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RESUMO 

A pesquisa pautou-se a verificar o grau de conservadorismo condicionalpraticado pelas 

companhias abertas brasileiras antes e após a adoção da norma internacional. Para tanto, 

foram coletados dados de 388 companhias abertas que negociaram ações na Bolsa de 

Mercadorias e Futuros de São (BM&FBovespa) entre os anos de 2004 a 2014.Foi utilizado o 

modelo de Eckel (1981) para classificação das companhias abertas em suavizadoras e não 

suavizadoras de resultados, e o modelo de Basu (1997) para identificar o graude 

conservadorismo condicional presente em cada grupo. Verificou-se que as companhias 

suavizadoras tendem a reconhecer os retornos econômicos positivos (boas notícias), mas não 

foi possível identifica se as companhias que não praticaram a suavização de resultados 

possuíram maior grau de conservadorismo condicional. Para futuras pesquisas sugere-se 

explorar outros modelos econométricos e relacionar a suavização de resultados a outros 

predicados da informação contábil. 

 

Palavras-chave:Conservadorismo condicional; Suavização de resultados;Retorno Econômico 

por Ações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática do conservadorismo pode ser entendida como o “reconhecimentoassimétrico 

que privilegia o critériocontábil com o menor ativo/receita ou maior passivo/ despesa” 

(PAULO; ANTUNES; FORMIGONI, 2008, p. 47), podendo ocasionar assimetrias 

informacionais, que ocorrem por exemplo,quando os administradores procuram 

deliberadamente enganar os proprietários (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). Caso a 

assimetria informacional seja oriunda de um conjunto de práticas adotadas pelos gestores para 

a obtenção de resultados contábeis desejáveis, configura-se então, o gerenciamento ou 

suavização de resultados (REZENDE, NAKAO, 2012). 

O conservadorismo contábilconfigurou no conjunto de práticas e procedimentos 

contábeis do Brasil durante anos (SANTOS, COSTA, 2008) em virtude da estrutura 

normativa da legislação contábil, da norma legal, dos pareceres do Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (IBRACON), das normas do Conselho Federal de Contabilidade, e 

dos pareceres da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tendiam fortemente a serem 

conservadores, tanto sob ótica patrimonial pela adoção do Custo Histórico como Base de 

Valor, como do ponto de vista dos resultados apurados pela aplicação da restrição da 

Prudência (COELHO; LIMA, 2007). Entretanto, desde a pesquisa de Almeida et. al. (2012) o 

cenário contábil brasileiro sofreu profundas mudanças. 

Mesmo com a emissão do Pronunciamento Conceitual Básico - Estrutura Conceitual 

Para a Elaboração e Apresentação Das Demonstrações Contábeis (CPC 00) no ano de 2008, 

que já incorporava alguns aspectos das normas internacionais de contabilidade, o 

conservadorismo não foi desconsiderado por completo. Denominado no documento como 

prudência, consistia “no emprego de um certo grau de precaução no exercício dos 

julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que 

ativos ou receitas não sejam superestimados e que passivos ou despesas não sejam 

subestimados” (CPC 00, 2008, p.33). Todavia, a conjuntura contábil mudou no ano de 2010 

em virtude da emissão da primeira revisão do CPC 00 (2011), que passou a considerar a 

prudência com aspecto contraditório e inconsistente à representação fidedigna e a 

neutralidade.  

Em consonância com a Teoria Institucional, que versa que as estruturas formais da 

maioria das organizações tendem a refletir os mitos de seu ambiente institucionalizado em 

detrimento as reais necessidades das atividades de trabalho (MEYER; ROWAN, 1977), 

Hellman (2008) escreveu que a prática do conservadorismo se demonstra tão arraigada, que 

dificilmente se esvaecerá com a adoção das normas internacionais, podendo não trazer 

qualquer implicação na prática de suavização de resultados. 

