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RESUMO 
 

Esta dissertação objetiva verificar se o gerenciamento de resultados 

econômico-financeiros pode ocorrer e como atinge o retorno das ações em um 

universo de empresas brasileiras públicas de capital aberto. É avaliada a aplicação 

do Modelo Beneish M-Score na detecção de gerenciamento de resultados por 

empresas públicas brasileiras. A amostra da pesquisa é composta por 17 empresas 

públicas de capital aberto. 

Em seguida, é mensurado o Alfa de Jensen, que equivale ao retorno da 

empresa em relação ao prêmio de mercado, e o Beta, que verifica o risco, em 

relação ao mercado acionário, das empresas, com o objetivo de aferir se o 

gerenciamento de resultados ao longo do ano da elaboração de resultados impacta 

no risco e no retorno das ações das empresas públicas de capital aberto. 

Compreender se existe um eventual gerenciamento de resultados financeiros 

por meio da adoção do modelo Beneish M-Score aplicado às empresas públicas 

brasileiras de economia aberta (sociedade de economia mista) permite verificar 

aspectos para a melhoria da gestão pública. Ainda, o impacto nas ações negociadas 

em bolsa é relevante para os tomadores de decisão que utilizam métodos baseados 

em informações contábeis. 

Os resultados não fornecem suporte para a aplicação do modelo Beneish M-

Score por acionistas atuais e futuros para auxiliar suas decisões de investimento na 

redução do risco de perdas devido a fraudes. 

Entretanto, tal aspecto não invalida utilizá-lo para verificar realizar uma 

análise mais atenta aos demonstrativos financeiros pelas partes interessadas, de 

modo que o a decisão de investimento ou o encerramento do relatório possam ser 

amadurecidos para mitigar qualquer reação adversa.  

 
Palavras-Chave:  Beneish, Gerenciamento de Resultados, Antecipação de Fraudes 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This Dissertation aims to verify whether the management of economic and 

financial results can occur and how it achieves the return of actions in a universe of 

publicly traded Brazilian public companies. The application of the Beneish M-Score 

Model in the detection of results management by Brazilian public companies Is 

evaluated. The Research sample consists of 17 publicly traded public companies. 

Then, it is measured the Alpha of Jensen, which is equivalent to the return of 

the company in relation to the market prize, and the Beta, which verifies the risk, in 

relation to the stock market, of companies, with the aim of assessing whether the 

management of results throughout the year of the elaboration Impact on the risk and 

return of shares of publicly traded public companies. 

Understanding whether there is a possible management of financial results 

through the adoption of the Beneish M-Score model applied to Brazilian public 

companies of open economy (mixed economy society) allows to verify aspects for the 

improvement of Public management. Also, the impact on stock exchanges is relevant 

for decision makers using methods based on accounting information. 

The results do not provide support for the application of the Beneish M-Score 

model by current and future shareholders to assist their investment decisions in 

reducing the risk of losses due to fraud. 

However, this aspect does not invalidate using it to verify a more attentive 

analysis of financial statements by interested parties, so that the investment decision 

or the closure of the report can be matured to mitigate Any adverse reaction.  

Keywords: Beneish, Earnings Manipulation, Anticipation of Fraud  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O desenvolvimento das empresas, por meio da ampliação dos 

negócios e abertura de novas unidades organizacionais, trouxe a necessidade de 

profissionalização da gestão, havendo a separação entre propriedade e controle.  

Konraht, Soutes e Alencar (2016) argumentam que, de um lado, há os proprietários 

ou acionistas, e, de outro lado, os empregados e gestores (diretoria executiva), que 

possuem a gestão da empresa sob sua responsabilidade. Desta segregação, o fato 

de os gestores estarem mais bem informados que os proprietários contribui para a 

divulgação de resultados de maneira conveniente, pois a informação destinada ao 

acionista é moldada ao interesse privado do gestor.  

Assim, surgem conflitos de interesse, pois, no cotidiano das atividades 

contábeis dentro das entidades, pode existir uma relação de subordinação 

organizacional da contabilidade à diretoria executiva das empresas. Konraht, Soutes 

e Alencar (2016) destacam que o estudo dos resultados decorrentes da ação 

discricionária dos gestores para a escolha dos critérios contábeis adotados é um 

tema em ascensão no cenário nacional. 

Ímpar ressaltar a importância das informações contábeis como 

mecanismo de controle e de governança, reduzindo o impacto dos conflitos e 

contribuindo para evitar que os acionistas sejam expropriados de seus recursos 

pelos administradores (KONRAHT; SOUTES; ALENCAR, 2016). 

Neste sentido, embora a contabilidade atue como um sistema gerador 

de informações econômicas da empresa por meio da divulgação dos relatórios 

contábeis, notas explicativas e outras divulgações voluntárias, a contabilidade 

também pode ser utilizada como instrumento de gerenciamento, uma vez que o 

gestor pode fazer escolhas contábeis que alterem o resultado da empresa em 

determinado período, com a finalidade de obter ganhos particulares ou atender a 

expectativas contratuais (DICHEV et al., 2012). 

Konraht, Soutes e Alencar (2016) advogam que o resultado econômico 

de cada período é um dos produtos mais relevantes, dentre os gerados pela 

contabilidade, sendo comumente utilizado como base para a mensuração do 

desempenho das organizações. A adoção da prática de gerenciamento de 

resultados, no entanto, pode trazer consequências negativas para a economia e 
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sociedade de um país, uma vez que evidencia um desempenho econômico fictício 

com o intuito de se obter um benefício particular. 

Diante da existência de conflitos de interesse, Amiram et al. (2017) 

defendem que apenas confiar na eficácia da supervisão pública por intermédio de 

agências como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pode não ser suficiente. 

Enquanto a má conduta de relatórios financeiros é executada, normalmente, por 

gerentes, os pagamentos monetários são suportados pelos acionistas, que, portanto, 

são prejudicados tanto pela conduta imprópria quanto pelos pagamentos efetuados 

(AMIRAM et al., 2017). 

Ainda, os stakeholders das empresas, em especial os investidores, não 

possuem o mesmo grau de informação que os gestores, e necessitam de 

instrumentos autônomos para avaliarem a real situação do empreendimento. A 

informação contábil pode ser um mecanismo de governança corporativa para reduzir 

a distância entre os investidores e os gestores (KONRAHT; SOUTES; ALENCAR, 

2016). 

Não é apenas em empresa com participação societária pulverizada que 

a informação dos acionistas e gestores pode diferir. A existência de assimetria pode 

ocorrer por outras formas. Rodrigues e Ambrozini (2016) discorrem que quando há 

concentração de propriedade, é possível um monitoramento ativo dos acionistas 

sobre os gestores, logo maior controle sobre a gestão, o que pode contribuir para 

redução dos conflitos. Entretanto, a concentração de propriedade e controle pode 

ocasionar outro conflito, dessa vez entre acionistas controladores e minoritários.   

Sendo assim, a elevada concentração da propriedade e do controle, 

provoca sobreposição entre gestão e propriedade, de modo que o conselho de 

administração é muitas vezes formado pelos acionistas controladores ou 

influenciado pelos mesmos (RODRIGUES; AMBROZINI, 2016). Esta indicação pode 

permitir que os acionistas utilizem os recursos da empresa visando seus interesses 

pessoais em detrimento aos acionistas  minoritários.  

Neste aspecto, têm-se as empresas de controle estatal brasileiras. 

Pinho e Ribeiro (2018) advogam que a corrupção ocorre quando determinado 

agente (Conselheiro de Administração ou Diretor), que aceitou a obrigação para 

representar os interesses de um agente principal (Estado), viola ou sacrifica os 
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interesses do líder (Estado) em proveito de seus interesses. Discorrem que a 

corrupção estaria então configurada.  

Para Pinho e Ribeiro (2018), os mecanismos de controles impostos 

pela edição da Lei 13.303/2016, ou “Lei das Estatais”, especificamente as normas de 

compliance e governança corporativa, não são tão efetivos no combate à corrupção. 

Dessa forma, se torna necessário entender as ferramentas contábeis 

existentes para detectar o gerenciamento de resultados. O gerenciamento de 

resultados acontece quando os administradores usam sua discricionariedade em 

relatórios financeiros e na montagem de transações, seja para modificar relatórios 

financeiros, ou para desinformar alguns investidores sobre o desempenho 

econômico fundamental da empresa, ou para influenciar resultados contratuais que 

dependem de números contabilísticos relatados (ROY; DEBNATH, 2015). 

Vale ressaltar que o gerenciamento de resultados não se confunde 

com contabilidade fraudulenta, visto que o gerenciamento de resultados ocorre 

dentro da norma contábil, enquanto as fraudes englobam práticas não permitidas 

pelos órgãos reguladores (RODRIGUES; PAULO; MELO, 2018) 

Roy e Debnath (2015) destacam que compreender as forças 

subjacentes que dão origem a anomalia e irregularidades no relatório financeiro são 

um precursor necessário para prevenir eficazmente as ocorrências futuras.  

Em outros países, a queda de grandes empresas como Enron, Lehman 

Brothers, Worldcom, Satyam, Sarada, AIG e outras têm atraído muita atenção no 

estudo do gerenciamento de resultados. O aumento da crise de confiança nos 

relatórios financeiros é uma ameaça significativa à existência e à eficiência dos 

mercados de capitais. (MAHAMA, 2015).  

Amiram et al. (2017) também defendem que gerenciamento de 

resultados prejudica a confiança entre corporações, reguladores e participantes do 

mercado, impactando o papel central do mercado de capital de alocar recursos de 

maneira eficiente. 

Para identificar os efeitos do gerenciamento em empresas que 

poderiam se envolver em tal atividade, Beneish (1999) construiu variáveis indicativas 

por meio de informações contidas nas demonstrações contábeis e que se propõe a 

verificar a distorções de resultados que podem resultar em gerenciamento de 

resultados contábeis. Uma característica-chave do modelo é seu foco não só sobre 
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os resultados da contabilidade, mas também sobre a predisposição gerencial para 

empreender o gerenciamento em primeiro lugar. 

Neste sentido, a abordagem Beneish M-Score permite avaliar a 

variação de determinadas rubricas contábeis, destacando informações sobre 

gerenciamento de resultados financeiros, e, desta forma, Beneish et al. (2005) 

confirmaram o potencial de detecção de gerenciamento de ganhos. A aplicação do 

modelo conseguiu exibir que as empresas que têm uma alta probabilidade de 

gerenciamento de resultados, mais adiante apresentam ganhos mais baixos. Em 

contrapartida, o mercado age como se esperasse que estas empresas tivessem 

ganhos futuros mais elevados e persistentes.  Consistente com o gerenciamento de 

resultados, Beneish et al. (2005) mostram que, para as empresas com uma alta 

probabilidade de gerenciamento, os investidores superestimam o retorno dos ativos.  

Dessa maneira, o objetivo é averiguar se as empresas públicas 

brasileiras de capital aberto utilizaram a prática de gerenciamento de resultados, ou 

seja, verificar se o Método Beneish M-Score pode ser um mecanismo de redução 

dos conflitos entre os acionistas e entre os administradores e acionistas. 

Compreender se existe relação entre um eventual gerenciamento de 

resultados financeiros por meio da adoção do modelo Beneish M-Score aplicado às 

empresas públicas brasileiras de economia aberta (sociedade de economia mista) e 

o resultado das ações negociadas em bolsa, é relevante para os tomadores de 

decisão que utilizam métodos baseados em informações contábeis e para a 

melhoria da gestão pública.   

A adoção do método como ferramenta para melhoria da prática estudo 

propõe levantar se as empresas estatais brasileiras de capital aberto (sociedade de 

economia mista), cuja especificação será apresentada na seção 3.1, população e 

amostra, do Capítulo 3, realizaram algum gerenciamento de resultados de acordo 

com o método de Beneish M-Score. Ainda, permite verificar se a adoção do modelo 

pode prevenir a utilização de regras contábeis que prejudiquem os stakeholders. Em 

seguida, analisa-se o comportamento da ação da empresa durante e após a 

detecção de gerenciamento pelo modelo M-Score.  
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1.1 PROBLEMA 

 

 

As empresas estatais de capital aberto (sociedade de economia mista) 

realizaram gerenciamento de resultados de acordo com o modelo Beneish M-Score? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo principal  

 

 

Verificar se as empresas estatais brasileiras de capital aberto 

realizaram algum gerenciamento de resultados de acordo com o método de Beneish 

M-Score.  

