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RESUMO

O trabalho busca verificar se os resultados econômico-financeiros de empresas brasileiras de capital aberto podem indicar a existência do 
gerenciamento de resultados. Para tanto, foi aplicado o Modelo de Beneish M-Score que busca identificar esta manipulação contábil. O presente 
estudo foi composto por 17 empresas públicas (controle do Estado) de capital negociadas na B3 (Bolsa, Brasil, balcão) ao longo do período de 12 
anos (2006 a 2017). A análise presente em nossos testes é realizada de forma individual para cada empresa, inclusive com uma abordagem de 
fatos relevantes que ocorreram em determinados segmentos que afetaram os resultados (como a MP 579/2012 do setor elétrico). Ao longo do 
texto é mensurado o alfa de Jensen (visando a identificação de retornos anormais) para cada ativo e o Beta da ação para cada período. Dessa 
forma, foi verificado o excesso de retorno e a questão do risco em relação ao mercado acionário. Esta fase teve como objetivo de aferir se o 
gerenciamento de resultados ao longo do período em análise teve impacto na relação risco x retorno das empresas analisadas. Os testes de 
mínimos quadrados ordinários foram usados para verificação desta hipótese. Os resultados gerados da regressão evidenciaram que não houve 
relação entre a ocorrência do gerenciamento e o alfa de Jensen e o Beta em nossa amostra. Os resultados encontrados neste estudo não 
fornecem suporte que existiu manipulação pela metodologia de Beneish M-Score. Entretanto, vale citar, que em 3 empresas ocorreram anos de 
sugestão de manipulação de resultados pela metodologia empregada. Apesar do resultado acima, isto não invalida uma análise pormenorizada 
dos demonstrativos financeiros e os relatórios de auditoria no intuito da identificação de padrões que possam sugerir a manipulação de parte das 
informações econômico-financeiras. Uma crítica presente ao trabalho é que a metodologia de Beneish foi utilizada exclusivamente no mercado 
norte-americano no final dos anos 90, com grande apelo na identificação de organizações que manipulavam seus resultados principalmente para 
o pagamento de bônus elevado para seus diretores e corpo gerencial, como o acontecido junto à Enron. No caso brasileiro, o objetivo era 
identificar casos de corrupção que foram desvendados principalmente após a operação lava jato e outras realizadas ao longo dos últimos anos. Os 
resultados demonstram que não seria possível pelas métricas de Beneish M-Score identificar esses casos no Brasil. O presente trabalho busca 
abordar uma metodologia internacional, baseada em informações contábeis, que podem auxiliar o gestor e seus sócios como um indicador 
antecedente de possíveis falhas nos resultados das empresas, e por conseguinte, terem sido criadas com objetivos diferente dos existentes para a 
criação daquela empresa, geralmente favorecendo um pequeno grupo de indivíduos, sendo que muitas vezes de forma ilícita.
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