Não considerando o período de adoção das normas internacionais e os impactos dela, 

Almeida et. al. (2012) buscaram validar a associação entre o conservadorismo condicional e 

as práticas de suavização de resultados em empresas que negociavam ações no Brasil entre os 

anos de 1997 e 2009. Objetivamente, os autores procuraram identificar como as práticas de 

suavização de resultados afetaram o grau de conservadorismo condicional das companhias, 

utilizando os modelos de Eckel (1981) para verificação das companhias abertas suavizadoras 

e não suavizadoras de resultados, e o modelo de Basu (1997) para identificar o grau de 

conservadorismo condicional presente nelas. Os autores encontraram que as escolhas 

contábeis que constantemente reduzem os lucros estão diretamente associadas ao 

conservadorismo condicional, o que culmina na distorção dos números contábeis.  

Neste contexto, esta pesquisa intenta verificar as companhias não suavizadoras de 

resultados persistem em reconhecer mais oportunamente as „más notícias‟ do que as 

companhias abertas suavizadoras de resultados, mesmo no período pós-adoção das IFRS, que 

alterou o grau de conservadorismo contábil condicional a ser aplicado. O objetivo é buscar 



 

associação entre a prática da suavização de resultados ao nível de conservadorismo 

condicional aplicado nas companhias abertas que negociaram ações na Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa) no período anteriori às IFRS, 

compreendido de 2004 a 2008 e no período posteriori às IFRS, de 2009 a 2014.  

A pesquisa é relevante por atestar empiricamente se o poder discricionário do gestor é 

associado ao conservadorismo, influenciando as informações prestadas pelas entidades.A 

intenção é contribuir na construção do arcabouço teórico sobre o efeito do exercício de 

julgamento dos gestores sobre as características qualitativas e a qualidade da 

informaçãogerada face a esse julgamento. Além disso, poderá demonstrar se as informações 

evidenciadas podem, de alguma forma, contribuir para que o investidor perceba a intenção 

dos gestores das companhias abertas no mercado de capitais brasileiro. 

O trabalho está dividido em cinco seções. Além desta introdução, a próxima seção 

apresenta afundamentação teórica que contempla os preceitos para o entendimento do estudo. 

Na terceira seção, encontram-se os aspectos metodológicos, seguidos dos tratamentos 

estatísticos e resultados. Por fim, serão apresentados os principais achados, limitações e 

sugestões para futuras investigações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conservadorismo contábil 

 

Na conjuntura de existência do conservadorismo, Watts (2003) trata -o à luz de três 

conceitos distintos. O primeiro considera o diferencial exigido para se verificar o 

reconhecimento de receitas e despesas, onde nota-se a tendência de maior rigorosidade para 

reconhecer os ganhos em detrimento as perdas, como forma de traçar métricas contratuais 

mais confiáveis. A segunda definição trazida pelo autor é baseada em Bliss (1924) apud 

BASU (1997, p. 7), que considera a postergação de receitas e antecipação despesas, 

implicando inclusive na postergação de tributos. Já o terceiro conceito de conservadorismo 

trazido por Watts (2003) está relacionado à subavaliação do Patrimônio Líquido (PL) no 

Balanço Patrimonial por meio da redução do lucro contábil derivado do atraso no 

reconhecimento das receitas.  

Por sua vez, Basu (1997) denota o conservadorismo como uma tendência de maior 

rigor por parte dos profissionais contábeis para reconhecimento de “boas notícias” nas 

demonstrações financeiras. Esse autor comprovou por meio de análises das demonstrações 

contábeis de companhias com títulos negociados na Bolsa de Nova Iorque entre 1963 a 1990, 

que o lucro é capaz de refletir as más notícias (perdas) mais rapidamente que as boas notícias 

(ganhos), e concluiu que esta é uma forma de conservadorismo condicional (BASU, 1997; 

BALL; KHOTARI; ROBIN, 2000). 

O conservadorismo incondicional refere-se à imposição da menor avaliação entre duas 

alternativas identicamente válidas e está relacionado a prudência e ao grau de incerteza sobre 

os efeitos provenientes de transações. Por outro lado, o conservadorismo condicional, 

considerado por Basu (1997), reporta-se “à possibilidade de antecipar o reconhecimento 

contábil de perdas econômicas – portanto, ainda não realizadas – à luz de estimativas 

realizadas pela gerência com base em eventos atuais de cunho negativo”; ou seja, está 

relacionado à oportunidade de reconhecer resultados negativos privilegiando apenas os 

indícios (COELHO, 2007, p. 136). 