 

 

1.2.2 Objetivos intermediários  

 

 

a) Analisar o impacto no retorno das empresas na ocorrência de manipulação. 

b) Prover mais uma ferramenta para facilitar a supervisão / tomada de decisão 

dos stakeholders e o trabalho de detecção e prevenção de fraude dos auditores 

independentes. 

c) Verificar o comportamento das ações das sociedades de economia mista em 

relação ao mercado nos períodos anteriores e posteriores a detecção de 

manipulação de resultados pelo modelo. 

 

 

1.3  HIPÓTESE 

 

 

HIPÓTESE 1: As empresas estatais brasileiras de capital aberto 

sofreram gerenciamento de dados seguindo o indicador de detecção de 

gerenciamento (Beneish M-Score). 
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HIPÓTESE 2:  As empresas estatais brasileiras de capital aberto que 

tiveram suas demonstrações contábeis com indicativo de gerenciamento de 

resultados pelo método Beneish M-Score, apresentam alteração em seu nível de 

risco ou de retorno após a detecção. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO 
 

 

1.4.1 Delimitação Geográfica 

 

 

Para limitar as empresas, foi necessário verificar o percentual das 

ações livres e disponíveis para negociação em bolsa, o que geralmente exclui o 

percentual detido pelos acionistas estratégicos, o denominado free float das 

empresas, que permite avaliar a parcela de ações que não está concentrada nos 

controladores. Assim, foi verificado o volume de ações negociado em bolsa 

excetuando-se as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele 

vinculadas, por administradores da companhia, aquelas em tesouraria e 

preferenciais de classe especial que tenham por fim garantir direitos políticos 

diferenciados e sejam intransferíveis e de propriedade exclusiva do ente 

desestatizante.  

A pesquisa foi então limitada às sociedades de economia mista com 

free float superior a 10%. As seguintes empresas foram analisadas: BB, BANESE, 

Banrisul, BBSE, CEB, CEEE, Celesc, Cemig, CESP, Copasa, Copel, Eletrobras, 

EMAE, Petrobras,Sabesp, Sanepar, Taesa e Telebras.  

No caso da empresa ter mais de uma classe de ações negociada em 

bolsa, foi escolhida a classe de ação que apresentava maior volume de negociação 

médio mensal nos últimos dois anos. 
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1.4.2 Delimitação Temporal 

 

 

Para a realização da pesquisa, a população foi constituída pelos dados 

econômico-financeiros das empresas, ao longo de dezembro de 2005 a dezembro 

de 2017. A amostra compreendeu os dados das demonstrações financeiras, para 

calcular os oito índices que captam as distorções que podem resultar do 

gerenciamento de lucros ou indicam uma predisposição para estar havendo um 

gerenciamento de lucros. 

 

 

1.4.3 Delimitação Teórica 

 

 

A presente pesquisa está baseada na teoria desenvolvida por Messod 

Beneish para a detecção de gerenciamento de resultados, o modelo Beneish M-

Score (1999). Foi realizado o levantamento do retorno das ações por meio do Beta e 

do Alfa de Jensen, que permitem, respectivamente, verificar o excesso de retorno da 

empresa em relação ao prêmio de mercado e o retorno em excesso em relação ao 

retorno justo da carteira. 

Outros aspectos que possam ter levado a indicação de manipulação de 

dados pelo modelo ou que possam justificar a alteração do Beta das empresas não 

foram levados em consideração. 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA 

 
 

O presente estudo é relevante por trazer uma abordagem sobre 

comportamento, atitude e transparência das empresas públicas de capital aberto do 

Brasil. A prestação de contas pelo Estado tem sido, em especial nas últimas 

décadas, compreendida como sinônimo de bons governos. Cabral (2015) dispõe que 

a interação entre quem tem o dever de prestar contas e quem tem o direito (ou 

dever, quando se tratar de entidades governamentais institucionalizadas para esse 
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fim, a exemplo das Controladorias ou Tribunais de Contas) de recebê-las, é 

necessária para haver um instrumento eficaz de controle. 

Rodrigues e Ambrozini (2016) ressaltam que ao considerar o resultado 

do exercício de uma empresa, deve-se verificar se a decisão será de distribuir o 

resultado por meio de dividendos ou reinvesti-lo na companhia.  Tal decisão gera 

impactos internos e externos à companhia. Entende-se como impacto interno a 

implementação de ações voltadas para o próprio crescimento e desenvolvimento, 

através do lucro retido. E o impacto externo se dá no relacionamento da empresa 

com seus acionistas, procurando atendê-los nas mais variadas expectativas. Nessas 

condições, a existência de um acionista controlador nas empresas públicas de 

capital aberto pode resultar em uma decisão conflituosa. Saber se os resultados são 

fidedignos facilita a participação e defesa do interesse de todos os acionistas. 

Ismail e Witarno (2016) alertam que o gerenciamento de resultados 

pode incluir lucros exagerados, por meio do registro de ganhos não realizados e 

receitas incertas, ou do aumento do valor do estoque, ou dos gastos capitalizados 

(ou seja, os gastos que vão sendo provisionados para períodos seguintes). Os 

ganhos podem ser diminuídos, por meio do adiamento da receita durante um ano 

com resultados bons para um próximo ano desafiador, ou atrasando-se o 

reconhecimento de despesas em um ano difícil, porque a lucratividade deve 

melhorar no futuro próximo.  

Ainda, pode-se gerenciar os resultados por meio da alteração do tempo 

e da escala das decisões operacionais, como, por exemplo, aceleração de vendas 

(sem respectivo impacto no fluxo de caixa), alterações nos cronogramas de 

embarque e atrasos de pesquisa e desenvolvimento (elevando o fluxo de caixa 

operacional), e gastos com produção, reduzindo o custo unitário por meio do 

aumento da economia de escala (ISMAIL; WITARNO, 2016). Categorizam-se tais 

atividades como gerenciamento de vendas, redução de despesas discricionárias e 

superprodução.  

Omar et al. (2014) descrevem que demonstrações financeiras 

fraudulentas são responsáveis por aproximadamente 10% dos incidentes relativo ao 

crime de colarinho branco (Lei 7.492/1986). Assim, modelos que possam prever o 

gerenciamento de resultados podem permitir uma postura proativa para combater a 

fraude ou manipulação de dados.  
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Esta pesquisa foi desenvolvida tendo como pressupostos teóricos  

conflitos de interesses que culminam no surgimento de assimetria de informações.  

Tais aspectos, portanto, fundamentam teoricamente o comportamento oportunístico 

dos gestores, sendo assim admissível que eles escolham, dentre as práticas 

contábeis possíveis, aquelas que melhor atendam a seus objetivos. Em outras 

palavras, eles adotam práticas de gerenciamento de resultados. 

A extensão em que os demonstrativos financeiros são manipulados, 

tem sido uma questão há muito enfrentada pelos órgãos reguladores, stakeholders e 

auditores. Especialmente, após os escândalos de fraude em grandes empresas 

como Enron, WorldCom, Xerox e, em seguida, casos de fraude como Lehman 

Brothers, AIG e Freddie Mac, as preocupações dos investidores sobre fraudes em 

geral e relatórios financeiros fraudulentos em particular aumentaram (KASSEM; 

HIGSON, 2012). O exemplo dos EUA obrigou que o debate fosse estendido e a 

revisão de práticas de governança fosse realizada. 

Desta forma, Omar et al. (2014) defendem que métodos e técnicas 

como o Beneish M-Score sejam utilizados para possibilitar a detecção para 

possíveis fraudes. 

O Modelo foi testado não apenas nos Estados Unidos, mas em 

diversos países, como Itália (CORSI et al., 2018), Vietnã (ANH et al., 2016), Arábia 

Saudita (IN'AIRAT, 2015), Índia(ROY et al., 2015), Indonesia (ISMAIL et al.,  2016), 

entre outros.  

 Caso a empresa manipule dados e transmita análises que não são 

reais, pode-se ter alterações em seu prêmio de risco com relação ao prêmio de risco 

de mercado. Se houver a detecção de provável fraude pelo indicador M-Score, a 

receita, o lucro e o retorno futuro da empresa será menor, ou, em outras palavras, 

ela estará mal avaliada (BENEISH E NICHOLS, 2005).  

A evidência posterior de que a ação estaria supervalorizada seria o 

colapso de seu preço. Em particular, a sobrevalorização só poderia ser conhecida 

previamente por insiders das empresas. Beneish et al. (2006) afirmam que há pouco 

na literatura que sugira que tais empresas sejam identificáveis ex-ante, ou que a 

negociação de ações baseada em determinado modelo que detecte a 

supervalorização seja rentável. 
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Portanto, o modelo Beneish M-Score pode contribuir para detectar o 

gerenciamento do demonstrativo de resultados e ser uma ferramenta para conceder 

mais robustez ao mercado de capitais e governança para as estatais. 

O tema deste trabalho torna-o inédito, pois não se encontrou nas bases 

pesquisadas Emerald, Gale, Google Acadêmico, Portal Capes, SciELO, Science 

Direct e Scopus, a abordagem sobre a aplicação do modelo nas empresas 

brasileiras. Confirmada a capacidade de a ferramenta auxiliar na detecção de 

gerenciamento contábil, pode-se optar pelo aperfeiçoamento dessa aplicabilidade 

para melhor supervisão das empresas públicas listadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

O gerenciamento de resultados consiste em um conjunto  de  técnicas,  

que  utiliza  procedimentos  contábeis  previstos  na  lei,  mas  que  resultam  na  

apresentação  dos  resultados  da  organização  de  acordo  com  os objetivos  

particulares  dos  agentes  da  empresa,  de  forma  que  as  informações  contábeis,  

em  certos  casos, deixam  de  retratar  a  realidade  do  negócio  (CUPERTINO; 

MARTINEZ; COSTA JR, 2016). Assim, entende-se que o gerenciamento não é o 

mesmo que fraude, pois se utiliza da subjetividade inerente a certas escolhas 

contábeis.  

Motivos para gerenciar são numerosos e diversificados. Destaque-se 

que há duas categorias principais: a proteção do interesse da entidade corporativa e 

a proteção do interesse dos gerentes. As demonstrações financeiras são de 

responsabilidade da gerência da companhia, e, portanto, as transações podem ser 

estruturadas para alcançar um resultado contábil desejado, reportando transações 

financeiras importantes para a vantagem da companhia (MAHAMA,  2015).  

No Brasil existe a possibilidade de existência de manipulação por meio 

de atividades operacionais reais no mercado de capitais brasileiro e via escolhas 

contábeis. Em geral, o gerenciamento de resultados distorce a situação financeira de 

determinada empresa e isso tem um impacto negativo na qualidade dos números 

contábeis divulgados e aumenta a assimetria de informações entre gestores e partes 

interessadas (CUPERTINO; MARTINEZ; COSTA JR, 2016).  

Assim sendo, as diferentes formas que as empresas podem utilizar para 

influenciar os resultados financeiros trazem a necessidade de um alerta quando 

houver a sinalização de que um gerenciamento pode estar ocorrendo (CORSI et al., 

2015). 

O ponto de partida proposto é o modelo M-score. Este modelo, 

originalmente denominado Manipulation Score, detecta distorções anormais em 

lucros entre diferentes períodos, baseado em distorções financeiras de oito variáveis 

e indica a ocorrência ou predisposição da empresa em ter realizado gerenciamento 

em seus resultados (CORSI et al., 2015). 
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Em reiterados estudos realizados por Beneish et al. (2012), o índice 

Beneish M-Score detectou que os resultados financeiros de determinadas empresas 

indicavam a ocorrência de fraude. Nessas mesmas empresas, verificou-se uma 

valorização de suas ações acima da média de mercado no ano em que o 

gerenciamento estaria ocorrendo. Após a divulgação dos resultados, em momento 

posterior, o valor das ações da empresa cai. 

