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GOVERNANÇA CORPORATIVA, REPRESENTATIVIDADE FEMININA NO BOARD E 
GERENCIAMENTO DE RESULTADO 

 
Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a influência da participação feminina no 

Board das empresas e do nível de segmento de Governança Corporativa (GC) no 

Gerenciamento de Resultados (GR) de empresas não-financeiras do Ibovespa. Por meio do 

Modelo Jones para estimar os Accruals Discricionários para as 54 empresas no ano de 2018 

e foram analisadas sua correlação com o nível de GC e da participação feminina no Board. 

Forma encontradas evidências de que a GC é capaz de reduzir nível de Gerenciamento de 

Resultados, porém não foi possível demonstrar correlação entre GR e a participação feminina 

no Board.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Resultados; Accruals Discricionários; Governança 

Corporativa; Liderança Feminina. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A manipulação de demonstrações financeiras através da suavização dos resultados 

contábeis dentro dos limites normativos não configura fraude. Denominada de Gerenciamento 

de Resultados ou Earnings Management, caracteriza-se por um conjunto de práticas e 

escolhas adotadas pelos gestores e administradores para se obter resultados contábeis 

desejados (Silva et al, 2018). O Gerenciamento de Resultados (GR) é atraente para os 

elaboradores das demonstrações financeiras devido ao grau de discricionariedade das 

estimativas contábeis, o que dificulta a identificação pelos usuários.  

Silva (2018) coloca que isso é possível devido a aplicação de julgamento e 

subjetividade que podem estar ligadas nas premissas durante a escolha, reconhecimento e 

mensuração contábil. É nesse sentido, que Silva (2018) relaciona à subjetividade e à 

flexibilidade no julgamento com interesses particulares, que podem ser determinantes no 

conteúdo das demonstrações financeiras e do resultado por elas apresentado. Favoretto et al 

(2017) complementa afirmando que essa possibilidade de escolhas contábeis para gerenciar 

os resultados, pode causar conflitos entre os interesses dos investidores (principal) e dos 

gestores (agente). 

A Governança Corporativa (GC) surgiu como um mecanismo de controle, com objetivo 

de assegurar que os gestores das organizações não utilizassem os recursos da companhia 

em benefício próprio, evitando assim que os interesses dos acionistas não sejam reprimidos. 

Em geral, as práticas de GC buscam amenizar o problema entre principal e agente, 
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promovendo maior transparência das atividades das organizações e dos seus 

administradores (Silva Júnior e Martins 2017).  

Ainda sobre a influência da GC no desempenho da empresa, Silveira (2002) 

acrescenta que a GC consiste em um conjunto de princípios que representam recomendações 

a serem empregadas nas organizações para contribuir com a sua longevidade. Nesse sentido, 

e acreditando que o senso comum considera que as organizações aplicadoras das melhores 

práticas de GC como possuidoras de melhor desempenho, o autor defende que há indícios 

para se pensar que a utilização das práticas de governança afete o desempenho das 

organizações. 

A GC influencia no desempenho da empresa e consiste em um conjunto de princípios 

que representam recomendações a serem empregadas nas organizações para contribuir com 

a sua longevidade. Nesse sentido, e acreditando que o senso comum considera que as 

organizações aplicadoras das melhores práticas de GC como possuidoras de melhor 

desempenho, o Silveira (2002) defende que há indícios para se pensar que a utilização das 

práticas de governança afete o desempenho das organizações. 

Em geral, as práticas de GC buscam amenizar o problema entre principal e agente, 

promovendo maior transparência das atividades das organizações e dos seus 

administradores (Silva Júnior e Martins 2017).  

Um importante componente do sistema de GC é o Conselho de Administração (ou 

Board). É por meio dele que são decididos os caminhos dos negócios da empresa, 

considerando a visão estratégica da organização e seus desafios particulares. 

O GR e a diversidade de gênero nos altos cargos de gestão são objetos de estudos 

de autores desde o século passado. Barroso (1990) faz luz à criação do Partido Republicano 

Feminino em 1910, onde já existia a preocupação com a participação feminina no trabalho. 

Dentre seus achados, a autora encontrou que a distribuição feminina em diferentes setores e 

campos de atividade manteve-se baixa desde 1950. Apenas em atividades sociais a 

participação feminina era maior. 

Silva Junior e Martins (2017) verificaram que o quesito gênero não é um ponto de 

diferenciação quando se trata da composição do conselho. Os autores debatem ainda que 

não tratar a questão do gênero nas práticas de governança corporativa, como a baixa 

participação feminina nos cargos de decisão, é um problema cultural e social. 