Para Gotti (2007) o conservadorismo de balanço ou conservadorismoincondicional, 

está relacionado a subavaliação dos custos em razãobook-to-market, que é uma ferramenta 

utilizada no mercado de capitais para investigar a situação momentânea dos preços dos 

investimentos disponíveis (ALMEIDA; LOPES; CORRAR, 2013), já o condicional é o 



 

conservadorismo do lucro,definido como a oportunidade assimétrica dereconhecimento de 

ganhos e perdas no lucrocontábil. Sob uma ótica semelhante, Scott (2009) trata o 

conservadorismo incondicional comoex post, ou seja, as baixas contábeis são condicionadas a 

uma perda no valor de mercado das ações depois da ocorrência do fato. Já o conservadorismo 

condicional como ex ante, ou seja, os ativos são subavaliados continuamente, não afetando o 

valor de mercado das ações. O autor afirma ainda que essa forma de conservadorismo está 

diretamente relacionado com a antecipação ou postergação de receitas e despesas. 

No rol de pesquisas sobre o conservadorismo no Brasil, pode-se mencionar Paulo, 

Antunes e Formigoni (2008), que encontraram como resultado que as companhias fechadas 

possuem menor grau de conservadorismo que as companhias abertas;Gonzaga e Costa (2009), 

que acharam indícios da relação entre conservadorismo e conflitos sobre políticas de 

distribuição de dividendos; Kaiser et al. (2009), que certificaram maior nível de 

conservadorismo nas companhias de energia elétrica do Brasil em relação a outros setores; 

Brito, Lopes e Coelho (2012) que concluíram que os lucros contábeis reproduzidos pelos 

bancos estatais apresentam maior nível de conservadorismo condicional do que os lucros 

contábeis reportados pelos bancos privados; e Filipin et al. 2012, que investigaram o nível de 

conservadorismo condicional nas demonstrações contábeis elaboradas segundo os IFRS, 

concluindo que estas são mais conservadoras do que as elaboradas segundo os Princípios de 

Contabilidade Geralmente Aceitos no Brasil (BRGAAP).  

À luz da literatura abordada, o presente estudo tem seu enfoque no conservadorismo 

condicional como forma de identificar evidências dasuavização de resultados nas companhias 

abertas listadas na BM&FBovespa. 

 

2.2 Suavização de resultados e desenvolvimento da hipótese 

 

“O gerenciamento de resultados, ou earnings management,é um conjunto de práticas 

adotadas por gestores no intuito de obter resultados contábeis desejáveis, seja pela geração de 

valor com gerenciamento adequado ou pela criação de artifícios contábeis” (REZENDE, 

NAKAO, 2012, p.9). Usualmente ligadoà discricionariedade com vistas a maximização do 

valor da firma, o gerenciamento de resultado ocorrequando o gestor exerce seu poder 

discricionário sobre os dados contábeis de forma oportunista (WATTS; 

ZIMMERMAN,1990). 

A prática de gerenciar resultado pode ser proveniente dos conflitos de interesses da 

teoria da agência (WILLIAMSON,1975; WILLIAMSON, 1985; NORTH, 1981; NORTH, 

1990), como a relação entre acionistas e credores, “onde o credor (principal) que empresta 

recursos a um agente (acionista), o qual utilizará tais recursos em seu próprio interesse, 

podendo inclusive prejudicar o credor”, e a relação dos administradores (agente) e acionistas 

(principal) (KIRCH, 2008, p.3), onde o administrador, por exemplo, pode tentar  maximizar 

os seus lucros pela omissão ou distorção de informações relevantes (HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1999). 