Beneish et al. (2005)  indicam que a eficácia do modelo deriva de sua 

capacidade de separar as empresas cujo gerenciamento é mais propenso a persistir 

daquelas cujos acréscimos nos resultados são mais propensos a reverter. Assim, 

analisaram que não se trata de um mero acaso os preços colapsaram após as ações 

parecerem sobreavaliadas. Afirmam que, se houver a detecção de provável fraude 

pelo indicador M-Score, a receita, o lucro e, o retorno futuro da empresa será menor, 

ou, em outras palavras, ela estará mal avaliada.  

Assim, enquanto o mercado quiser acreditar que as empresas 

apresentarão resultados excelentes perpetuamente, as ações se mantêm 

sobrevalorizadas, mas, uma vez utilizado o índice, seria possível se precaver da 

queda acentuada dos retornos da ação por meio da percepção de que os resultados 

estão sendo gerenciados (BENEISH et al., 2012). 

Além disso, as variações negativas repentinas no preço das ações 

fornecem a evidência posterior de que a ação estaria supervalorizada, mas não são 

conclusivos sobre a eficiência do mercado de capitais (BENEISH et al., 2006). 

Adicionalmente, os retornos das empresas são diferentes e, em 

conjunto, fornecem o retorno do mercado acionário. Portanto, para detectar se a 

ação estaria sobrevalorizada, será verificado o risco de mercado atribuído à ação a 

cada ano e o retorno acima do mercado que a empresa obtenha anualmente. As 

métricas serão o Beta e o Alfa das ações.  

O Beta é utilizado como medida de sensibilidade/risco de um 

determinado ativo (ação) em relação a uma carteira de mercado / índice acionário. 

Sharpe (1970) utiliza o coeficiente Beta para separar o risco próprio de cada 

empresa em relação ao risco de mercado. Dessa forma, destaca que o Beta mede a 

tendência de variação do retorno de determinada empresa em relação ao mercado 

como um todo. Assim, o Beta de determinada empresa informa o retorno que ela 

trará em relação ao prêmio de mercado. 
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A técnica utilizada para medir o retorno é o a Alfa. Este índice é o 

retorno em excesso em relação ao retorno justo da carteira, em que o retorno justo é 

aquele que remunera exatamente pelo risco sistêmico incorrido (JENSEN, 1969). 

Portanto, o índice de Jensen apresenta o quanto da taxa de retorno de uma carteira 

é atribuído à habilidade do administrador em obter um retorno acima do retorno 

ajustado pelo risco Alfa.  

O Alfa de Jensen é também chamado de Retornos Anormais e um 

valor significativamente maior que zero indica que a estratégia apresenta retornos 

acima da média do mercado mesmo quando ajustado ao risco (MAIA, 2015). 

Face ao exposto, convém analisar o indicador Beneish M-Score, os 

comportamentos do Beta e do Alfa das ações. 

 

 

2.1 BENEISH M-SCORE 

 

 

O Beneish M-Score é um modelo matemático que adota algumas 

métricas financeiras para identificar a extensão dos ganhos de uma empresa. Foi 

desenvolvido para estimar a extensão do gerenciamento de ganhos. A pontuação M 

(Manipulation) é composta por oito índices que captam quaisquer distorções de 

demonstração financeira que podem resultar de gerenciamento de ganhos ou indicar 

uma predisposição para se engajar no gerenciamento de ganhos (MAHAMA, 2015). 

Beneish (1999) indica que as empresas com maior pontuação são mais susceptíveis 

de serem manipuladores.  

Beneish (1999) relata que o modelo foi definido após a análise de 

diferentes períodos e demonstrativos financeiros. A evidência identificou que a 

probabilidade de gerenciamento aumenta com: (i) aumentos incomuns nos 

recebíveis, (ii) deterioração das margens brutas, (iii) redução da qualidade dos ativos 

(conforme definido posteriormente), (iv) crescimento das vendas, e (v) aumento de 

lucros. 

Anh et al. (2016) discorrem que o modelo Beneish M-Score foi 

desenvolvido com base em estudo de 74 empresas dos EUA durante 10 anos (1982-
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1992). Na amostra para desenvolver o modelo, identificou-se corretamente 76% dos 

manipuladores, enquanto apenas, incorretamente, 17,5% de não-manipuladores. 

Anh et al. (2016) defendem que o modelo Beneish M-Score também 

provou seu poder na detecção de gerenciamento de resultados nos países em 

desenvolvimento, fornecendo uma ferramenta confiável para os investidores 

tomarem decisões e verificarem a confiabilidade das informações contábeis em 

relatórios financeiros. 

Nas empresas italianas, Corsi et al. (2015), com intuito de analisar os 

efeitos do modelo Beneish na sinalização das empresas manipuladoras, analisaram 

uma amostra extraída do banco de dados da rede italiana Netval.  

Tarjo (2015) analisou, com base no teste de mineração de dados (data 

mining) utilizando regressão logística, que a acurácia do modelo Beneish M-Score 

para detectar fraudes foi de 77,1% (27 de 35 empresas que cometeram fraudes). No 

entanto, a constatação interessante no seu estudo é que empresas que não 

cometeram gerenciamento podem ser indicadas pelo modelo como prováveis 

manipuladoras de resultados. 

Na Grécia, Repousis (2016), avaliou as demonstrações financeiras de 

instituições financeiras por meio da adoção do modelo desenvolvido por Beneish em 

uma amostra de 8.486 companhias. Detectou gerenciamento em 33% delas e uma 

correlação significativa entre o indicativo do Beneish M-Score e cada dos índices 

que o compõe.  

Hasan et al. (2017) realizaram um estudo com  dados financeiros de 

companhias listadas de Ásia, a saber, Japão, Singapore, Malasia, Indonésia, 

Tailândia, Hong Kong e China. Os resultados mostram que 34 por cento das 

empresas selecionados estão envolvidas na manipulação de demonstrações 

financeiras. Aconselham aos investidores e demais stakeholders a verificar os 

índices de vendas, contas a receber, depreciação, valor de ativos fixos e dados de 

acrécimentos antes da decisão de investimento.  

Para desenvolver os índices que compõem o Beneish M-Score, seu 

autor organizou a amostra por setor e com as firmas que haviam manipulado dados 

e aquelas que não separadas. Assim, permitiu verificar o comportamento das 

empresas retirando-se o risco setorial. Detectou que, antes da manipulação ser 

pública, os manipuladores são menores (quando o tamanho é medido em termos de 



27 
 

 
 

ativos totais ou vendas), menos rentáveis e mais alavancados. Manipuladores 

também têm um crescimento médio das vendas significativamente maior que o das 

demais firmas (BENEISH, 1999).  

Como o gerenciamento normalmente consiste em inflação artificial de 

receitas ou deflação de despesas, Beneish (1999) organizou variáveis nas contas de 

ativos em que o aumento simultâneo tem conteúdo preditivo. Justifica que o 

crescimento das vendas tem poder discriminatório, já que a principal característica 

dos manipuladores de amostras é que eles têm alto crescimento antes dos períodos 

durante os quais o gerenciamento está em vigor. 

Roy e Debnath (2015) reportam que a empresa manipuladora teria perfil 

de estar sempre crescendo em velocidade rápida (vendas extremamente altas ano a 

ano), maior do que os não manipuladores, sugerindo que o crescimento se origina 

exogenamente. Entretanto, em um ambiente competitivo, manter um ritmo elevado e 

constante de crescimento, é muito difícil. Dessa forma, em média, os manipuladores 

têm ativos totais menores, mas valor de mercado similar ao patrimônio líquido de 

empresas não manipuladoras.  

Mahama (2015) adiciona que as empresas manipuladoras também 

experimentaram uma deterioração dos fundamentos (como evidenciado por um 

declínio na qualidade dos ativos, corroendo as margens de lucro e aumentando a 

alavancagem) e adotaram práticas contábeis agressivas (recebíveis crescendo 

muito mais rápido que as vendas; grandes acumulações de despesa de 

depreciação).  

Corsi et al. (2015) ressaltam que, o Beneish M-Score, por ser um modelo 

probabilístico para detectar o gerenciamento de resultados, deve ser analisado em 

conjunto com as características do negócio, a governança corporativa, a situação 

econômica e as regras contábeis específicas de cada país. Esses itens afetam a 

tendência de negócios das empresas, influenciando as políticas contábeis e 

favorecendo o comportamento oportunista.  

Ora, como a proporção real de empresas que gerenciaram dados e que 

foram detectadas são poucas, Beneish (1999) advoga que a limitação principal vem 

do fato de ter que generalizar premissas observadas em um pequeno número de 

firmas. Para reverter isso, sua teoria considera três fontes para escolha de variáveis 

explicativas com base nos dados das demonstrações contábeis. Primeiro atenta 
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para sinais sobre perspectivas futuras que aparecem na literatura acadêmica e 

profissional. A presunção é que o gerenciamento de lucros é mais provável quando 

as perspectivas futuras das empresas são fracas. Em segundo lugar, considera 

variáveis baseadas em fluxos de caixa e projeções desenvolvidas por renomados 

autores. Terceiro, considera as variáveis extraídas da pesquisa da teoria positiva 

que hipotetiza incentivos baseados em contratos para o gerenciamento de 

resultados (BENEISH, 1999). 

O modelo Beneish utiliza oito variáveis financeiras, as quais são 

entendidas como indicadores de empresas sujeitas à manipulação de 

demonstrações financeiras. Há maior probabilidade de manipulação quando as 

demonstrações financeiras da empresa revelam mudanças estatisticamente 

significantes nas contas a receber, deteriorando as margens brutas, diminuindo a 

qualidade dos ativos, o crescimento das vendas e aumentando as provisões 

(WARSHAVSKY, 2012). 

Beneish e Nichols (2007) categorizam ainda os oito índices em dois: as 

razões preditivas com foco nas distorções das demonstrações contábeis e as razões 

preditivas que sugerem condições propícias para o gerenciamento.  Assim, para 

cada um dos oito índices, pode-se descrever o raciocínio que permite utilizá-lo como 

um percussor de eventuais manipulações ou gerenciamento de dados. 

 

2.1.1 Índice de Vendas Diárias e Recebíveis (DSRI) 

 
 

Esse índice mede a proporção de dias que as vendas estão em contas a 

receber em um ano em comparação com o ano anterior. Um índice superior a 1,0 

em um ano é interpretado como significando que o percentual de contas a receber 

para vendas é maior no ano em comparação com o ano anterior. A variável mede se 

recebíveis e receitas estão dentro ou fora de equilíbrio em dois anos consecutivos. 

Um aumento desproporcional nos dias de vendas diárias ou em recebíveis poderia 

ser o resultado de uma mudança na política de crédito para estimular as vendas em 

face do aumento da concorrência, ou podem ser sugestivos de inflação da receita 

(ANH et al., 2016). 
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Assim, Beneish (1999) define que um grande aumento nos dias de 

vendas em recebíveis possa estar associado a uma maior probabilidade de que as 

receitas e os lucros sejam superestimados. 

 

2.1.2 Índice de Margem Bruta (GMI) 

 
 

Mahama (2015) descreve o índice de margem bruta como a medida 

entre a margem bruta do ano anterior e a do ano em análise. Quando o GMI é maior 

que 1,0 significa que a margem bruta piorou no período em análise, com a 

consequência de que a empresa provavelmente gerenciou suas receitas. Como para 

Beneish (1999), a deterioração da margem bruta é um sinal negativo sobre as 

perspectivas das empresas, se as empresas com perspectivas mais fracas são mais 

propensas a se engajar no gerenciamento de lucros, seria esperada uma relação 

positiva entre o GMI e a probabilidade de gerenciamento de lucros 

 

2.1.3 Índice de qualidade de ativos (AQI) 

 
 

Para Beneish (1999), a qualidade do ativo em um determinado ano é a 

relação entre os ativos não circulantes (excluindo-se também o imobilizado) e o ativo 

total e mede a proporção do total de ativos para os quais os benefícios futuros são 

potencialmente menos certos. AQI é a razão entre a qualidade dos ativos no ano t, 

em relação à qualidade dos ativos no ano t-1.  

Se AQI for maior que 1, isso indica que a empresa aumentou 

potencialmente seu envolvimento no diferimento de custos ou aumentou seus ativos 

intangíveis e gerou ganhos de gerenciamento. Um aumento neste índice pode 

representar despesas adicionais que estão sendo capitalizadas para preservar a 

lucratividade e, portanto, adiar custos. Mahama (2015) descreve que espera-se, 

portanto, uma relação positiva entre a ocorrência de gerenciamento de resultados e 

um AQI positivo. 