Carter e Simpson (2003) e Arfken, Bellar e Helms (2004) também estudaram sobre a 

influência feminina nas dinâmicas financeiras. Carter e Simpson (2003) defendem que há uma 

relação positiva entre diversidade do conselho e valor da ação. Arfken et al (2004) apontam 

que as características comportamentais femininas tendem a influenciar positivamente as 

dinâmicas dos conselhos de administração. 
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Os estudos da presença feminina nos Conselhos de Administração vêm ganhando 

força entre os autores na última década e diversas investigações estão sendo feitas de como 

a presença feminina influencia no gerenciamento de resultados. Segura et al (2016) encontrou 

uma relação positiva e significativa entre o GR e a presença de mulheres no conselho de 

administração. Ao nível de significância de 5%, os autores rejeitaram a hipótese de que a 

presença de mulheres traria uma postura mais transparente ao resultado da empresa. 

Em seu estudo Jesus et al (2018) analisou 308 empresas listadas brasileiras e 

destacou (i) como entre 2011 e 2018 as mulheres vêm sendo pouco representadas no 

Conselho de Administração das empresas, variando entre 33 e 35% dos membros e (ii) como 

a quantidade de mulheres em cargos de gestão impacta no desempenho financeiro. As 

autoras encontraram indícios de que as empresas que possuem maior proporção de mulheres 

em altos cargos de gestão possuem um ROA médio maior do que as empresas com menor 

participação feminina no board. 

A performance das companhias frente a quantidade de mulheres em cargos de gestão 

tem sido alvo das notícias mais recentes. Em janeiro de 2020, David Solomon, presidente do 

banco Goldman Sachs, anunciou uma nova política na área de estruturação de ofertas iniciais 

de ação (IPOs), na qual dita que o banco só apoiará empresas que tenham um Conselho de 

Administração “diverso”, com foco em mulheres.  

Tendo em vista cenários de ajustes contábeis de natureza discricionária, sem qualquer 

correlação com a realidade do negócio, no qual os gerentes são motivados por influências 

exógenas à empresa a “gerenciar” os resultados contábeis na direção em que se deseje, o 

presente trabalho tem como objetivo investigar a influência participação feminina no Board 

das empresas e o nível de segmento de GC no GR para as empresas não-financeiras que 

compõe o Ibovespa. 

Espera-se que esse trabalho contribua junto à academia com a discussão teórica 

sobre gerenciamento de resultados e seus fatores restritivos. A contribuição prática desejada 

é de elucidar junto aos profissionais de mercado e investidores sobre a importância das 

práticas de governança corporativa e da diversidade do Board como fator de redução de 

assimetria informacional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO E DELINEAMENTO DAS HIPÓTESES 
2.1 Gerenciamento de Resultado através de Accruals Discricionários 

Para a elaboração das demonstrações contábeis são necessários julgamentos e 

escolhas por parte da Administração, o que por sua vez gera margens para o GR. A 

normatização contábil tem importante papel na limitação da flexibilidade que é dada aos 

gestores (Pelucio Grecco, 2013). O GR ocorre quando há intenção de obter benefícios, o que 
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se opõem ao princípio de neutralidade de reporte dos resultados contábeis. Há uma 

intervenção deliberada no processo de elaboração das demonstrações financeiras.  

Conforme Pelucio Grecco (2013), existem diversos motivadores para o GR. Dentre 

eles, (i) a motivação tributária, onde os gestores buscam suavizar os resultados para evitar 

altos tributos, (ii) a motivação psicológica, que por sua vez objetiva evitar grandes flutuações 

nos resultados, que não são assimiladas pelos investidores, (iii) a motivação baseada no 

desempenho do CEO, onde para evitar demissões de CEOs, os gestores manipulam os 

resultados contábeis, (iv) motivação baseada na minimização dos resultados em períodos 

anteriores à recompra de ações, visto que a mesma está baseada no valor contábil, ao 

minimizar os resultados contábeis anteriores, se tem melhor preço para recompra de ações. 

À luz das motivações por trás de GR ou suavização dos resultados, Silva (2018) 

defende que não é tão simples identificar um gerenciamento de resultado, visto que as normas 

contábeis não abrangem todas as possíveis situações operacionalizadas pelos negócios, não 

conseguindo assim limitar a aplicação de estimativas nas escolhas entre diferentes 

procedimentos alternativos, o que deixa margem para os gestores adotarem, de forma 

intencional, métodos favoráveis que privilegiem seus interesses próprios em detrimento dos 

interesses dos investidores. 

A diferença entre o recebimento de caixa e o direito de recebimento de caixa, e o 

contrário, entre o pagamento de caixa e a obrigação de pagamento é considerado como 

accrual.  

