 -0,0406 -0,3723 0,0553 -0,0414   

  LOJAS QUERO-QUERO FECHADA    0,1353 0,1801 -0,1310 -0,0577  0,0317   

  APABA _ BATITELLA FECHADA      -1,5438 -1,3709 0,0106 -0,9680   

  CCV FECHADA     0,0814 0,1340 0,0940  0,1031   

  POSIGRAF FECHADA     -0,2575 0,3811 -0,3081  -0,0615 
Média 

Fechads 
-0,1450 

Média por Ano  
  

  -0,0410 -0,1008 -0,0298 -0,0189 -0,0246 -0,1962 0,1028 -0,0355   

             

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
  

         -0,0283   

  FORJAS TAURUS S.A. ABERTA  -0,0825 0,1287 -0,0931 -0,0674 -0,0490 0,0144 0,0454 -0,0148   

  KEPLER WEBER S.A. ABERTA  -0,6423 0,2521 0,2806 -0,2750 -1,7856 1,8813 0,0005 -0,0412   

  LUPATECH S.A. ABERTA  0,0000 0,0000 -0,0322 -0,0599 0,0891 -0,0898 0,0629 -0,0043   

  
TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS 
S.A. 

ABERTA  -0,0479 0,2907 -0,1754 -0,0107 0,1154 0,3986 -0,0496 0,0744   

  AÇO ALTONA ABERTA  -1,5014 1,8225 -0,0206 0,0540 -0,0886 -0,5403 -0,1282 -0,0575   

  METISA ABERTA  0,2340 -0,6204 -0,2054 -0,0292 -0,4131 -0,0881 0,0438 -0,1541   

  SCHULZ ABERTA  -0,6643 0,0168 0,0672 -0,3112 0,0324 0,0502 -0,0385 -0,1210   

  WEG ABERTA  -0,1101 -0,2000 -0,0868 -0,1023 -0,1045 -0,1334 -0,1079 -0,1207   

  DTCOM-DIRECT ABERTA  -0,1551 0,6705 0,0316 -0,1720 0,4787 0,1941 0,5803 0,2326 
Média 

Abertas 
-0,0229 
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  FERRAMENTAS GERAIS _ GRUPO SLC FECHADA     -0,0278 -0,0942 -0,2029 -0,0781 -0,1007 
Média 

Fechadas 
-0,1007 

Média por Ano  
  

  -0,3299 0,2623 -0,0260 -0,1001 -0,1819 0,1484 0,0331 -0,0307   

             

MATERIAL E TRANSPORTE 
  

         0,0581   

  FRAS-LE S.A. ABERTA  -0,0568 0,0955 -0,0114 -0,1864 0,2617 -0,1274 0,1784 0,0219   

  MARCOPOLO S.A. ABERTA  0,2802 -0,2222 0,0880 0,2249 0,0480 -0,1719 0,0141 0,0373   

  
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E 
PARTICIPACOES 

ABERTA  0,4496 0,0000 0,2240 0,0000 -0,1409 0,0000 -0,0252 0,0725   

  RECRUSUL S.A. ABERTA  0,0775 0,1896 0,0448 0,1709 0,7106 -0,1739 0,2101 0,1757 
Média 

Abertas 
0,0615 

  WHB FECHADA    -0,0609 -0,1021 0,1424 -0,1405 0,0757 -0,0171 
Média 

Fechadas 
-0,0171 

Média por Ano  
  

  0,1876 0,0157 0,0569 0,0215 0,2044 -0,1227 0,0906 0,0581   

             

SIDERURGIA E METALURGIA 
  

         -0,0138   

  PANATLANTICA S.A. ABERTA  -0,0794 -0,1229 -0,0111 -0,0519 -0,0579 -0,1856 -0,1293 -0,0911   

  MET DUQUE ABERTA  0,1342 -0,0521 -0,0770 0,1053 -0,1102 0,0724 0,8516 0,1320   

  RIOSULENSE ABERTA  -0,0885 -0,0364 0,3432 0,1803 0,1993 0,0076 0,4644 0,1528   

  WETZEL S/A ABERTA  -0,4599 -0,3061 -0,8643 -0,7159 -0,1498 -0,0541 -0,0770 -0,3753   

  WIEST  ABERTA  -0,2213 0,3071 0,0692 1,1150 -2,3957 0,2544 0,0760 -0,1136 
Média 

Abertas 
-0,0590 

  FAMASTIL _ FORJAS TAURUS FECHADA     0,0998 0,5617 0,0276 -0,1409 0,1370   

  INTECNIAL  FECHADA    -0,3192 0,1650 0,8094 -0,2167 0,0000 0,0877   

  MEDABIL FECHADA     0,0134 0,2315 -0,0393 1,4771 0,4207   

  GRUPO KEPLER WEBBER FECHADA     -0,3092 0,7712 0,0883 0,4474 0,2494   

  TRAMONTINA GARIBALDI FECHADA     -0,0391 -0,0121 -0,3156 0,0158 -0,0877   

  TRAMONTINA MULTI FECHADA     0,0356 -0,1220 -0,0233 -0,0884 -0,0495   

  TRAMONTINA TEEC FECHADA     0,0000 -0,1902 0,0441 -0,0746 -0,0552   
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  ZAMPROGNHA FECHADA     -0,0504 -0,6687 0,1509 -1,7335 -0,5754   