 

2.1.4 Índice de Crescimento de Vendas (SGI) 
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A métrica é uma medida do crescimento das vendas em um ano sobre a 

receita de vendas do ano anterior. Um índice maior que 1,0 representa um 

crescimento positivo, enquanto menor que 1,0 representa um crescimento negativo 

no ano em análise. O crescimento não implica gerenciamento, mas Beneish (1999) 

declara que as empresas em crescimento seriam mais propensas a cometerem 

fraudes nas demonstrações financeiras, porque sua posição financeira e 

necessidades de capital pressionam os administradores a alcançar metas de 

ganhos. 

Além disso, em períodos de alto crescimento, as preocupações sobre 

controles e relatórios tendem a ficar para trás das operações e, no primeiro sinal de 

uma desaceleração, elas podem ter maiores incentivos para gerenciar os ganhos. 

Beneish (1999) espera, portanto, uma relação positiva entre o SGI e a probabilidade 

de ganhos gerenciamento. 

 

2.1.5 Índice de Depreciação (DEPI) 

 
 

O índice de depreciação é uma medida do índice de despesa de 

depreciação e valor bruto de imobilizado em um ano em relação ao ano anterior. Um 

índice acima de 1,0 indica que a taxa de depreciação dos ativos diminuiu, o que 

poderia ser um reflexo de um ajuste para cima da vida útil dos imobilizados ou 

adotado um novo método em que os lucros estão aumentando. Isso tem a tendência 

de os ganhos de uma empresa serem manipulados no ano em análise (MAHAMA, 

2015). 

 

2.1.6 Índice de Despesas Gerais, Administrativas e de Vendas (SGAI) 

 

 
A SGAI é calculada como a razão entre o SGA e as vendas no ano t em 

relação à medida correspondente no ano t-1. Warshavsky (2012) discorre que os 

analistas interpretariam um aumento desproporcional nas vendas como um sinal 

negativo sobre as perspectivas futuras das empresas. Espera-se uma relação 

positiva entre a SGAI e a probabilidade de gerenciamento. 
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2.1.7 Índice de Acrescímos ao Ativo Total (TATA) 

 
 

Este índice é usado para medir até que ponto as vendas são feitas em 

regime de caixa. Warshavsky (2012)  discorre que acréscimos, calculados nessa  

fórmula como capital de giro, além do caixa, são estimativas das atividades previstas 

de entrada e saída de curto prazo de uma empresa. É uma indicação da qualidade 

dos fluxos de caixa da empresa. Excluindo-se quaisquer mudanças importantes 

dentro da empresa, esses acréscimos devem ser razoavelmente consistentes dentro 

de alguma medida aceitável de variação estatística.  

No entanto, os acréscimos consistentemente fornecem uma 

oportunidade convencional para ocorrer a fraude, sendo precisamente quando a 

avaliação do fluxo de caixa falha que os gerentes têm um incentivo para gerenciar 

as receitas, a fim de aumentar a capitalização do mercado (WARSHAVSKY, 2012) 

 

2.1.8 Índice de alavancagem (LEVI) 

 
 

Alavancagem descreve a estrutura financeira de uma empresa. O índice 

de alavancagem é a razão entre a dívida total e o total de ativos no ano t em relação 

ao índice correspondente no ano t-1. Um índice superior a 1,0 é interpretado como 

um aumento na alavancagem da empresa e, portanto, exposto ao gerenciamento. 

Beneish (1999) assume que a alavancagem segue uma caminhada aleatória, e, a 

mudança na alavancagem na estrutura de capital das empresas para um patamar 

superior, normalmente está associada ao efeito de inadimplência do mercado de 

ações. 

 

2.1.9 Coeficientes de Regressão 

 

Destaque-se que o Índice Beneish M-Score representa ferramenta 

utilizada em diversos estudos posteriores, não apenas nos Estados Unidos, mas em 

diversos países, como Itália (CORSI et al., 2018), Vietnã (ANH et al., 2016), Arábia 

Saudita (IN'AIRAT, 2015), Índia(ROY et al., 2015), Indonesia (ISMAIL et al.,  2016), 

entre outros. 
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 Sua aplicabilidade excede o estudo inicial. Beneish et al. (2005) 

examinam a relação entre a probabilidade de gerenciamento, provisões e retornos 

futuros. As empresas que têm uma alta probabilidade de gerenciamento de lucros 

(conforme medido pelo Índice Beneish M-Score) apresentam lucros futuros menores, 

mas, de acordo com o retorno dos ativos projetados no próximo período, os 

investidores esperam que essas empresas tenham lucros futuros maiores. Também 

mostram que a aplicação do índice atenua muito a precificação incorreta das 

projeções, indicando que a precificação incorreta ocorre porque os investidores são 

induzidos em erro pela administração oportunista dos lucros pelos administradores. 

Usando os coeficientes do Índice Beneish M-Score, Beneish et al. (2012) 

fornecem evidências claras de que, entre 1998 e 2009, o índice teve aplicabilidade 

substancial, inclusive para decisão de investimento.  

 

2.1.10 Modelo Beneish M-Score 

 

O trabalho de Beneish é apresentado matematicamente da seguinte 

forma:  

M = -4.84 + 0.920DSR + 0.528GMI + 0.404AQI+ 0.892SGI+ 0.115DEPI - 

0.172SGAI  + 4.679ACCRUALS - 0.327LEVI 

 

EM que 
 
 

                     Recebíveis  t                         
                         Vendas t 
DSRI =                                                
                     Recebíveis t-1                                  
                       Vendas t-1 
 
 

Vendas t-1– CMV t-1       
       Vendas t-1 

GMI =     
  Vendas  t – CMV t                   
                          Vendas t 
 
CMV = Custo das Mercadorias Vendidas 
 

OU 
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                   Margem bruta t-1                    
                          Vendas t-1                                
GMI =        

 Margem bruta t 
     Vendas t 

 
 (Essa fórmula efetivamente mede a mudança no lucro bruto entre o ano em análise 
e um ano imediatamente anterior) 
 
 

                   Ativos Circulante + EPI             
                        Ativos Totais                                

AQI =  1-   
                     Ativos Circulante t -1 + EPI t-1          

Ativos Totais t-1 
 
EPI= Avaliação do Imobilizado 
 
 
SGI=             Vendas t 
                      Vendas t-1 
 
 

Depreciação t-1                     
Depreciação t-1 + EPI t-1                   

DEPI = 
                    Depreciação t                            

                   Depreciação t + EPI t 
 
 

SGA Despesas t          
Vendas t 

SGAI =   
SGA Despesas t-1 

                      Vendas t-1                          
 
 TAT = Alteração em Capital de Giro Líquido – Var. em Caixa – Var em imposto a 
pagar – depreciação e amortização                        Ativos Totais 
 
 

   Div Totaist + Ativo Circulante t                
                                  Ativos Totais                                       
LVGI =          
                      Div Totais t -1+ Ativo Circulante   t-1                          

          Ativos Totais t-1 
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Da análise dos índices que compõe o Beneish M-Score, BENEISH 

(2005) demonstra que há índices preditivos focados nas distorções das 

demonstrações contábeis que capturam acumulações incomuns nos recebíveis 

(Índices de venda – DSRI, indicativo de inflação de receita), capitalização incomum 

de despesas e declínios na depreciação (qualidade do ativo - AQI e depreciação – 

DEPI, ambos indicativos de deflação de despesas) e a extensão em que os lucros 

contábeis são reportados apoiados por lucros em dinheiro.  

Beneish (2005) também destaca que verificar quatro índices preditivos 

que sugerem condições propícias ao gerenciamento capturam a deterioração das 

margens brutas e os custos crescentes de administração (margem bruta - GMI e 

custos de vendas e despesas administrativas- SGAI, ambos sinais de queda nas 

perspectivas), alto crescimento de vendas (aumento de vendas - SGI), porque as 

empresas jovens em crescimento têm maiores incentivos para gerenciar os lucros 

para torná-lo possível para aumentar o capital, e aumentar a dependência de 

financiamento de dívidas (índice de alavancagem - LEVI), pois isso aumenta o risco 

financeiro da empresa e a probabilidade de gerenciamento de resultados 

relacionada a restrições do contrato de dívida (BENEISH,2005).  

Portanto, há indicadores que captam distorções entre períodos (DSR, 

AQI, DEPI e Accruals) ou indicam uma predisposição para estar havendo um 

gerenciamento de lucros (GMI, SGI, SGAI, LEVI) (ANH et al., 2016). 

Para fins de comparação com outros modelos, Mahama (2015) compara 

o Beneish M-Score com o Z-Score de Altman.  

MacCarthy (2017) descreve o Altman Z-score como um modelo 

quantitativo, com base nas informações coletadas das demonstrações financeiras 

publicadas, usado para encontrar empresas já em processo de dificuldades ou 

falência. Esses índices ou variáveis independentes são usados para prever a 

probabilidade da empresa entrar em falência em no máximo dois anos.  

Mahama (2015) advoga que a principal vantagem do Beneish M-Score 

em relação ao Z-Score de Altman é que o Beneish M-Score se concentra em estimar 

a extensão do gerenciamento de resultados em vez de determinar quando uma 

empresa entrará em falência, enquanto o Z-Score de Altman, que busca detectar 

empresas que não irão perpetuar, funciona bem em empresas que não gerenciam 

resultados. 
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Ainda, MacCarthy (2017) descreve que, dada a alta probabilidade de 

que a empresa que enfrenta dificuldades financeiras manipule seus lucros alterando 

as taxas de depreciação, atrasos no reconhecimento de despesas, registrando 

vendas antecipadas ou criando outros truques contábeis que favoreçam a empresa 

a fim de mostrar uma imagem melhor do que na verdade pertence à empresa é o 

que faz com que o modelo preditivo de Beneish M-Score possa antecipar 

ocorrências 

Warshavsky (2012) indica que as empresas com pontuações mais 

elevadas de Beneish são mais prováveis de serem manipuladoras. Desta forma, a 

detecção antecipada de manipulação de dados se torna mais provável com o 

Beneish M-Score. 

 

2.2 APLICAÇÃO DO BENEISH M-SCORE EM DECISÃO DE INVESTIMENTO 

 

 

Dado que o modelo pode apresentar empresas que compartilham traços 

de manipuladores de lucros no passado (isto é, aqueles que foram indicadas como 

manipuladores pelo modelo no passado, mas que permaneceram com sua 

atividade), foi levantado se tal alerta representa um tipo de vulnerabilidade para os 

investidores. Beneish et al.(2012) esclarecem que, por causa de seus indicadores 

financeiros mais elevados do que no período anterior (alta trajetória de crescimento 

recente), essas empresas são mais propensas a ter preços mais altos. Ao mesmo 

tempo, exibem uma série de outras características potencialmente problemáticas 

(menor qualidade dos resultados ou condições econômicas mais desafiadoras). 

 Assim, na medida em que as implicações de precificação desses 

indicadores, baseados em contabilidade, não são totalmente transparentes para os 

investidores, as empresas que “parecem” manipuladores de lucros também obterão 

retornos futuros menores (BENEISH et al.,2012). 

A seguir, o autor levantou que as empresas com maior probabilidade de 

gerenciamento (pontuação M) obtêm retornos mais baixos em diversos portfólios 

classificados de diferentes formas. O poder preditivo do Índice Beneish M-score 

deriva de sua capacidade de prever mudanças nas provisões financeiras, 

especialmente em empresas com ativo total menor. O estudo em relação a 
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identificação de empresas sobrevalorizadas realizado por Beneish (2013) apoia a 

aplicabilidade do modelo. 

Ainda, Beneish et al. (2005) utilizaram o Índice Beneish M-Score de 

insumo para um modelo de detecção de supervalorização de ações, ponderando 

que um alto crescimento de vendas, baixos fluxos de caixa operacionais para ativos 

totais, uma aquisição nos últimos cinco anos e quantias incomuns de emissão de 

ações nos últimos dois anos estariam com perfil de patrimônio supervalorizado. 