O estímulo para essa discricionariedade dos gestores, segundoHealy e Wahlen (1999), 

pode ser oriundo de motivações que envolvem o mercado de capitais, motivações contratuais 

e às motivações regulatórias.Martinez (2001) já foi mais específico, e enumerou como 

motivações o anseio do gestor em preservar ocargo eobter bônus significativos 

(compensação), mesmo que isso diminua a qualidade dos resultados contábeisapresentados e 

implique sacrifício futuro da organização, e à pressão dos acionistas pela maximização dos 

resultado como atrativo para novos investidores e acionistas. 

Todavia, uma melhor elucidação dos estímulos para a discricionariedade podem vir do 

entendimento dos tipos de gerenciamento de resultados.Scott (2009) categoriza o 

gerenciamento de resultados em termos das Acumulações Discricionárias (AD), que são 



 

“todos os lançamentos contábeis associados ao princípio da competência, que não envolvem 

caixa, e onde a avaliação discricionária do gestor é crucial para o reconhecimento de uma 

receita/despesa” (MARTINEZ, 2001, p;44). Sobre as ADou accruals, Paulo (2007, p. 12) 

comenta: 

[..] os administradores utilizam do seu julgamento sobre as escolhas 

contábeis, em particular, sobre os accruals, para alterar os relatórios 

contábeis com o intuito de modificar a avaliação do desempenho e 

influenciar as relações contratuais da empresa. Os accrualssão componentes 

dos resultados contábeis que ajustam o reconhecimento do fluxo de caixa ao 

longo do tempo, com o objetivo de melhorar a mensuração do desempenho 

econômico da firma. 

Sob a ótica das AD, o gerenciamento de resultados pode ser dividido em Taking a 

bath, Income minimization, Income maximization e Income smoothing (SCOTT, 2009). O 

Taking a bath, consiste na minimização dos resultados correntes e/ou divulgação de prejuízos 

contábeis em períodos de reorganização da empresa e/ou mudança da cúpula administrativa. 

Neste padrão, a administração da entidade reconhece o maior volume de possíveis perdas não 

evidenciadas para posteriormente começar a evidenciar melhorias, no intento de induzir os 

usuários da informação a uma avaliação positiva da atual gestão Analogamente, mas de forma 

mais suave, o Income minimization, oudiminuição dos resultados, é a prática adotada em 

períodos de alta lucratividade ou mesmo por motivações tributárias pelas companhias que são 

mais fortemente monitoradas politicamente monitoradas. Por sua vez, o Income 

maximization, ou maximização dos resultados, procura atingir resultados elevados em 

atendimento aos interesses dos gestores da empresa, sendo muito aplicado por exemplo, ao 

plano de remuneração dos administradores. Por fim, há o Income smoothing, ou suavização 

dos resultados, que consiste na redução da volatilidade dos resultados reportados como forma 

de “tranquilizar” os investidores avessos ao risco, que tendem a preferir lucros mais estáveis. 

A suavização de resultadospode ser utilizada também para apresentar a contínua de elevação 

dos lucros (SCOTT, 2009). 

Sobre a relação entre o conservadorismos condicional e a suavização de resultados, 

Almeida et al. (2012, p.68) comenta: 

A redução do otimismo no resultado divulgado é, teoricamente, uma 

característica do conservadorismo contábil, porém, neste caso, pode ser 

também uma consequência das práticas de suavização de resultados para 

evitar que o lucro seja muito alto ou abaixo das expectativas do mercado. 

Dessa forma, verifica-se que estas duas práticas, o conservadorismo e o 

alisamento de resultado, podem influenciar um mesmo contexto. 

Partindo desta possível relação entre a suavização de resultados e o conservadorismo 

contábil, e da suposição desenvolvida no estudo de Almeida et al. (2012), esta pesquisa 

considera como hipótese de pesquisa: 

H1: As companhias abertas que não suavizam os resultados reconhecem mais 

oportunamente as perdas econômicas do que as companhias abertas suavizadoras de 

resultados, mesmo no período pós-adoção das IFRS. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva com tratamento quantitativo dos dados 

colhidos na base Economática referentes de 388 companhias abertas que negociaram ações na 

Bolsa de Mercadorias e Futuros de São (BM&FBovespa) entre os anos de 2004 a 2014. 