Martins (2001) e Goulart (2007) afirmam que os Accruals se referem às receitas e 

despesas reconhecidas pelo regime de competência, visto que no regime de competência são 

consideradas as transações contábeis em decorrência do seu fato gerador, e não devido aos 

recebimentos ou pagamentos efetivamente realizados em caixa. Martins acrescenta que os 

Accruals seguem o regime de competência porque seu registro objetiva mensurar o resultado 

no sentido econômico, evidenciando o efetivo acréscimo na riqueza patrimonial da unidade 

econômica, independentemente da realização financeira. 

Partindo da afirmação de Erfurth e Bezerra (2013) de que Accrual igual a zero é o 

momento em que não há diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido da empresa, 

pode-se concluir que os Accruals são a diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa das 

operações, sendo que essa diferença é resultado de manipulação intencional dos gestores. 

Quanto maior o valor dos Accruals, maior é a diferença entre o lucro contábil e o caixa gerado.  

Os Accruals são ainda divididos em Accruals não discricionários (AND) e Accruals 

Discricionários (AD). Segundo Martins (2001), os gestores podem exercer o gerenciamento 

de resultado de acordo com a realidade do negócio, dentro das flexibilidades das normas 

contábeis, esses são os chamados Accruals Não-Discricionários (AND). Do outro lado, estão 
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os gestores que manipulam o resultado de forma artificial, afim de alcançar interesses 

próprios. Esses são os chamados Accruals Discricionários. 

Diante do apresentado acerca do GR, por meio do Modelo Econométrico Clássico de 

Jones (1991): 1. Se calculou a equação capaz de prever os Accruals Totais (AT) esperados 

pelo modelo. Aos AT se tomou como AND para 2. comparar com os Accruals Totais (AT), que 

nada mais são que as Receita Operacional menos Caixa Gerado pela operação. Com isso, 3. 

Se pode identificar quais foram os Accruals Discricionários (AD) por empresa, que é o mesmo 

que os erros (ou resíduos) do modelo econométrico. A premissa fundamental desse trabalho, 

em linha com os trabalhos de Healy (1985) e Jones (1991) é que o Gerenciamento ou 

Suavização dos Resultados é equivalente e pode ser observado através dos AD. 

 

2.2 Governança Corporativa e o Gerenciamento de Resultados 
Segundo Costa e Carvalho (2016) o Earnings Management (ou GR) tem sido 

manipulado não somente pelo uso de provisões e de práticas contábeis não reconhecidas ou 

distorcidas, mas também pela falha no sistema de controles e divulgação das informações. É 

nesse sentido que se faz necessário a compreensão da GC, que tem como finalidade melhorar 

as práticas de gestão. A utilização eficaz da GC pode melhorar a transparência da 

organização e evitar que os gestores atuem em seu interesse próprio, seja manipulando a 

riqueza dos acionistas ou distorcendo alguma informação divulgada. “Uma GC eficaz engloba 

controles e procedimentos que podem fornecer maior grau de certeza do que os atos de 

gestão em relação aos interesses dos acionistas” (Costa e Carvalho, 2016, pág.23). 

Para melhor entendimento da atuação do gestor em prol de seu interesse próprio, faz-

se necessário o entendimento da Teoria de Agência. O centro dessa teoria, segundo Jensen 

e Meckling (1976), que trata da relação entre principal e agente. O principal contrata o agente 

para a execução de algum tipo de serviço. Agente e principal buscam maximizar sua utilidade, 

porém as ações do agente nem sempre atenderão aos interesses do principal. Surgindo assim 

os Conflitos de Agência. 

Lin e Hwang (2010) associam a redução dos conflitos de agência com a boa prática 

de GC. Os autores corroboram que uma estrutura de GC adequada ajuda a garantir que os 

gestores utilizem os recursos da empresa de forma mais eficiente, representando o melhor 

interesse dos investidores ausentes. Lin e Hwang salientam a necessidade de um sistema de 

GC robusto para supervisionar a gestão, diminuir o custo de agência e para alinhar os 

interesses da gestão e dos investidores.  

 Assim sendo, a GC tem papel fundamental para reduzir o GR e garantir a aplicação 

dos recursos dos investidores ausentes de forma a servir ao seu interesse. Ela o faz através 

da redução da capacidade de os gestores gerenciarem resultados, prevenindo assim que 

toem benefícios próprios da sua gestão ao reduzir os incentivos e possibilidades para 
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manipular os resultados, assegurando assim o melhor emprego dos recursos econômicos da 

empresa. 