A eficácia do modelo está associada à sua capacidade de prever a 

persistência dos ganhos do ano atual das empresas para os próximos anos. 

Especificamente, Beneish et al. (2012) detectam  que as empresas com alto índice 

Beneish M-Score (firmas que "parecem manipuladoras") têm aumento de receitas 

com elevada probabilidade de desaparecer no próximo ano e despesas ou gastos 

que têm muito mais probabilidade de persistir ou reaparecer no próximo ano. 

Observamos exatamente o oposto entre as empresas com baixo índice Beneish M-

Score (empresas que parecem "menos como manipuladoras"). Em outras palavras, 

no estudo de ações sobrevalorizadas realizado por Beneish et al. (2012), o índice 

Beneish M-Score fornece informações úteis sobre a mudança futura nos resultados - 

ou seja, é informativo sobre a “qualidade” do componente resultados dos ganhos do 

ano corrente. 

Para Beneish et al. (2012) suas descobertas ajudam a esclarecer um 

quebra-cabeça persistente nos mercados financeiros - ou seja, o papel e o valor da 

análise fundamental no investimento ativo. Em seu estudo eles mostram que, nos 

últimos anos, uma análise fundamental e cuidadosa pode fornecer valor de 

investimento, mesmo entre as empresas públicas. 

Os resultados de Beneish et al. (2012) são consistentes em todos os 

portfólios que tiveram o índice Beneish M-Score aplicado: as empresas com baixo 

índice Beneish M-Score superam as empresas com índice Beneish M-Score altos 

em todos os tipos de resultados, e o spread nos retornos é notavelmente 

consistente. Como esperado, as empresas de alto Beneish M-Score têm maiores 

variáveis que entram no modelo com um coeficiente positivo (DSR, AQI, GMI, SGI e 

DEPI), e têm médias mais baixas para as variáveis que entram no modelo com um 

coeficiente negativo (SGAI, LEVI), conforme atestam o estudo de ações 

sobrevalorizadas realizado por Beneish et al. (2012). 
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Para verificar os resultados e as variáveis, Beneish et al. (2012) mostram 

que as empresas com Beneish M-Score elevado tiveram um crescimento de vendas 

significativamente maior (SGI), mudança em qualidade de ativos (AQI) e aumento na 

alavancagem (LEVI).  

 

 

2.3 RISCO E RETORNO 

 
 

Para verificar o risco e o retorno das ações em cada período, serão 

utilizados o Índice Beta e o Alfa de Jensen. 

O modelo de risco e retorno CAPM mede a exposição ao risco de 

mercado por um Beta (β) do mercado, identificado como o coeficiente angular de 

uma regressão linear dos retornos do ativo em relação aos retornos da carteira 

diversificada de mercado (FIORESI; GALDI, 2017). O CAPM implica que o retorno 

esperado de um ativo é igual à taxa livre de risco mais o prêmio de risco de mercado 

multiplicado pelo Beta desse ativo: 

 

E(Ri) = Rrf + βi (E(Rmt)- R rf) 

 

Onde: 

 

E(Ri) =retorno esperado do ativo ou carteira i; 

 

Rrf = taxa livre de risco; 

 

βi (E(Rmt)- R rf) = prêmio de risco do ativo (Beta do ativo com relação ao 

portfólio de mercado multiplicado pelo prêmio de risco deste); 

 

βi = Beta, medida de risco sistemático, ou seja, medida de risco perante 

às oscilações do mercado, dado que mensura a sensibilidade entre os retornos do 

ativo e do mercado; é medido pela covariância do retorno do ativo de uma empresa 

e o retorno em excesso do mercado 

 



38 
 

 
 

βi= Cov (Rix Rm) 

            Var(m)
 

 

E(Rm) =retorno esperado da carteira de mercado. 

Var(m) = variância do Mercado 

 

Jensen (1967) visualizou a possibilidade de realizar uma regressão de 

série temporal utilizando o CAPM. Compara o retorno observado de um investimento 

com o retorno que esse investimento deveria ter realizado ao longo do período de 

avaliação, dado o seu Beta e o comportamento do mercado ao longo do período. 

 

Ri-Rrf = αi+ βi(Rm-Rrf)+εi 

 

Onde 

αi = Alfa de Jensen;  

εi = termo de erro, sendo serialmente independente e tendo E(εi )= 0. 

 

O Alfa representa a taxa média incremental do retorno por unidade de 

tempo que se deve exclusivamente aos excessos de retorno dos ativos, também 

chamado de Retornos Excedentes ou Retornos Anormais e um valor 

significativamente maior que zero indica que a estratégia apresenta retornos acima 

da média do mercado mesmo quando ajustado ao risco (FIORESI; GALDI, 2015). 

O valor do Beta e do Alfa das ações em relação ao índice de mercado, 

será fornecido pela Quantum Axis. Adotou-se como índice de mercado o índice 

Bovespa e como taxa livre de risco o CDI. 

 

 

2.4 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

 

 

A utilização das empresas estatais constitui uma importante ferramenta 

em poder Estado para a concretização de suas finalidades econômicas, quando 

presente o relevante interesse coletivo ou o motivo de segurança nacional (PINHO; 
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RIBEIRO, 2018). De outro lado, as empresas estatais eventualmente facilitam a 

ocorrência de atos de corrupção ou de malversação de recursos a elas destinados, o 

que exigi um movimento em direção ao maior controle e fiscalização dessas 

empresas.  

O Congresso Nacional buscou responder aos anseios da sociedade por 

meio da aprovação de um marco legal para as empresas estatais, a Lei  

13.303/2016. Pela corrupção, as organizações são usadas não para os fins a que 

ela se propõe, mas para o enriquecimento pessoal ou de terceiro (PINHO; RIBEIRO, 

2018). 

In'airat (2015) dispõe que a literatura de governança corporativa 

percebeu que há necessidade de serem estabelecidos três componentes como 

mecanismos de monitoramento para identificar, expor e evitar deficiências em três 

áreas principais: diretorias, auditoria interna e auditoria externa.  

A primeira ferramenta é envolver os empregados. A administração deve 

deixar claro a ênfase na prevenção de fraudes, ter um compromisso de criar uma 

cultura de honestidade e comportamento ético que estimule os controles e o 

crescimento sustentável da companhia (IN'AIRAT, 2015).  

A segunda ferramenta de controle interno é a função de auditoria 

interna, tradicionalmente projetada para proteger os ativos da empresa e auxiliar na 

produção de informações contábeis confiáveis para fins de tomada de decisão. 

Avalia o potencial de fraude, acompanha suspeitas de fraude e comunica problemas 

apropriadamente (IN'AIRAT, 2015). 

O terceiro componente na redução de fraudes é a auditoria externa. 

Auditores externos concentraram sua atenção nas informações financeiras de seus 

auditados. Com estas três ferramentas, a certeza de que a contabilidade estará 

refletindo a real situação da empresa será mais clara.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

A abordagem da atual pesquisa será quantitativa, pois as informações 

serão tratadas de forma numérica (GIL.2008).  

Utilizar-se-á o método hipotético-dedutiva, que, de acordo com Gil 

(2008) decorre da tentativa de explicar dificuldades expressas no problema, por 

meio de hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se conseqüências que 

deverão ser testadas ou falseadas. No método hipotético-dedutivo procuram-se evi-

dências empíricas para derrubá-las. 

 Os meios definidos para o estudo serão pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo.  

Quanto aos fins, o presente estudo é caracterizado como descritivo e 

explicativo, uma vez que descreve características de determinada população, 

identificando fatores que contribuem para a ocorrência de algum fato, além de 

utilizar técnicas padronizadas de coleta de dados, tal como uma base de dados  

(GIL, 2008). 

Quanto aos meios de investigação, a presente pesquisa foi por dados 

secundários. 

 

 

3.2 POPULAÇÃO 

 

 

Em relação aos objetivos estabelecidos, esta pesquisa pretende 

identificar a aplicabilidade do modelo de Beneish nas Empresas Públicas Brasileiras 

listadas em bolsa com free float superior a 10%, analisando os indicadores 

financeiros e seguindo a construção dos índices para elaboração de um score, 

visando verificar a ocorrência ou não de possível gerenciamento de dados 

financeiros. 
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Trata-se, portanto, de população, pois foi selecionada de modo tal que 

inclui todos os elementos. Desta forma, selecionou-se uma parte das Empresas 

Públicas em que será possível detectar o efeito de um eventual gerenciamento de 

resultados na cotação das ações (GIL, 2014). 

A seleção de Empresas Públicas passa pela necessidade de assegurar 

uma dissociação entre as funções do Estado como proprietário-empresário e as 

considerações próprias do Estado. No caso específico das empresas estatais, como 

o poder de controle é majoritariamente exercido pelo poder público, o risco de 

concentração de ativos nas mãos do poder público pode aumentar 

consideravelmente os riscos de oportunismos por parte de seus administradores 

seja em detrimento dos acionistas minoritários ou em detrimento dos fins que 

justificaram a criação da Estatal (PINHO; RIBEIRO, 2018). 

Especialmente em relação às sociedades de economia mista, trata-se de 

pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta, 

instituídas pelo Poder Público, mediante autorização legal, sob a forma de sociedade 

anônima e com capitais públicos e privados, para a exploração de atividades de 

natureza econômica ou execução de serviços públicos (art. 5º, III, Decreto Lei 200), 

sendo, portanto, de caráter híbrido, com regras da iniciativa privada e propósito 

publico. 

Como um free float mínimo, que são as ações livres e disponíveis para 

negociação em bolsa, o que geralmente exclui o percentual detido pelos acionistas 

estratégicos, está diretamente relacionado à velocidade e à facilidade com que as 

ações poderão ser convertidos em dinheiro, quanto maior o número de ações no 

mercado, maior o número de transações realizadas e a capacidade de negociação 

dessas ações no mercado. A liquidez confere às ações, não somente valor, como 

uma precificação adequada (B3, 2018). 

 

 

3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS  

 

 

A coleta de dados será feita por coleta secundária, selecionando e 

analisando diversos materiais já elaborados relevantes ao tema da pesquisa. Inclui 
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toda bibliografia já publicada e está presente em quase todos os estudos (GIL, 

2008). 

Ainda, a pesquisa será documental, pois são levantados dados de 

sistemas de registro existentes sobre o assunto de pesquisa e que podem servir 

como fonte de informação para a investigação. Engloba todos os tipos de materiais, 

escritos ou não, públicos ou particulares, que ainda não tenham recebido nenhum 

tratamento analítico bem como materiais que já foram analisados de alguma forma, 

mas que podem ser reelaborados de acordo com os propósitos da pesquisa (GIL, 

2008). 

No presente estudo, o Índice Beneish M-Score será aplicado nas 

demonstrações financeiras para o período de 2005 a 2017 fornecidas pela empresa 

profissional de fornecimento de dados, Economatica, e o Alfa e Beta das ações 

serão obtidos por meio da ferramente Quantum Axis. Os dados serão coletados para 

a população de 17 empresas.  

A ferramenta usada para configurar o modelo foi o Excel, uma vez que, 

tendo as demonstrações financeiras, os índices e o modelo, embora diante de uma 

enorme quantidade de dados, não exigir-se-ia ferramenta ainda mais potente. 

 

 

3.4 DADOS FINANCEIROS  

 

 

Nesta seção serão verificados anualmente os resultados das empresas 

de dezembro 2005 ate dezembro de 2017.  

Inicialmente, levantaram-se os dados das demonstrações financeiras por 

meio da ferramenta Economática. Em seguida, com os dados coletados, as 

respostas foram consolidadas em uma planilha do Microsoft Office Excel, que serviu 

de base. Por meio da planilha, foi possível buscar as variáveis necessárias e 

calcular os índices que compõe o Índice Beneish M-Score de cada empresa, ano a 

ano.  

Para que fosse possível calcular as variáveis, utilizaram-se rubricas 

contábeis do Balanço Patrimonial, Fluxo de caixa e Demonstrativo de Resultado. 
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Para cada empresa em que a detecção de fraude seja indicada, os 

índices são tabelados. Há a inclusão de formatação condicional de forma a permitir 

que seja facilmente visualizado os índices acima de -2,22. 