  ÁGUIA PARTICIPAÇÕES FECHADA     -1,2109 -0,8198 -0,7918 0,1677 -0,6637   

  BRAFER FECHADA     -0,0395 0,0051 0,0056 0,0050 -0,0060 
Média 

Fechadas 
0,0088 

Média por Ano  
  

  -0,1430 -0,0421 -0,1432 -0,0468 -0,1299 -0,0650 0,0841 -0,0138   

             

CONSTRUÇÃO 
  

         -0,0326   

  CONSTRUTORA SULTEPA S.A. ABERTA  0,1505 -0,1977 -0,1647 0,0682 0,0593 0,1776 0,1904 0,0405   

  TREVISA INVESTIMENTOS S.A. ABERTA  0,1252 0,2470 0,0741 0,0857 0,0743 0,0673 0,1076 0,1116   

  PORTOBELLO ABERTA  0,0375 -0,1476 -0,0147 0,0405 0,0698 -0,0976 0,1823 0,0100 
Média 

Abertas 
0,0540 

  CIA CIMENTO ITAMBÉ FECHADA     -0,7078 -0,4689   -0,5884   

  CESBE FECHADA     -0,3248 -0,1385   -0,2316   

  CONSTRUTORA TRIUNFO FECHADA    0,2291 1,1940 0,1135 0,0962  0,4082   

  CONSTRUTORA CASTILHO FECHADA      0,0862 0,0474 0,1147 0,0827   

  CR ALMEIDA FECHADA     -0,0637 -0,1726 -0,0236 -0,1165 -0,0941 
Média 

Fechadas 
-0,0846 

Média por Ano  
  

  0,1044 -0,0328 0,0309 0,0417 -0,0471 0,0445 0,0957 -0,0326   

             

TRANSPORTE 
  

         0,0249   

  BGPAR  ABERTA  -0,108 0,034 -0,035 -0,035 0,207   0,0129   

  
VARIG PARTIC EM TRANSPORTES 
AEREOS S.A. 

ABERTA  -0,2100 0,6846 0,5587 0,6541    0,4218   

  
CONC ROD OSORIO-PORTO ALEGRE 
S.A-CONCEPA 

ABERTA   -0,0227 0,0227 -0,0843 -0,0794 0,0216 -0,0205 -0,0271   

  
EMPRESA CONC RODOV DO SUL S.A. 
- ECOSUL 

ABERTA    0,0064 -0,0856 0,0000 -0,0092 -0,4096 -0,0996   

  DOC IMBITUBA ABERTA  0,5968 0,1919 -0,0522 0,0358 -0,0141 0,1041 -0,3715 0,0701   

  ALL AMER LAT ABERTA  0,0719 -0,0400 0,2348 0,0356 0,3302 -0,0137 -0,0081 0,0873   
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  ECONORTE ABERTA  0,0000 0,0000 0,0000 -0,0465 -0,0930 0,0468 -0,0604 -0,0219   

  BATISTELLA ABERTA  0,0539 0,0291 -0,0809 0,0177 0,0552 0,1669 -0,6920 -0,0643 
Média 

Abertas 
0,0474 

  EXPRESSO MERCÚRIO FECHADA     0,0270 -0,3291 0,0463  -0,0853   

  EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS FECHADA    0,5874 -0,4495 0,0294 -0,3459  -0,0446 
Média 

Fechadas 
-0,0650 

Média por Ano     0,0675 0,1253 0,1380 0,0070 0,0118 0,0021 -0,2603 0,0249   

             

TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS 
  

         0,0277   

  
ARTHUR LANGE S.A. INDUSTRIA E 
COMERCIO 

ABERTA  0,0085 -0,0251 0,1318 -0,0130 -0,0766 -1,2008 0,0760 -0,1570   

  PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL ABERTA  0,1320 0,0148 0,1344 0,2441 0,1223 0,2048 -0,0461 0,1152   

  Grendene ABERTA     -0,1199 -0,2018 -0,1712 -0,1684 -0,1653   

  DOHLER ABERTA   -0,3036 -0,1942 -0,1796 -0,2858 -0,1866 -0,4404 -0,2650   

  FAB C RENAUX ABERTA  0,0760 0,0760 0,0760 0,0281 -0,0692 0,0965 0,2382 0,0745   

  KARSTEN ABERTA  -0,2150 -0,2576 -0,1712 -0,2022 0,0009 -0,1776 0,8699 -0,0218   

  MARISOL ABERTA  -0,1800 -0,0191 0,0712 -0,4408 0,0286 0,0839 -0,1294 -0,0836   

  SCHLOSSER ABERTA  -0,1669 -0,0841 0,0450 0,3595 0,8342 0,4130 1,5670 0,4240   

  TEKA ABERTA  0,1053 0,2034 0,1723 0,1766 0,2068 0,0738 0,7152 0,2362   

  BUETTNER ABERTA  -0,0487 0,1451 0,0168 0,0871 0,3125 0,1829 0,4281 0,1606   

  CIA HERING ABERTA  -0,1358 -0,0641 -0,0474 -0,0404 -0,0848 -0,0929 0,0961 -0,0528 
Média 