Os Níveis de Governança Corporativa são meios alternativos que podem minimizar a 

prática de gerenciamento de resultados (Martinez, 2001). A fim de atraem os investidores, 

consolidar e disseminar os princípios da GC no Brasil, a B3 criou ao longo do tempo 

segmentos especiais de listagem – Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, 

Nível 2 e Nível 1 – destinados a empresas com diferentes padrões de GC. Cada um desses 

segmentos preza por regras de GC diferenciadas, além das regras da Lei das Sociedades por 

Ações (Lei das S.A.) e asseguraram direitos aos acionistas, bem como dispor sobre a 

divulgação de informações aos participantes do mercado, os regulamentos visam à mitigação 

do risco de assimetria informacional. 

Segundo a B3, o Novo Mercado estabeleceu desde sua criação, em janeiro de 2000, 

um padrão de GC altamente diferenciado capaz de conduzir as empresas ao mais elevado 

padrão de GC. A tabela abaixo contém a quantidade de empresas por nível de segmento da 

carteira Ibovespa, população deste trabalho. 
 

Tabela 1 
Quantidade de Empresas por Segmento – Carteira Ibovespa 

 
Segmento de Listagem Quantidade de empresas 

Novo Mercado 35 
Outros Segmentos 16 
Nenhum Segmento 3 

TOTAL 54 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Dada a representatividade das empresas do Novo Mercado que compõem a carteira 

do Ibovespa, optou-se em analisar através de uma Dummy, as empresas desse segmento.  

Diante do exposto nesta sessão, chegou-se a primeira hipótese deste trabalho: 

Hipótese 1: O Nível de Gerenciamento de Resultados (ou seja, de Accruals 
discricionários) é menor nas empresas do segmento Novo Mercado. 
 

2.3 Diversidade de Gênero no Board de Administração 
Hofstede (1980) foi um importante desenvolvedor de terminologias culturais como 

influências no modelo de gestão das organizações. Dentre os quatro aspectos culturais, 

denominado por Hofstede em seu estudo como dimensões, Jesus et al (2018) analisaram a 

dimensão Masculinidade vs. Feminilidade. Após análise dessa dimensão, os achados foram 

que em sociedades em que o nível de Masculinidade é alto, o papel individual de cada líder 

de organização se sobressai às decisões colegiadas e a remuneração aos administradores 

deve ser mais elevada. “Sociedades com características de alta feminilidade tendem a 
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valorizar menos a busca de resultados, competitividade e status de poder” (Jesus et al 2018, 

pág. 05). É nesse sentido que Jesus et al (2018) concluem que para obter uma boa prática de 

gestão e criar sua identidade cultural, a sociedade deve compreender a divisão de papéis e 

responsabilidades entre homens e mulheres.  

A participação feminina é defendida como benéfica para as organizações por diversos 

autores, como Lazzarettie e Godoi (2012), Madalozzo (2011). Características 

comportamentais femininas, como a comunicação, busca pelo consenso e empatia, tendem 

a influenciar positivamente as dinâmicas dos conselhos de administração.  

A participação feminina promove uma oportunidade para testar a diversidade de ideias. 

A diversidade por sua vez promove um melhor entendimento do mercado, pois combina com 

a habilidade de penetrar em diferentes mercados e potenciais clientes. A diversidade 

potencializa a criatividade e inovação, bem como propicia uma melhor efetividade na 

resolução de problemas (Lazzarettie e Godoi, 2012). 

Silva Júnior e Martins (2017) após analisar diversos estudos, que vão desde o século 

passado até os últimos dias, propõe conclusões diferentes das de Lazzarettie e Godoi. 

Embora a Teoria da Agência seja a base mais utilizada na investigação das relações entre as 

características do conselho de administração e o valor das empresas, e existam crenças 

intuitivas de um efeito positivo da diversidade na gestão das empresas, não há uma clara 

predição do papel da diversidade do conselho no valor da empresa. 

Silva Júnior e Martins tratam em sua pesquisa as principais leis relacionadas a 

participação feminina nos conselhos de administração. As primeiras leis datam de 1993, em 

Israel. Após esse acontecimento, leis semelhantes foram implantadas em diversos países, a 

saber: África do Sul - 1996, Noruega – 2003, Irlanda - 2004, Finlândia - 2004, Islândia - 2006, 

Suíça - 2006 e Dinamarca - 2009. 

Incentivados pelos bons resultados que essas leis trouxeram para as organizações, 

países como a Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália e Malásia também implantaram leis 

estabelecendo cotas reservadas para mulheres em empresas com ações negociadas em 

bolsa. 