Por meio do aplicativo Quantum Axis e do usa da ferramenta de Excel foi 

possível verificar os valores do Beta e do Alfa, além dos retornos históricos anuais, 

de cada ação. 

Será exibido o Beta e o Alfa vigente ao longo do ano que a 

Demonstração Financeira foi analisada. 

 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
 

A primeira limitação do estudo é que Beneish (1999) alerta que as 

variáveis do modelo exploram distorções nos dados das demonstrações contábeis 

que poderiam resultar do gerenciamento, sendo necessário reconhecer que tais 

distorções podem ter uma origem alternativa. Destaca que a aquisição de material 

durante o período em que o modelo seja aplicado, uma mudança significativa na 

estratégia de maximização de valor da empresa ou uma mudança significativa no 

ambiente econômico da empresa poderia trazer modificações nos índices. 

O Índice Beneish M-Score é um modelo da probabilidade, e não pode 

detectar o gerenciamento em 100% dos casos. Beneish identificou que é possível 

determinar 76% manipuladores com precisão, mas os outros 24% podem ser falsos 

negativos (BENEISH, 1999). 

Ainda, Beneish (1999), ressalta que o modelo só se aplica em empresas 

de capital aberto.  

A segunda limitação tem relação com o cenário macroeconômico do 

país, uma vez que em cenários de crescimento ou crise extremos, os índices tendem 

a exibir oscilações maiores, ainda que corretamente contabilizados. Beneish (1999), 

deixa claro que trata-se de um modelo para superavaliação de lucros em vez de 

subavaliação e, portanto, o modelo não pode ser usado com segurança para estudar 

empresas que operam em circunstâncias favoráveis a lucros decrescentes. Há que 

se considerar a inflação também, que, em países com descontrole inflacionário, a 
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dificuldade em detectar se o acréscimo em determinado índice vem do efeito 

monetário ou do efeito de gerenciamento fica bastante comprometido. 

A terceira limitação está relacionada aos coeficientes angulares da 

equação do Beneish M-Score serem fixos. O estudo original de Beneish (1999), 

embora esteja sendo aplicado ainda hoje em diversos países, foi realizado no século 

passado com base nas informações de empresas americanas. Consequentemente, 

a configuração econômica vigente nos Estados Unidos e à época do estudo são e 

eram diferentes da configuração econômica brasileira. 

A quarta limitação está relacionada a eventos que podem gerar uma 

readequação da demonstração financeira, sendo, portanto, imprescindível verificar 

nas notas explicativas se há maiores informações acerca da rubrica que tanto 

impactou. 

A quinta limitação está relacionada à liquidez das ações das empresas 

analisadas. A prerrogativa de possuir mais de dez por cento de seu capital em free 

float para fazer parte da amostra analisada por vezes pode ser insuficiente, pois até 

mesmo este percentual poderá estar concentrado na mão de poucos investidores.  

Por fim, o estudo considerou o Alfa e o Beta das empresas ao longo do 

ano em que a demonstração foi elaborada, ou seja, para a demonstração anual de 

2017 está sendo analisado o Beta e o Alfa de 2017. Assim, se o gerenciamento de 

resultados estivesse ocorrendo, o impacto no risco e retorno da ação poderia ser 

percebido pelo comportamento desses índices.  

Caso seja considerado que o mercado ajusta rapidamente as 

expectativas, seria necessário fazer uma análise do comportamento das ações das 

empresas no mercado aberto logo após a divulgação de seu resultado. Desta forma, 

analisar-se-ia se o gerenciamento de resultados afeta o dia após sua divulgação. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Os resultados obtidos na pesquisa serão apresentados neste capítulo e 

subdivididos em dois subitens. No primeiro subitem, analisar-se-ão os resultados por 

simples descrição dos dados. 

No segundo item será exposto o resultado do modelo de regressão linear 

múltipla proposto neste trabalho. 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para realizar a análise dos resultados, será considerado que, dada a 

fórmula do Beta descrita no item 2.3, uma ação é perfeitamente correlacionada com 

o mercado (volatilidade / risco igual) quando Beta é igual a um. Estará com risco 

inferior ao do mercado quando Beta for entre quarenta e cinco centésimos e um. A 

ação será descorrelacionada com o mercado quando Beta estiver entre quarenta e 

cinco centésimos e menos vinte centésimos. A ação terá um comportamento 

correlacionado negativamente com o mercado entre menos quarenta e cinco 

centésimos e menos um. 

 

Tabela 1 – Beta e sua interpretação 

Beta (β) Interpretação 

β>1 Volatilidade / risco superior ao de mercado  

β=1  Volatilidade / risco igual ao de mercado 

0,45< β < 1 Volatilidade / risco inferior ao de mercado 

- 0,45<β< 0,45 Descorrelacionado a volatilidade / risco do mercado 

β < - 0,45  Ativo varia em direção oposta ao de mercado 

Fonte: Autora 
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4.1.1 Banco do Brasil S.A. (BB) 

 

 

Em relação ao BB, o Índice Beneish M-Score não detectou nenhum 

indício de gerenciamento de resultados no período analisado. O comportamento de 

suas ações em relação ao Ibovespa refletiu uma volatilidade (risco) próxima / 

superior à de mercado com tendência de elevação ao longo dos anos. O Alfa 

demonstra que o BB superou o retorno de mercado na maioria os anos, com desvio 

padrão de 0,13 e média de 0,12.  

  

Tabela 2 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta do BB 

BB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 1,07 1,03 1,03 1,27 0,92 0,97 1,23 0,95 0,83 0,75 1,04 1,10 

GMI 0,90 1,28 0,60 1,19 1,24 0,83 1,01 0,86 0,75 0,46 2,31 0,97 

AQI 0,99 0,88 1,01 0,96 0,99 0,99 1,14 0,94 0,97 1,08 0,94 1,03 

SGI 1,11 1,10 1,38 1,01 1,29 1,25 1,01 1,14 1,29 1,35 0,91 0,91 

DEPI 1,04 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SGAI 1,10 1,56 0,11 3,99 1,32 0,91 1,16 1,18 0,64 0,75 1,64 0,87 

TATA -0,44 -0,46 -0,39 -0,35 -0,34 -0,30 -0,30 -0,29 -0,27 -0,28 -0,28 -0,29 

LVGI 1,00 1,00 1,01 1,01 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 

M-score -4,45 -4,45 -4,12 -4,41 -3,95 -3,86 -3,73 -4,00 -3,84 -4,03 -3,36 -3,91 

Alfa 0,28 0,07 0,02 0,26 0,12 -0,01 0,11 0,17 0,21 0,00 0,33 -0,14 

Beta 1,13 0,96 1,11 0,90 0,93 0,95 0,98 0,71 1,55 1,62 1,67 1,68 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 66% 47% -49% 117% 13% -19% 16% 5% 4% -31% 99% 17% 

Fonte: Autora 

 

 

4.1.2 Banco do Estado de Sergipe (Banese) 

 

Em relação ao Banese, Índice Beneish M-Score não detectou nenhum 

indício de gerenciamento de resultados. O comportamento de suas ações em 

relação ao Ibovespa apresentou um risco descorrelacionado ao de mercado. O Alfa 

não apresentou tendência clara, com desvio padrão de 0,55 e média de 0,16. 
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Tabela 3 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta do Banese 

BANESE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 1,43 1,12 1,25 1,02 1,10 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,91 1,00 

GMI 1,03 1,05 0,80 1,00 1,14 1,01 1,11 0,90 0,80 1,01 0,92 1,27 

AQI 1,46 0,94 1,09 1,17 0,78 0,93 0,86 1,29 0,88 0,95 0,97 0,90 

SGI 1,11 1,04 1,19 1,12 1,05 1,36 1,05 0,92 1,10 1,18 1,10 1,05 

DEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SGAI 1,10 0,90 0,85 1,00 1,02 0,80 1,09 1,12 1,08 0,86 1,01 1,04 

TATA -0,55 -0,57 -0,49 -0,54 -0,54 -0,57 -0,59 -0,58 -0,62 -0,58 -0,59 -0,60 

LVGI 1,01 1,01 1,01 0,99 1,00 0,99 0,99 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 

M-score -4,50 -5,09 -4,51 -4,94 -5,00 -4,92 -5,33 -5,38 -5,61 -5,17 -5,42 -5,26 

Alfa 1,42 -0,10 -0,38 0,46 0,37 0,63 0,12 0,07 -0,39 -0,60 0,24 0,88 

Beta 0,02 0,06 0,01 -0,18 0,16 -0,14 0,01 0,06 0,04 0,05 0,19 0,16 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 208% -5% -42% 40% 42% 99% 20% 13% -27% -43% 46% 139% 

Fonte: Autora 

 

4.1.3 Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) 

 

O Banrisul apresentou, em 2006, índice de qualidade de ativos e índice 

de vendas diárias e recebíves nos maiores níveis da série. Desta forma, a um 

mesmo custo, teria mais geração de receita e a qualidade de seus ativos estaria 

melhor. Beneish (1999) discorre que empesas em dificuldade normalmente 

manipulam estes índices para superestimá-los. Ocorre que o ano de 2006 estava 

com crédito aquecido, o que justificou a magnitude do resultado. Importa destacar 

que o Banrisul abriu capital em 2007 e a falência do Lehman Brothers ocorreu em 

setembro de 2008. Portanto, não será considerado o ano do gerenciamento para a 

conclusão deste trabalho. 

Em 2010 e 2013 há novamente indícios de gerenciamento de resultados. 

O destaque é o índice de ativos totais (TATA), que atingiu seu máximo nos dois 

períodos. Sem deixar de considerar os demais fatores, como seu multiplicador no 

Índice Beneish M-Score é relevante, seu impacto acabou sendo maior. Nesse 

indicador, é refletida a variação do capital de giro, em relação ao caixa, gastos, 

impostos a pagar e depreciação.  

Importante ressaltar que o aumento da liquidez no Brasil decorrente das 

políticas para fomentar o crédito que permaneceram em vigor após 2008 (MORA, 
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2015), pode, no caso de bancos, ter ocasionado expressivo aumento em depósitos à 

vista. Ainda, seria necessário verificar o crescimento da economia, pois variações 

bruscas no PIB poderiam trazer índices positivos que levariam o indicativo de 

gerenciamento de resultados.  

O risco (Beta) seguiu uma tendência de correlação positiva com a Bolsa 

(risco um pouco inferior ou superior ao de mercado), enquanto o Alfa não 

apresentou tendência definida. O Alfa, na série, apresenta média de 0,17 e desvio 

padrão de 0,40. 

 

Tabela 4 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta do Banrisul 

BANRISUL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 1,53 1,34 0,89 1,11 1,08 1,03 1,04 1,29 0,88 0,81 0,94 0,88 

GMI 1,01 0,90 0,92 1,13 0,99 0,93 0,99 1,01 0,80 0,72 1,24 1,16 

AQI 1,96 0,89 0,87 1,15 1,12 1,11 0,91 1,27 0,99 0,97 0,95 0,71 

SGI 1,07 0,87 1,35 1,10 1,13 1,23 1,07 1,04 1,24 1,32 0,99 0,94 

DEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SGAI 1,00 1,20 0,83 1,02 0,95 0,88 1,06 1,11 0,90 0,82 1,12 1,18 

TATA 0,00 0,00 -0,03 -0,01 0,10 0,00 -0,01 0,10 0,01 -0,02 -0,05 0,00 

LVGI 1,00 0,94 1,02 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 

M-score -1,66 -2,52 -2,61 -2,35 -1,86 -2,33 -2,61 -1,73 -2,53 -2,72 -2,80 -2,85 

Alfa     -0,19 0,64 0,23 0,42 -0,20 -0,01 0,27 -0,64 0,18 0,16 

Beta     0,68 0,76 0,75 1,04 1,41 0,77 1,12 0,88 1,60 1,81 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa     -44% 181% 26% 18% -18% -15% 23% -55% 89% 51% 

Fonte: Autora 

 

4.1.4 Companhia Energetica de Brasília (CEB) 

 

A CEB apresentou anos consecutivos de indicação de gerenciamento de 

resultados pelo modelo de M Beneish. Destaque-se índices muito elevados de 

recebíveis e vendas diária, de margem bruta, de qualidade de ativos e de despesas 

gerais, administrativas e vendas. O comportamento de suas ações em relação ao 

Ibovespa apresentou um risco não correlacionado ao de mercado por meio da 

análise do Beta. O Alfa não apresentou tendência clara, com desvio padrão de 0,76 

e média de 0,12. 
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Entretanto, por meio das colunas de retorno do Ibovespa e da Empresa, 

verifica-se que, de 2008 até 2017 a Empresa valorizou-se 39% enquanto o Ibovespa 

obteve 66%. Ainda, da data em que o índice atingiu seu maior valor (2012) até 2017, 

a empresa perdeu 31% do seu valor de mercado e o Ibovespa obteve retorno 

positivo de 34%. 