Existem métricas para identificar a prática de suavização de resultados, podendo-se 

mencionar o modelo de Leuz, Nanda, Wysocki (2003)e o modelo de Eckel (1981). Assim 



 

como na pesquisa de Almeida et al. (2012), esta pesquisa utilizará a métrica desenvolvida por 

Eckel (1981), tendo em vista que a metodologia utilizada por Leuz, Nanda, Wysocki 

(2003),que cria uma nova variável a partir dos quociente dos desvios-padrão do lucro 

operacional e do fluxo de caixa operacional agregando as observações de todos os anos de 

uma empresa, não permitiria a divisão de empresas entre suavizadoras e não suavizadoras de 

resultados entre os períodos, inviabilizando também a utilização do modelo de Basu (1997) 

para identificação do conservadorismo condicional.  

Deste modo, inicialmente utilizou-se o modelo de Eckel (1981) para separar as 

empresas suavizadoras e não suavizadoras de resultados. Este modelo busca capturar a 

suavização de resultados natural (derivada da tríade reconhecimento, mensuração e 

evidenciação, inerente ao processo contábil, e àquela intencional dos gestores, que pode 

utilizar dos accrualsexistentes na contabilidade (suavização artificial) ou dos eventos 

econômicos (suavização real) para a manipulação das informações, partindo da premissa que 

as receitas e os custos são lineares ao longo do tempo, como demonstra a Equação 1.  
 

   
                  

            
 

 

Quando o coeficiente do lucro líquido for menor ou igual que o coeficiente das 

vendas, pode ser um indicativo de que a empresa esteja suavizando os lucros de maneira 

artificial. Em consonância com os estudos de Iñiguez e Poveda (2004), Castro (2008) e 

Almeida et al. (2012), estabelece-se um intervalo entre 0,9 e 1,1, chamando-o como „área 

cinzenta‟, onde não é possível classificar as companhias em suavizadoras e não 

suavizadoras.Deste modo, se índice obtido da aplicação da fórmula 2 for menor que 0,9, 

significa que a companhia pratica suavização de resultados e se for maior que 1,1, a 

companhia não procedeu com tal prática. 

Para analisar o conservadorismo condicional, o presente estudo utiliza o modelo 

definido por Basu (1997), que é baseado na defasagem temporal entre o reconhecimento de 

receitas e despesas, procurando verificar a hipersensibilidade para registro dos retornos 

negativos, sobre os retornos positivos (HSU, O‟HANLON, PEASNELL, 2012). Em outras 

palavras, este modelo “busca captar a antecipação conservadora de despesas por meio da 

relação entre as más notícias percebidas pelo mercado acionário e aquelas divulgadas pela 

contabilidade (ANTUNES, MEDEIROS, 2011, p.60) e foi escolhido por ser o mais utilizado 

para avaliar o grau de conservadorismo do resultado contábil (WATTS, 2003).A formulação 

econométrica deste modelo é descrita na Equação 3: 

 
     
         

                
    
     

         
    
     

        

 

Em que: 

Lucit = Lucro líquido por ação da empresa i no ano t corrigido por desdobramentos; 

Dit = Variável dummy, que será 1 se o retorno econômico for negativo e zero se for 

positivo, da firma i no ano t; 

REit = Retorno econômico por ação da empresa i no ano t (Pit – Pit–1/ Pit–1 ajustado 

pelo pagamento de dividendos e desdobramentos); 

Pit–1 = Preço da ação da empresa i no final do ano t-1 ajustado por desdobramentos e 

dividendos; 

β2 = Captura a oportunidade do lucro contábil pelo retorno econômico pelo lucro 

contábil; 

(1) 

(2) 



 

β1 e β3 = Reflete a oportunidade do lucro contábil, ou seja, o reconhecimento do 

retorno econômico pelo lucro contábil; 

i,t é o termo de erro; 

  

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresentaa estatística descritiva da amostra de Março considerando todas 

as empresas, e em seguida, as suavizadorase não suavizadoras de resultados. 
Tabela 1- Estatística descritiva para amostra com dados com base em Março 