No Brasil observa-se uma movimentação nesse sentido com o Projeto de Lei 

112/2010, ainda em tramitação (última atualização em 23/10/2019), que impõe aos conselhos 

das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas controladas pela 

União um percentual mínimo de 40% de mulheres em sua composição até o ano de 2022. O 

objetivo principal desse projeto de lei é tornar efetiva a presença feminina na composição dos 

conselhos administrativos, para tentar corrigir distorções na ascensão feminina aos cargos 

executivos. 
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Nesse sentido, com o objetivo de identificar se a presença de mulheres no board de 

Administração faz com que exista uma tendência à redução do GR, definiu-se a segunda e 

última hipótese a ser testada neste artigo: 

Hipótese 2: O nível de Gerenciamento de Resultados (ou Accruals Discricionários) é 
menor nas empresas que possuem maior participação feminina no Board. 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
3.1 Enquadramento Metodológico  

Este estudo adota abordagem empírico-analítica e tem por objetivo analisar se nas 54 

empresas não-financeiras que compõe o IBOVESPA o nível de GR através de AD pode ser 

explicado (ou não) pela presença Feminina no board das empresas e pelo segmento de GC 

ao qual cada empresa pertence.  

Surge assim os seguintes questionamentos provocativos: A participação feminina no 

board administrativo representa um fator positivo na redução do nível de GR? A maior 

presença feminina no board está associada a um menor nível de GR? Pertencer a um 

segmento de GC mais elevado representa um fator positivo na redução do nível de GR? 

 

3.2 Fonte de Coleta de Dados e Amostra 
A amostra selecionada consiste na totalidade das 54 companhias não-financeiras do 

IBOVESPA em Setembro de 2019, das quais 35 estão no segmento de maior GC, o “Novo 

Mercado” e apenas quatro não pertencem a nenhum segmento de GC da B3 (Apêndice A). 

Foi selecionado para esse estudo o fechamento do Ano de 2018. Os formulários de referência 

e a segmentação das companhias foram obtidos no site da CVM e do site de Relacionamento 

com Investidores de cada empresa, e os Demonstrativos Financeiros foram extraídos da base 

de dados da Economática. 

 

3.3 Descrição do Modelo 
Com base nos referenciais teóricos citados na sessão 2 e motivados pelas questões 

de pesquisa mencionadas no item 3.1 acima, foi delineado o seguinte desenho de pesquisa: 
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 Figura 1: Desenho da Pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria 

  

Conforme já exposto, partindo da premissa base de que o Gerenciamento ou Suavização 
de resultados é o mesmo que os Accruals discricionários, foram trabalhadas 2 equações 

de forma a encontrar os AD para poder testar as hipóteses H1 e H2. 

 
3.3.1 Parte 1 – Identificação dos Accruals Discricionários 

Pioneira no uso da econometria para identificação de GR, Jones (1991) elaborou um 

modelo, que supõe que os ajustes contábeis regulares, tais como Accruals, (i) são uma função 

do tamanho dos ativos que os geram, (ii) estão associados ao incremento das receitas e (iii) 

os desvios a estes comportamentos podem ser captados pelo erro da estimativa. 

Neste estudo foi adotado o Modelo Original de JONES para prever os Accruals Totais 

através da regressão a seguir, onde foi utilizado o método dos Mínimos Múltiplos Quadrados.  

 =  + 1 ∗ ∆  +  2 ∗  +   

Onde: 
α: coeficiente linear 
∆REC: Variação da receita 
IMOB: Ativos Imobilizados 
 : erro do modelo, conceitualmente Accruals discricionários. 

Os AD foram identificados através do erro residual do modelo, e denominados de 

Gerenciamento ou Suavização de Resultados. 

 
3.3.2 Parte 2 – Teste das Hipóteses que explicam os Accruals Discricionários 

Em posse dos AD, as autoras criaram um modelo estatístico que possibilitou investigar 

se as hipóteses levantadas acerca da influência da participação feminina e do segmento de 

GC são capazes de explicar o nível de AD, dando indícios de um possível GR. Nesse sentido, 

é proposto o seguinte modelo para explicar os AD: 

 

=  + 1 ∗ ( ) + 2 ∗ ( ) + 3 ∗  + 4 ∗  +    

Segmento de Governança 
Corporativa Novo Mercado 

Representação Feminina no 
Board Administrativo 

Accruals Discricionários 
= 

Gerenciamento de Resultado 

H2 

H1 
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Onde: 
AD: Accrual discricionário 
α: Coeficiente linear 
Ln(Ativo): Logaritmo natural do Ativo Total 
Ln(Financiamento): Logaritmo Natural dos Financiamentos de curto e longo prazo 
PF: Participação Feminina no Board (Porcentagem) 
NM: segmento Novo Mercado – Variável Dummy  
 : erro do modelo 

 
Adotou-se o logaritmo do ativo para incorporar o tamanho da empresa de forma 

normalizada, dada a diferença de escala das empresas estudadas. Para testar se as variáveis 

Novo Mercado e Participação Feminina são capazes de explicar o GR, através do grau de 

significância de 10% foram formuladas as seguintes Hipóteses: 

Hipótese 1 – O Nível de Gerenciamento de Resultados (ou AD) é menor nas empresas 

do segmento Novo Mercado: Verificação se o p-valor da Dummy “Novo Mercado” é menor ou 

igual ao nível de significância de 10%. 