De acordo com o Relatório da Administração de 2012 da CEB Distribuição 

SA (2018), a Companhia possuía um saldo a receber bastante significativo, e busca 

uma agressiva política de cobrança junto aos devedores para reduzir 

substancialmente o seu contas a receber em atraso. 

A Administração da CEB D declarou em seu Relatório de Administração 

que vem se comprometendo nos esforços na recuperação da Companhia. 

 

Tabela 5 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da CEB 

CEB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,00 0,00 0,53 1,69 0,50 2,98 0,16 1,22 4,06 0,85 1,99 0,77 

GMI 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 0,00 101,45 0,48 0,77 0,62 2,28 1,98 

AQI 0,00 0,00 0,02 14,20 11,54 1,00 1,03 1,49 1,31 1,38 4,88 0,90 

SGI 0,09 0,42 1,52 0,99 1,47 0,39 1,65 0,85 1,80 0,37 1,41 1,39 

DEPI 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SGAI 1,63 1,23 0,37 3,22 0,33 1,29 1,01 2,50 0,66 1,41 0,89 1,31 

TATA 0,20 -0,10 0,19 0,11 0,00 0,04 0,00 0,08 0,16 0,02 0,11 0,08 

LVGI 0,64 0,35 0,23 3,61 1,50 0,97 1,96 1,30 1,25 0,27 0,93 0,96 

M-score -3,79 -4,61 -1,72 2,66 1,54 -1,70 49,95 -2,57 1,65 -3,09 1,46 -1,67 

Alfa 0,48 0,59 -0,07 0,06 0,13 0,30 -0,17 -0,33 -0,27 -0,06 -0,19 -0,01 

Beta 0,11 0,19 0,09 0,07 0,04 0,07 -0,05 -0,01 -0,02 0,00 0,02 0,01 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 81% 97% -5% 18% 22% 45% -11% -24% -16% 6% -5% 8% 

Fonte: Autora 

 

4.1.5 Companhia Estadual e Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE) 

 

 A CEEE apresentou dois anos consecutivos, 2009 e 2010, do Índice 

Beneish M-Score indicativo de gerenciamento.  Nesses, o índice de qualidade de 

ativos e o índice de vendas diárias e recebíves ficaram nos maiores níveis da série. 

Desta forma, a um mesmo custo, teria mais geração de receita e a qualidade de 

seus ativos estaria melhor. Beneish (1999) discorre que empresas em dificuldade 



50 
 

 
 

normalmente manipulam estes índices para superestimá-los. O comportamento de 

suas ações em relação ao Ibovespa apresentou um risco não correlacionado ao de 

mercado.  

Há outros dois anos indicativos de gerenciamento, totalizando quatro 

anos de Beneish M-Score indicativo de fraude. Ainda, os retornos demonstraram 

que a empresa não se encontra em uma situação sustentável e sua situação não 

deveria atrair o investidor. 

 

Tabela 6 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da CEEE 

CEEE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI   0,26 0,70 4,07 1,12 0,86 0,60 0,99 0,93 0,50 1,13 1,00 

GMI   0,52 1,36 0,70 0,77 1,57 0,26 -0,42 -0,67 -5,80 1,72 0,21 

AQI   0,98 0,90 2,56 1,22 0,53 0,85 1,57 1,14 0,36 0,81 1,01 

SGI   3,79 1,18 1,01 1,12 1,12 1,08 1,03 1,26 1,19 0,82 1,11 

DEPI   3,72 1,02 0,97 1,83 1,11 0,86 1,27 1,07 0,20 1,77 1,02 

SGAI   0,22 1,35 1,42 0,74 1,00 0,53 1,11 1,29 0,56 0,94 0,12 

TATA   -0,18 -0,13 0,45 0,05 0,04 0,09 0,02 0,12 0,13 0,14 0,02 

LVGI   1,00 1,00 0,53 1,09 1,20 1,03 1,19 1,17 1,18 1,18 0,98 

M-score   -1,31 -3,10 3,00 -1,94 -2,25 -2,76 -2,91 -2,69 -6,10 -1,51 -2,54 

Alfa     0,44 0,22 0,57 -0,04 0,40 -0,69 -0,11 -0,36 -0,39 0,01 

Beta     0,28 0,18 0,06 0,14 -0,07 -0,11 0,00 -0,05 -0,04 -0,02 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa     -75% -13% -8% -22% 32% -51% -1% -29% -34% 10% 

Fonte: Autora 

 

4.1.6 Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) 

 

A Celesc apresentou apenas um ano de indício de gerenciamento. Ao 

longo de todos os anos, o índice de ativos totais (TATA), ficou negativo ou atinge, no 

máximo, 0,05 em 2012. Em 2014, reverte de sinal e atinge 0,18. Sem deixar de 

considerar os demais fatores, como seu multiplicador no Índice Beneish M-Score é 

relevante, seu impacto acabou sendo maior. Nesse indicador, é refletida a variação 

do capital de giro, em relação ao caixa, gastos, impostos a pagar e depreciação. O 

comportamento de suas ações em relação ao Ibovespa refletiu um risco não 

correlacionado ou inferior ao de mercado, mas com aumento considerável no ano 

seguinte ao da detecção de gerenciamento pelo indicador.  
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Para melhor análise, deve-se lembrar que em 2013 foi publicada a Lei 

12.873 que concedeu desconto na conta de luz, e em 2014 o desconto foi mantido, o 

que justifica uma menor geração de capital giro. Assim, a influência de medidas 

regulatórias poderia gerar impacto nos resultados, sendo, nesse caso, o Estado, 

acionista majoritário e agente regulador. O Alfa não apresentou tendência definida, 

com média de 0 e desvio de 0,21. 

 

Tabela 7 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Celesc 

CELESC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,54 0,39 1,22 0,69 0,98 0,82 0,56 1,09 0,85 0,96 1,08 0,86 

GMI 0,66 0,78 0,84 0,79 0,88 1,36 0,44 1,72 0,97 0,43 1,21 1,44 

AQI 1,32 0,41 1,18 0,69 1,17 0,76 0,72 1,02 0,97 1,15 1,04 0,00 

SGI 0,75 0,97 1,11 1,04 1,10 1,04 1,08 1,07 1,28 1,10 0,89 1,16 

DEPI 1,61 0,69 1,12 0,91 1,13 0,87 1,17 1,11 0,95 1,24 0,98 1,05 

SGAI 1,29 0,13 2,23 0,13 16,17 1,22 0,63 0,69 2,46 0,22 0,12 4,22 

TATA -0,03 -0,29 -0,03 -0,21 -0,03 -0,06 0,05 -0,11 0,18 -0,23 -0,35 -0,14 

LVGI 0,34 0,76 0,99 0,86 0,32 0,85 0,16 4,30 1,90 0,33 0,29 2,61 

M-score -3,10 -4,59 -2,54 -3,75 -4,89 -2,82 -2,62 -3,46 -2,09 -3,35 -3,65 -4,34 

Alfa 0,00 -0,05 0,13 -0,17 0,10 0,01 -0,26 -0,35 -0,17 -0,01 0,29 0,45 

Beta 0,79 0,89 0,62 0,29 0,29 0,47 0,07 0,31 0,21 0,70 0,43 0,45 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 28% 31% -16% 7% 17% -4% -20% -32% -12% -17% 72% 71% 

Fonte: Autora 

 

4.1.7 Centrais Elétricas de Minas Gerais SA (Cemig) 

 

A Cemig apresentou indício de gerenciamento pelo Índice Beneish M-

Score em todos os anos, à exceção de 2016. O risco em relação ao índice de 

mercado manteve-se inferior de 2007 até ano de 2015, em 2016 houve um 

incremento muito significativo no risco, superando o de mercado. Em relação ao 

Alfa, não apresentou tendência definida, com média de -0,03 e desvio de 0,26. 

Para o investidor mais atento, a reincidência de indicativo de 

gerenciamento de resultados, no caso da Cemig, se manter ausente de investir 

parece ser o mais coerente: de 2006 até 2017 a Empresa valorizou-se 102%, 

enquanto o Ibovespa obteve 142%.  
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De acordo com os Resultados da Companhia, ao longo de 2006 a 2015 a 

Cemig fez quase 30 aquisições e participou dos principais leilões de geração e 

transmissão no país (CEMIG, 2019). Ainda, a companhia afirma em seu Relatório 

que, diante de um cenário de retração econômica que trouxe o desemprego, 

associado à crise hidrológica e o aumento das tarifas que estavam represadas, a 

Cemig tem sofrido com o crescimento no estoque da dívida acima da média.  

 

Tabela 8 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Cemig 

CEMIG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,64 0,88 0,92 0,92 1,31 0,88 1,58 0,66 0,54 1,67 0,96 0,79 

GMI 1,00 1,36 0,98 0,98 0,97 1,04 0,89 0,99 1,06 0,75 0,89 0,84 

AQI 0,80 0,89 0,90 0,91 1,11 1,04 0,34 1,19 1,51 1,23 1,02 0,74 

SGI 1,18 1,06 1,06 1,07 1,10 1,23 1,17 0,79 1,34 1,09 0,88 1,16 

DEPI 1,02 1,11 0,84 0,95 0,99 1,00 0,96 0,87 0,95 0,95 1,06 0,94 

SGAI -0,06 -8,59 1,36 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TATA 0,20 0,19 0,19 0,17 0,19 0,19 0,26 0,22 0,25 0,15 0,02 0,06 

LVGI 0,74 0,75 0,92 0,94 1,11 1,27 1,56 0,36 1,67 1,16 0,79 0,60 

M-score -1,55 0,26 -1,71 -1,57 -1,06 -1,35 -0,93 -1,49 -1,25 -0,98 -2,31 -2,14 

Alfa -0,06 -0,36 0,25 0,04 -0,02 0,36 0,02 0,15 0,20 -0,59 -0,04 -0,31 

Beta 1,02 0,96 0,47 0,28 0,38 0,43 0,15 0,75 0,85 0,77 1,76 1,60 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 23% -3% 5% 31% 2% 37% 3% 0% 19% -52% 42% -6% 

Fonte: Autora 

 

4.1.8 Companhia Energética de São Paulo (CESP) 

 

A CESP apresentou em 2008 e 2013 indícios de gerenciamento pelo M-

Score.  Em 2008, não há como desconsiderar que o índice de ativos totais (TATA) 

reverte de sinal. Como seu multiplicador no Índice Beneish M-Score é relevante, 

nota-se que o capital de giro aumentou muito mais que o caixa, os gastos, impostos 

a pagar e depreciação. O resultado de 2008 foi impactado negativamente pelo 

reconhecimento das provisões para o prejuízo dos ativos fixos da fábrica de Porto 

Primavera (CESP, 2019). 

De acordo com o Relatório da Administração, CESP (2019) em 2013, 

houve um aumento significativo na proporção de custos administrativos em relação 



53 
 

 
 

às vendas. Para melhor análise, deve-se lembrar que em maio de 2013 foi publicada 

a lei que concedeu desconto na conta de luz. 

O comportamento de suas ações em relação ao Ibovespa refletiu um risco 

inferior ao de mercado (Beta menor que1) e por vezes não correlacionado. O Alfa 

não apresentou tendência definida, com média de -0,01 e desvio de 0,33. 