Abertas 
0,0241 

  CALÇADOS BEIRA RIO FECHADA     0,0767 0,0768 0,0477  0,0671 
Média 

Fechadas 
0,0671 

Média por Ano  
  

  -0,0472 -0,0314 0,0235 -0,0020 0,0720 -0,0605 0,2915 0,0277   

EMBALAGENS 
  

         -0,1751   

  PETROPAR S.A. ABERTA  0,0720 0,0865 0,1858 0,0201 -0,0072 0,0443 -0,0148 0,0552   

  METAL IGUACU ABERTA  -0,2522 0,2749 -0,0710 -0,2692 0,0479 0,0330 0,0321 -0,0292   

  PROVIDENCIA ABERTA     -1,0737 -1,0529 -1,1917 -0,5236 -0,9605 Média -0,3115 
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Abertas 
  BORRACHAS VIPAL FECHADA     0,3643 0,6820 0,1054 -0,0453 0,2766   

  PLÁSTICOS VIPAL FECHADA     -0,2488 -0,7988 -0,0425 0,2189 -0,2178 
Média 

Fechadas 
0,0294 

Média por Ano  
  

  -0,0901 0,1807 0,0574 -0,2414 -0,2258 -0,2103 -0,0665 -0,1751   

             

MADEIRAS E PAPEL 
  

         0,2579   

  CELULOSE IRANI S.A. ABERTA  0,121 0,0584 0,0064 -0,0543 -0,0833 0,1968 0,0760 0,0458 
Média 

Abertas 
0,0458 

  ARAUPEL FECHADA  0,0760 0,0760 0,0760 -0,0908 0,0398 -0,0605 -0,0806 0,0051   

  ARAUCO ARAPOTI FECHADA     -0,9381 6,2283 -0,8744 0,5364 1,2381   

  MADEIREIRA MIGUEL FORTE FECHADA   -0,1005 -0,1513 -0,2623 0,2544 0,0625  -0,0394   

  PLACAS DO PARANÁ FECHADA     0,4741 0,0244 -0,0055 -0,1270 0,0915   

  TAFISA FECHADA     0,0971 0,0339 0,3819 0,3130 0,2065 
Média 

Fechadas 
0,3003 

Média por Ano  
  

  0,0985 0,0113 -0,0230 -0,1290 1,0829 -0,0499 0,1436 0,2579   

             

QUÍMICOS 
  

         0,0839   

  YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. ABERTA  0,3680 0,0745 -0,0204 0,0323 0,1833 -0,0320 0,3948 0,1429 
Média 

Abertas 
0,1429 

  RENNER HERMAN FECHADA     0,0901 0,9359 0,1060 0,0528 0,2962   

  UNIFÉRTIL FECHADA     -0,0406 -0,1285 0,0015  -0,0559   

  MILENIA FECHADA    0,0344 0,1008 0,0936 0,1262 0,0760 0,0862   

  NORTOX FECHADA   -0,0961 -0,0314 0,0298 -0,0958 -0,0564  -0,0500 
Média 

Fechadas 
0,0691 

Média por Ano  
  

  0,3680 -0,0108 -0,0058 0,0425 0,1977 0,0291 0,1745 0,0839   
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OUTROS SETORES 
  

         -0,0378 
 

 

  BEMATECH ABERTA    -0,0143 -0,1171 0,1692 0,0752 0,3721 0,0970   

  POSITIVO INF ABERTA    -0,1213 0,0370 0,1392 -0,1220 -0,0360 -0,0206 
Média 

Abertas 
0,0382 

  SABARAÁLCOOL FECHADA     -0,3084 -0,3205 -0,1431 0,0635 -0,1771   
  TODESCHINI FECHADA     -0,0839 -0,0847 -0,1246 -0,2757 -0,1422   
  CTA FECHADA    0,0307 -0,0671 -0,0173 0,0113 -0,1980 -0,0481   
  FUGA COUROS FECHADA      -0,0829 -0,1785  -0,1307   
  DISENHA FECHADA     0,0595 0,0569 0,0438 0,0987 0,0647   

  GLOBAL TELECOM FECHADA     0,0165 0,0707 0,0266 0,1034 0,0543 
Média 

Fechadas 
-0,0632 

Média por Ano  
  

    -0,0350 -0,0662 -0,0087 -0,0514 0,0183 -0,0378   

 