Hipótese 2 – O nível de Gerenciamento de Resultados (ou AD) é menor nas empresas 

que possuem maior participação feminina no Board: Verificação se o p-valor da Variável 

Discreta “Participação Feminina” é menor ou igual ao nível de significância de 10% e se sua 

correlação com o AD é de Natureza oposta. 

 
4. RESULTADOS 
 

4.1 Modelo Jones para Empresas Não-Financeiras do IBOVESPA 
As principais estatísticas gerais estão descritas nas Tabela 2, detalhadas no Apêndice 

B, e foram obtidas a partir da regressão usando a Modelagem Estatística de Jones. Pode-se 

concluir, através do Coeficiente de determinação, do R2 Ajustado e do Teste-F (ANOVA), que 

o modelo possui um poder explicativo de 96%. 

 
Tabela 2 
Coeficientes Estatísticos da Regressão do Modelo Jones 

 
 coefficient std. error t-ratio p-value 

Δ Receita -0.357 0.07 -4.86 0.00 
Imobilizado -0.075 0.01 -8.65 0.00 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de output de Teste em Gretl 

 

Foi identificado que o Coeficiente Linear é não significativo para o modelo e que a 

Variação da Receita e do Imobilizado são inversamente proporcionais ao Accrual. A relação 

negativa é esperada pelo modelo dado a natureza dos Accruals, que é de reconhecer 
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antecipadamente os custos, ao invés de antecipar receitas, possível apenas em poucas 

realidades de negócio (e.g. na Construção Civil). 

Para identificar o AD, que foi base para a parte 2 deste estudo, foi calculado o erro (  

ou resíduo) com a equação abaixo.  Identificaram-se os resíduos de regressão a partir da 

comparação Accrual previstos vs. observado.  

 

 = −0.357 ∗ ∆  − 0.075 ∗  +   

 

4.2 Accruals Discricionários e os fatores que o explicam 
 

O segundo tratamento estatístico deste estudo buscou identificar a correlação entre 

AD, que é conhecido na literatura como GR, com as variáveis Participação Feminina e Novo 

Mercado. Primeiramente foi encontrado o seguinte modelo a partir da regressão:  

 
=  + 62,232.7 ∗ ( ) + 3,426,157.6 ∗  + 3 ∗  +    

 

As principais estatísticas gerais obtidas a partir da regressão obtidas a partir de 

Modelagem própria estão detalhadas no Apêndice C. Esse modelo possui baixo poder 

explicativo (Coeficiente de determinação, R2 Ajustado, de 7.6%; Teste-F = 0.116). Observa-

se que o Ativo e a Participação Feminina no board não são capazes de explicar os AD já que 

as variáveis não são estatisticamente significativas (p-valor PF = 0.41), similar com o 

observado por Segura (2016), não foram encontradas evidências estatísticas para afirmar que 

a maior participação feminina no board é capaz de reduzir o nível de GR, o que nos leva a 

rejeitar a Hipótese 2.  

 
Tabela 3 
Coeficientes Estatísticos da Regressão dos Fatores Explicativos do Accrual Discricionário 

 
 coefficient std. error t-ratio p-value 

LN (Ativo) 62,233 39,043 2 0.12 
Participação Feminina 3,426,158 4,082,017 1 0.41 

Dummy NM -1,384,535 724,393 -2 0.06 
 

Fonte: Elaboração Própria a partir de output de Teste em Gretl 
 
 

Foi identificado que a Dummy Novo Mercado é a única variável significativa para 

explicar os AD, em linha com a teoria. Diferentemente do exposto por Erfurth e Bezerra (2013), 

foram encontradas evidências estatisticamente significativas de que pertencer ao mais 

elevado padrão de GC, o segmento Novo Mercado, reduz o nível de GR. Esse achado leva a 

não rejeição da Hipótese 1 deste trabalho.  
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Para corroborar os resultados observados, foi performado Testes de Correlação para 

a combinação de variáveis (i) AD vs. Dummy NM e (ii) AD vs. PF. Observou-se uma correlação 

de -24%, com p-valor de 7.2% entre as variáveis AD e NM, o que leva a rejeição da hipótese 

estatística nula e conclusão de que não é possível afirmar que não existe correlação entre 

Accruals Discricionários e Novo Mercado, o que reforça a não rejeição da Hipótese 1.  
 