MARÇO -  GERAL 

Variáveis Obs Média Desv. Pad Mínimo Máximo 

LUC 1652 326757,7 9837655 -1,87E+08 1,81E+08 

RE 1652 0,3168734 1,422172 -0,9454545 29,03333 

D 1652 0,4449153 0,4971069 0 1 

D*RE 1652 -0,1372008 0,2111565 -0,9454545 0 

MARÇO - SUAVIZADORAS 

Variáveis Obs Média Desv. Pad Mínimo Máximo 

LUC 902 285907,4 7412358 -5,53E+07 1,48E+08 

RE 902 0,3630241 1,723971 -0,9454545 29,03333 

D 902 0,4467849 0,4974359 0 1 

D*RE 902 -0,1329785 0,2050295 -0,9454545 0 

MARÇO -  NÃO SUAVIZADORAS 

Variáveis Obs Média Desv. Pad Mínimo Máximo 

LUC 750 375886,9 1,21E+07 -1,87E+08 1,81E+08 

RE 750 0,2613694 0,9367138 -0,9085722 13,50827 

D 750 0,4426667 0,4970335 0 1 

D*RE 750 -0,1422789 0,2183271 -0,9085722 0 

Obs.: LUC =Lucro líquido por ação da empresa i no ano t corrigido por desdobramentos; D = Variável dummy, 

que será 1 se oretorno econômico for negativo e zero se for positivo, da firma i no ano t; RE = Retorno 

econômico por ação da empresa i no ano t (Pit – Pit–1/ Pit–1 ajustadopelo pagamento de dividendos e 

desdobramentos). 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 A análise das informações apresentadas na Tabela 1, permite notar que as médias 

encontradas na amostra geral de março, nas empresas suavizadoras de resultados e nas 

empresas não suavizadoras de resultados são bem próximas. A variável dependente lucro por 

ação, obteve média aproximada de 326.757, enquanto a amostra que suaviza resultados 

apresentou média aproximada de 285.907, 375.886 para a amostra que não suavizou 

resultados. Para as variáveis independentes, o comportamento semelhante se manteve sem 

discrepâncias significativas.A Tabela 2 traz a estatística descritiva para as mesmasamostras 

que possuem como base o mês de Dezembro. 
Tabela 2- Estatística descritiva para amostra com dados com base em Dezembro 

DEZEMBRO - GERAL 

Variáveis Obs Média Desv. Pad Mínimo Máximo 

LUC 1897 529510,1 4,38E+07 -1,63E+09 4,14E+08 

RE 1897 0,2332631 1,021729 -0,9480122 23,76191 

D 1897 0,4702161 0,4992437 0 1 

D*RE 1897 -0,1464693 0,2181442 -0,9480122 0 

DEZEMBRO - SUAVIZADORAS 

Variáveis Obs Média Desv. Pad Mínimo Máximo 

LUC 1041 -R$ 247.972,10 5,35E+07 -1,63E+09 3,34E+08 

RE 1041 0,2051482 0,9123315 -0,9142857 10,36364 

D 1041 0,4879923 0,5000961 0 1 



 

D*RE 1041 -0,1477368 0,215676 -0,9142857 0 

DEZEMBRO -  NÃO SUAVIZADORAS 

Variáveis Obs Média Desv. Pad Mínimo Máximo 

LUC 856 R$ 1.475.023,00 2,79E+07 -3,18E+08 4,14E+08 

RE 856 0,2674542 1,140343 -0,9480122 23,76191 

D 856 0,4485981 0,4976416 0 1 

D*RE 856 -0,1449279 0,2212254 -0,9480122 0 

Obs.: LUC =Lucro líquido por ação da empresa i no ano t corrigido por desdobramentos; D = Variável dummy, 

que será 1 se oretorno econômico for negativo e zero se for positivo, da firma i no ano t; RE = Retorno 

econômico por ação da empresa i no ano t (Pit – Pit–1/ Pit–1 ajustadopelo pagamento de dividendos e 

desdobramentos).Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Já na Tabela 2 é possível notar que a médiado lucro por ação 

oscilousignificativamente. As companhias suavizadoras apresentaram um prejuízo que se 

aproxima de – 247.972, enquanto nas empresas que não suavizam resultados, o valor foi 

positivo de 1.475.023. Por outro lado, as variáveis independentes não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos analisados. 