Tabela 4 
Correlação entre Accrual Discricionário, Novo Mercado e Participação Feminina 

 
i. Corr (AD, NM) = -0.24659719  ii. Corr (AD, PF) = 0.08578469 
Under the null hypothesis of no correlation:  Under the null hypothesis of no correlation: 

 t(52) = -1.8349, with two-tailed p-value 0.0722  
 t(52) = 0.620891, with two-tailed p-value 
0.5374 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de output de Teste de Correlação em Gretl 

 

Para AD e PF pode-se afirmar que as variáveis não são estatisticamente 

correlacionadas, reforçando a rejeição da Hipótese 2, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

5. CONCLUSÃO 
Em linha com a definição de GC dada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 

2008), “a GC é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma 

companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como: investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital”. Foram encontradas evidências estatísticas que 

possibilitam demonstrar que a GC é capaz de reduzir o Gerenciamento de Resultados, 

conforme demonstrado com a correlação entre Accruals Discricionários e o pertencimento ao 

segmento de Novo Mercado, diferentemente dos achados de Erfurth e Bezerra (2013). 

Estudos complementares para identificar modelos com maior robustez e inclusão de novas 

variáveis explicativas, como as adotadas por Pelucio Greco (2013), podem levar a maior 

evidenciação da relação positiva entre GC e menor GR. 

No aspecto da influência da Participação Feminina no GR, há divergência na escassa 

literatura sobre o tema. Há autores que afirmam que a presença de mulheres no board 

administrativo é capaz de diminuir os Accruals Discricionários, ou seja, o gerenciamento de 

resultados (Jesus et al, 2018). Outros autores afirmam, no entanto, que a presença de 

mulheres no conselho pode levar ao aumento o GR, como apresentou Segura (2016). 

Neste estudo observaram-se que das 54 empresas não-financeiras do IBOVESPA, 

25% não possuem mulheres em posição de Diretoria ou Conselho Administrativo. Entre as 

empresas com participação feminina, apenas 3 empresas possuem 30% ou mais de 

mulheres. Como resultado, a participação feminina no Board dessas empresas segue pouco 

significativa (média das empresas: 10%), deixando o questionamento se esse nível de 
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participação seria capaz de influenciar significativamente na tomada de decisão e levar a 

redução do GR, o que pode explicar o pouco poder explicativo ou não-correlação entre AD e 

Participação Feminina. Com a evolução do Projeto de Lei 112/2010 a realidade da 

participação feminina deverá ser alterada para ao menos 40%, o que pode levar a mudanças 

nos aspectos culturais do Board dado as características comportamentais do gênero feminino, 

podendo os resultados ser significativamente diferentes dos encontrados nesse estudo. 
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Apêndice A - Empresas Não-Financeiras do IBOVESPA, Segmento de Governança 
Corporativa e Participação Feminina – Setembro de 2019 

Novo Mercado % PF  Outros Segmentos % PF 
1 Magaz Luiza 36%  1 Lojas Americ 25% 
2 Hypera 31%  2 Bradespar 17% 
3 Lojas Renner 31%  3 Klabin S/A 16% 
4 Natura 27%  4 Eletrobras 13% 
5 Petrobras BR 24%  5 Eletrobras 13% 
6 Embraer 21%  6 Braskem 12% 
7 RaiaDrogasil 21%  7 Usiminas 9% 
8 MRV 20%  8 Gol 8% 
9 Equatorial 14%  9 Cemig 7% 

10 Fleury 14%  10 P.Acucar-Cbd 7% 
11 Vale 13%  11 Petrobras 7% 
12 Localiza 13%  12 Petrobras 7% 
13 B2W Digital 12%  13 Gerdau 6% 
14 Suzano S.A. 12%  14 Azul 0% 
15 Qualicorp 11%  15 Gerdau Met 0% 
16 Ultrapar 11%  16 Taesa 0% 
17 CCR SA 9%     
18 Cvc Brasil 9%     
19 Energias BR 8%  Nenhum Segmento % PF 
20 BRF SA 8%  1 Sid Nacional 11% 
21 Marfrig 8%  2 Ambev S/A 8% 
22 Smiles 8%  3 Telef Brasil 7% 
23 Sabesp 7%     
24 Yduqs Part 7%     
25 Engie Brasil 5%     
26 Cogna ON 0%     
27 Cosan 0%     
28 Cyrela Realt 0%     
29 Ecorodovias 0%     
30 Intermedica 0%     
31 JBS 0%     
32 Rumo S.A. 0%     
33 Tim Part S/A 0%     
34 Viavarejo 0%     
35 Weg 0%     

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Apêndice B – OUTPUT ESTATÍSTICO REGRESSÃO MULTIPLA DO MODELO JONES 
PARA EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS DO IBOVESPA – PERIODO 4T2018 
 

 
 
  

Model 2: OLS, using observations 1-54
Dependent variable: TA

coefficient std. error t-ratio p-value
ChangeNetRevenue -0.36 0.07 -4.86 0.00
PPE -0.07 0.01 -8.65 0.00

Mean dependent var -3,738,473 S.D. dependent var 13,797,846
Sum squared resid 395,472,797,255,376 S.E. of regression 2,757,761
Uncentered R-squared 0.96 Centered R-squared 0.96
F(2, 52) 686.99 P-value(F) 0.00
Log-likelihood -876.42 Akaike criterion 1,756.84
Schwarz criterion 1,760.82 Hannan-Quinn 1,758.37

White's test for heteroskedasticity White's test for heteroskedasticity
df 5.00 OLS, using observations 1-54
test statistic 43.72 Dependent variable: uhat^2
p-value 0.00

                         coefficient        std. error      t-ratio   p-value 
Test for normality of residual   ----------------------------------------------------------------------------
df 2   const                    1.60939e+012       1.45207e+012   1.108    0.2732  
test statistic 8.201   ChangeNetRevenue    −40959.0           448335             −0.09136  0.9276  
p-value 0.017   PPE                 378166              92280.1            4.098    0.0002   ***

  sq_ChangeNetReve~        0.123593           0.0235547      5.247    3.46e-06 ***
Normalidade dos resíduos   X2_X3                   −0.0785153          0.0133115     −5.898    3.58e-07 ***

  sq_PPE                   0.00644617         0.00142363     4.528    3.94e-05 ***

  Unadjusted R-squared = 0.809561

Test statistic: TR^2 = 43.716290,
with p-value = P(Chi-square(5) > 43.716290) = 0.000000

Frequency distribution for uhat2, obs 1-54
number of bins = 7, mean = 507551, sd = 2.70882e+006

       interval          midpt   frequency    rel.     cum.

             < -3.966e+006 -5.115e+006      3      5.56%    5.56% *
 -3.966e+006 - -1.669e+006 -2.818e+006      4      7.41%   12.96% **
 -1.669e+006 -  6.276e+005 -5.209e+005     25     46.30%   59.26% ****************
  6.276e+005 -  2.925e+006  1.776e+006     15     27.78%   87.04% **********
  2.925e+006 -  5.222e+006  4.073e+006      4      7.41%   94.44% **
  5.222e+006 -  7.519e+006  6.370e+006      1      1.85%   96.30% 
            >=  7.519e+006  8.667e+006      2      3.70%  100.00% *

Test for null hypothesis of normal distribution:
Chi-square(2) = 8.201 with p-value 0.01657
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Apêndice C – OUTPUT ESTATÍSTICO REGRESSÃO MULTIPLA DE MODELO PRÓPRIO 
PARA IDENTIFICAR CORRELAÇÃO ENTRE PARTICIPAÇÃO FEMININA E GÊNERO 
COMO FATORES DETERMINANTES DO ACCRUAL DISCRICIONÁRIO 

 

Model 4: OLS, using observations 1-54

Dependent variable: AD
coefficient std. error t-ratio p-value

LNAtivo 62232.67182 39043.13449 1.593946609 0.117127392
PercentPF 3426157.617 4082017.227 0.839329534 0.405201649
DummyNM -1384534.909 724392.8691 -1.911303891 0.06159309

Mean dependent var 507551.3107 S.D. dependent var 2683147.783
Sum squared resid 3.5256E+14 S.E. of regression 2629247.638
Uncentered R-squared 0.108509858 Centered R-squared 0.076008227
F(3, 51) 2.069195718 P-value(F) 0.11585386
Log-likelihood -873.3186515 Akaike criterion 1752.637303
Schwarz criterion 1758.604255 Hannan-Quinn 1754.938522

White's test for heteroskedasticity
df 8
test statistic 23.42986262
p-value 0.002854043

Test for normality of residual
df 2
test statistic 4.889353748
p-value 0.086754163

Variance Inflation Factors
Minimum possible value = 1.0
Values > 10.0 may indicate a collinearity problem

     LNAtivo    1.260
   PercentPF    1.018
     DummyNM    1.256

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variables
No evidence of excessive collinearity
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