Por sua vez, a Tabela 3 apresenta o grau de associaçãoentre as variáveis do modelo de 

Basu (1997), sendo o Painel A referente a amostra de Março, e o Painel B referente a 

Dezembro. 
Tabela 3- Correlação entre as variáveis do modelo deConservadorismo 

MARÇO 

Variáveis LUC RE D D*RE 

LUC - 0,831 0,0614 0,0229 

RE 0,0053 - 0,000 0,000 

D -0,046 -0,3937* - 0,000 

D*RE 0,056 0,3561* -0,726* - 

DEZEMBRO 

Variáveis LUC RE D D*RE 

LUC - 0,528 0,2753 0,0414 

RE 0,0145 - 0,000 0,000 

D -0,0251 -0,5024* - 0,000 

D*RE 0,0468 0,4632* -0,7129* - 

Obs1: LUC =Lucro líquido por ação da empresa i no ano t corrigido por desdobramentos; D = Variável dummy, 

que será 1 se oretorno econômico for negativo e zero se for positivo, da firma i no ano t; RE = Retorno 

econômico por ação da empresa i no ano t (Pit – Pit–1/ Pit–1 ajustadopelo pagamento de dividendos e 

desdobramentos). 

Obs.2:Os valores descritos acima das correlações perfeitas, indicadas por “-“, referem-se aos p-valores. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Observa-se que as amostras de março e dezembro apresentam comportamento 

semelhante no que diz respeito às interações que envolvem o retorno econômico e a dummy, 

sendo negativas e significativas, indicando que um crescimento do retorno econômico está 

associado a uma redução na dummy, e vice-versa. Ademais, nenhuma das interações que 

envolve a variável dependente, o lucro líquido por ação, foi significativa. 

  A Tabela 4 apresenta os resultados para a amostra de companhias abertas que 

divulgaram seus resultados em Março, estando subdivididas entre suavizadoras e não 

suavizadoras. 
Tabela 4- Resultado das regressões para as companhias que divulgaram resultados em Março 



 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Os testes de Chow, Breusch-Pagan e de Hausman (GUJARATI; PORTER, 2011) 

identificaram que, tanto para as companhias suavizadoras como para as companhias não 

suavizadoras, o painel de efeitos aleatórios é o mais adequado para análise. 

 As evidências iniciais permitem verificar que o coeficiente β3 da variável não 

apresentou valores significantes,tanto para as empresas suavizadoras como para as não 

suavizadoras. Este achado contraria o esperado pela teoria, que considera que as companhias 

conservadoras reconhecem maisoportunisticamente as más notícias incorporadas nos lucro. 

Em consequência, também não foi possível verificar se omercado identifica o reconhecimento 

oportuno dos lucros no retorno das ações. 

Já a Tabela 5 apresenta os resultados para a amostra de companhias abertas 

suavizadoras e não suavizadoras de resultados que divulgaram seus resultados em Dezembro. 
Tabela 5- Resultado das regressões para as companhias que divulgaram resultados em Dezembro 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Analogamente às amostras de Março, os testes para indicação do painel apropriado 

indicaram que os efeitos aleatórios são os mais adequados para a análise. Posto isso, pode ser 

observado na Tabela 5, somente os retornoseconômicos positivos (boas notícias) do 

coeficiente β2 davariável RE foram significantes para as companhias suavizadoras, pois 

apresentou p-valor de 0,042, menor que a probabilidade de 5% adotada neste estudo. Os 

demais coeficientes não foram significativos, inclusive a variável β3, que é a interação 

dadummy para retornos negativos e o retorno econômico. Assim, na amostra de dezembro 

também não foi possível inferir se as companhias conservadoras reconheceram mais 

oportunisticamente as más notícias, bem como verificar se o mercado identifica o 

reconhecimento oportuno dos lucros no retorno das ações. 

Variáveis Coeficientes Comum Fixo Aleatório Comum Fixo Aleatório

686469,0 615836,5 596993,8 866859,7 630038,1 547693,0

(0,285) (0,003) (0,250) (0,305) (0,007) (0,497)

-60209,2 -555474,6 -458857,5 -534192,8 -88451,2 -236300,9

(0,560) (0,167) (0,165) (0,411) (0,896) (0,698)

-181820,9 -92073,6 -108969,5 157641,6 96651,6 102212,7

(0,097) (0,105) (0,088) (0,403) (0,413) (0,446)

2313574,0 363415,0 715685,8 2078355,0 1688645,0 1862731,0

(0,143) (0,650) (0,358) (0,474) (0,282) (0,334)

0,97 1,05 0,0036 0,71 0,64 2,04

0,0045 0,003 0,0036 0,004 0,0039 0,0039

902,00 902 902 750 750 750N. Obs

Constante

Suavizadoras Não Suavizadoras

MARÇO

F

R
2
 Ajustado

Variáveis Coeficientes Comum Fixo Aleatório Comum Fixo Aleatório

2021941 1095857 2021941 1543807 963447,1 852351,2

(0,185) (0,820) (0,184) (0,416) (0,073) (0,668)

1594276 865645 1594276 1026067 544362,6 571333,8

(0,192) (0,690) (0,191) (0,345) (0,245) (0,244)

-669488,5 574695,4 -669488,5 32997,86 231283,5 221894,1

(0,043) (1,130) (0,042) (0,916) (0,286) (0,299)

1,97E+07 1,28E+07 1,97E+07 3711509 -1418072 -1065523

(0,177) (0,960) (0,176) (0,337) (0,552) (0,622)

1,45 0,75 4,45 0,41 0,51 1,47

0,0043 0,0038 0,0043 0,0004 0,0001 0,0001

1041 1041 1041 856 856 856

Suavizadoras Não Suavizadoras

DEZEMBRO

R
2
 Ajustado

N. Obs

Constante

F



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou associar a prática da suavização de resultados com o 

conservadorismo condicional, utilizando-se o modelo deEckel (1981) para o primeiro e o 

modelo de Basu (1997) para mensurar o conservadorismocondicional. O arcabouço teórico foi 

calcado na hipótese de quena presença da prática de suavização de resultados, a capacidade do 

retorno das ações de reconhecer oportunamente as perdas é reduzida.  

O estudo de Almeida et al (2012) demonstrou que as companhias que não praticaram a 

suavização de resultados, possuem maiores oportunidades para reconhecer perdas econômicas 

futuras, ou seja possuem maior grau deconservadorismo condicional. Assim, os autores 

verificaram que o mercado conseguiu antecipar no retorno das ações as perdas futuras 

contidas nos lucros. 

Diferentemente dos achados de Almeida et al (2012), os resultados deste estudo não 

possibilitaram comprovar a hipótese levantada. O coeficiente que reflete a oportunidade do 

lucro contábil, ou seja, o reconhecimento do retorno econômico pelo lucro contábil, o β3, não 

foi estatisticamente significativo em nenhuma das amostras analisadas. Somente os 

retornoseconômicos positivos (boas notícias) do coeficiente β2 encontrado para a amostra de 

dezembro foi significante para as companhias suavizadoras. 

Os resultados deste estudo poderiam indicar o comportamento dos profissionais 

contábeis ao longo do tempo e servir como base para que os órgãos regulamentadores 

desenvolvam meios de melhorar a qualidade das informações evidenciadas pelas companhias 

abertas que negociam ações no Brasil. Todavia, há ausência de resultados significativos para 

amostra estudada pode indicar que o panorama traçado Almeida et al (2012) não pode ser 

generalizado, requerendo-se outras pesquisas que busquem delinear os aspectos que de fato 

influenciem na prática da suavização de resultados e aplicação do conservadorismo 

condicional. Assim, para futuras pesquisas sugere-se explorar outros modelos econométricos 

e relacionar a suavização de resultados a outros predicados da informação contábil.  
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