 

Tabela 9 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Cesp 

CESP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,95 0,91 1,20 0,91 1,05 0,93 0,48 2,73 0,94 1,82 1,65 1,22 

GMI 1,10 1,26 0,74 1,36 0,82 0,98 0,84 1,53 1,13 0,70 1,02 0,37 

AQI 1,03 0,91 1,68 1,01 0,99 0,95 0,48 4,62 1,27 1,39 1,02 0,00 

SGI 1,12 1,06 1,14 1,07 1,10 1,02 1,13 1,16 1,24 0,61 0,57 0,88 

DEPI 0,80 2,22 1,19 1,04 1,37 1,03 1,03 1,19 1,21 0,84 0,70 1,09 

SGAI 0,70 1,58 0,47 1,04 3,58 0,69 0,72 4,28 0,87 0,69 0,98 0,77 

TATA -0,02 -0,04 0,07 -0,04 -0,08 -0,09 -0,12 -0,19 -0,25 -0,14 -0,07 -0,03 

LVGI 0,76 0,98 1,13 0,89 0,93 1,00 0,93 0,93 1,07 0,95 0,96 0,97 

M-score -2,34 -2,54 -1,63 -2,48 -3,19 -2,92 -3,62 -0,41 -3,28 -2,68 -2,58 -3,21 

Alfa   0,28 -0,53 0,29 0,14 0,31 -0,46 0,35 0,30 -0,33 -0,24 -0,19 

Beta   0,83 0,68 0,23 0,79 0,56 -0,05 0,77 0,75 0,72 0,91 0,97 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa   74% -65% 62% 14% 25% -39% 24% 34% -37% 4% 1% 

Fonte: Autora 

 

4.1.9 Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 

 

A Copasa apresentou o índice Beneish M-Score indicativo de 

gerenciamento de resultados apenas em 2009. Aumentou o índice de qualidade de 

ativo, que, para Beneish (1999), é a relação entre os ativos não circulantes 

(excluindo-se também o imobilizado) e o ativo total, e mede a proporção do total de 

ativos para os quais os benefícios futuros são potencialmente menos certos. 

Destaca-se que, em 2009, a empresa realizou a adoção do IFRS, o que impactou 

receitas e despesas sem reflexo no caixa (COPASA, 2019). O comportamento de 

suas ações em relação ao Ibovespa refletiu um risco inferior ao de mercado na 

maior parte da série. O Alfa não apresentou tendência definida, com média de 0,12 e 

desvio de 0,18. 
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Tabela 10 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Copasa 

COPASA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,99 1,22 1,14 1,04 1,04 1,23 0,94 1,05 0,88 1,17 1,00 0,99 

GMI 1,02 0,95 1,01 0,68 1,04 1,09 0,95 0,97 0,91 0,87 1,29 1,11 

AQI 1,36 0,73 1,29 1,88 0,86 1,22 0,84 1,05 0,89 0,99 0,97 0,00 

SGI 1,14 1,11 1,10 1,59 0,99 1,00 1,09 1,06 1,11 0,93 1,05 1,07 

DEPI 0,86 0,93 0,95 1,02 0,89 1,04 1,14 1,07 1,04 1,07 1,10 0,96 

SGAI 0,93 0,85 0,92 0,68 0,79 2,33 0,95 1,07 1,07 1,13 0,86 1,10 

TATA -0,06 -0,07 -0,08 -0,04 -0,03 -0,07 -0,07 -0,08 -0,08 -0,10 -0,10 -0,10 

LVGI 0,79 1,15 1,08 1,09 0,93 1,07 0,98 0,97 1,04 1,06 0,94 0,92 

M-score -2,42 -2,66 -2,54 -1,89 -2,60 -2,70 -2,83 -2,73 -2,99 -2,95 -2,70 -3,23 

Alfa   -0,04 -0,15 0,32 -0,10 0,26 0,27 -0,02 -0,34 -0,30 0,97 0,09 

Beta   0,91 0,63 0,56 0,48 0,47 0,45 0,64 0,57 0,60 1,08 0,82 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa   27% -37% 88% -7% 23% 35% -12% -30% -38% 145% 25% 

Fonte: Autora 

 

4.1.10 Companhia Paranaense de Energia (Copel) 

 

A Copel apresentou o índice Beneish M-Score indicativo de 

gerenciamento de resultados apenas em 2006. Como destaque é possível perceber 

o índice de margem bruta, que, para Beneish (1999), se estiver acima de 1 significa 

que a empresa piorou sua margem e, portanto, estaria mais propensa a gerenciar 

seus resultados, e o de vendas. A empresa destacou que passou a poder oferecer 

seus serviços a mais clientes por autorização do órgão regulador. 

No ano seguinte, houve deterioração de valor da ação (Alfa negativo) e 

elevação de seu risco (Beta). Nos demais anos, o Beta reduziu, portanto, as ações 

da empresa apresentaram uma correlação menor com o índice de mercado, 

retornando à tendência de alta, posteriormente. 

O Alfa não apresentou tendência definida, com média de 0,00 e desvio de 

0,20. 

 

Tabela 11 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Copasa 

COPEL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,89 1,03 1,12 0,98 0,96 1,01 0,88 0,85 0,68 1,02 1,33 0,87 

GMI 2,67 0,94 0,86 0,91 0,85 1,07 0,77 1,02 0,85 1,01 1,10 1,09 

AQI 0,48 1,11 1,13 0,90 1,05 0,99 0,99 1,17 0,95 0,96 1,22 0,76 
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SGI 1,11 1,01 1,01 1,03 1,23 1,13 1,10 1,08 1,52 1,06 0,89 1,07 

DEPI 0,94 1,04 0,92 0,94 1,05 0,98 0,95 1,00 0,96 0,99 1,05 0,97 

SGAI 0,00 0,82 0,79 0,91 1,55 1,13 0,52 1,47 0,76 0,94 0,92 1,06 

TATA -0,07 -0,08 -0,05 -0,06 -0,08 -0,09 -0,09 -0,10 -0,12 -0,07 -0,18 -0,06 

LVGI 1,19 0,71 0,87 0,74 0,99 0,89 0,98 1,13 1,17 1,08 0,89 1,08 

M-score -2,04 -2,68 -2,55 -2,73 -2,85 -2,75 -2,97 -3,07 -3,01 -2,78 -2,94 -2,93 

Alfa 0,12 -0,19 0,27 0,08 0,08 0,00 -0,23 0,24 0,28 -0,22 -0,20 -0,24 

Beta 0,77 0,84 0,60 0,61 0,30 0,39 0,41 0,91 0,97 0,80 1,34 1,04 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 42% 12% -7% 64% 14% -2% -17% 3% 26% -30% 18% -2% 

Fonte: Autora 

 

4.1.11 Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras) 

 

A Eletrobras apresentou em 2008, 2012, 2015 e 2016 indicação de 

gerenciamento de resultados pelo modelo do Índice Beneish M-Score. O SGI seria 

um indicador que poderia estar impactando por seu coeficiente elevado e 

observações em 2008, 2012 e 2016.  A métrica é uma medida do crescimento das 

vendas em um ano sobre a receita de vendas do ano anterior, e para Beneish 

(1999), em períodos de alto crescimento, no primeiro sinal de uma desaceleração, 

elas podem ter maiores incentivos para gerenciar os ganhos.  

Em 2008, o resultado financeiro da Eletrobrás foi muito impactado pelos 

recebíveis indexados principalmente à moeda norte-americana, que, com a 

desvalorização da moeda brasileira, fez o resultado ficar melhor. A moeda 

americana estava desvalorizando até então. 

Em setembro de 2012, a Medida Provisória 579/12, convertida na Lei 

12.783, estabeleceu a forma de prorrogação dos contratos de concessão da 

geração, transmissão e distribuição. A motivação pela modicidade tarifária e redução 

dos valores das contas de energia em todas as classes de consumo de energia do 

país (em média 18% mais barata) levou o governo federal a propor o vencimento 

antecipado dos contratos de concessão, com a automática prorrogação dentro das 

condições estabelecidas e, como alternativa, a relicitação da concessão decorrido o 

prazo contratual original (renovação por 30anos).  

A Eletrobras apresentou, no resultado de 2015, prejuízo líquido atribuído 
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aos controladores (Estado) influenciado por empréstimo compulsório e Impairments. 

Em 2016, houve reversão recuperando o prejuízo líquido atribuído aos controladores 

de R$ 14.442 milhões em 2015.  

Após 2012, é possível detectar um movimento claro no Beta, cujo risco foi 

elevado comparativamente ao de mercado (Beta superior a 1). 

O Alfa após os anos em que o modelo indica possível gerenciamento de 

resultados não apresentou tendência definida, com média de 0,09 e desvio de 0,42. 

 

Tabela 12 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Eletrobras 

ELETRO-
BRAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 1,11 0,80 0,89 1,01 0,67 0,98 0,82 1,21 1,08 1,06 0,53 1,38 

GMI 0,95 1,20 0,96 1,06 1,02 1,00 1,00 0,98 0,54 1,04 1,53 0,81 

AQI 0,97 1,00 0,97 0,95 1,01 1,01 1,03 1,02 1,02 0,98 1,01 0,96 

SGI 0,95 1,14 1,34 0,87 1,14 1,11 1,20 0,71 1,07 1,08 1,86 0,62 

DEPI 3,20 1,21 1,08 0,77 0,28 0,84 1,33 0,95 0,91 0,80 0,74 0,89 

SGAI 0,95 1,06 0,95 0,99 0,34 1,00 1,00 2,79 0,51 2,13 0,74 0,99 

TATA -0,01 -0,02 0,04 -0,02 0,00 0,02 0,06 0,06 0,03 0,15 0,02 0,01 

LVGI 1,00 1,03 1,27 1,34 1,13 0,93 1,10 1,05 1,15 1,35 1,11 1,05 

M-score -2,26 -2,51 -2,21 -2,79 -2,67 -2,28 -2,15 -2,60 -2,44 -1,99 -1,77 -2,55 

Alfa 0,09 -0,36 0,56 0,12 -0,10 -0,04 -0,92 0,51 0,18 0,27 1,08 -0,35 

Beta 1,01 0,79 0,77 0,42 0,95 0,74 0,13 1,88 1,48 1,32 1,20 2,10 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 35% -6% 10% 48% -13% -16% -61% 1% 4% -1% 296% -15% 

Fonte: Autora 

 

4.1.12 Empresa Metropolitana Energias S.A (EMAE) 

 

A EMAE apresentou dois anos, 2006 e 2008, de Índice Beneish M-Score 

indicativo de gerenciamento de resultados. Em 2006, destaque-se o GMI, índice de 

margem bruta, que, quanto mais alto, mais a empresa piorou sua margem e, 

portanto, estaria mais propensa a gerenciar. No ano de 2008 apresentou índice de 

qualidade de ativos e índice de vendas diárias  e recebíves nos maiores níveis da 

série. O movimento no Beta e Alfa de suas ações não apresentaram tendência 

definida, com o excesso de retorno médio de -0,02 e desvio de 0,44. 
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Tabela 13 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da EMAE 

EMAE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 1,29 1,08 1,75 1,64 1,11 0,86 1,07 0,85 1,86 0,92 0,96 1,06 

GMI 5,10 0,77 -0,23 -4,70 1,05 1,04 0,28 -0,21 -1,97 -1,50 1,24 -0,02 

AQI 0,95 1,09 3,28 1,05 0,97 1,00 1,17 0,90 1,79 1,04 0,95 0,96 

SGI 0,65 0,80 2,61 0,64 0,89 1,15 1,06 1,11 0,78 1,13 1,04 1,00 

DEPI 1,05 1,05 1,09 0,93 1,01 1,09 1,22 0,76 1,41 0,69 0,72 0,54 

SGAI 1,31 1,08 0,40 1,41 1,13 1,76 1,48 0,01 
156,3
5 

0,43 0,58 4,26 

TATA -0,04 -0,02 -0,07 -0,13 -0,11 -0,11 -0,05 -0,12 -0,13 -0,11 -0,12 -0,05 

LVGI 1,06 1,18 1,03 1,04 0,99 1,13 1,23 0,75 1,06 0,77 1,26 0,97 

M-score -0,64 -2,81 -0,31 -5,92 -3,01 -3,13 -3,02 -3,66 -3,73 -4,12 -2,97 -3,82 

Alfa 0,00 0,51 -0,60 0,77 -0,58 -0,22 0,07 -0,43 -0,42 0,13 0,56 0,02 

Beta 0,66 0,83 -0,16 0,06 0,59 -0,19 -0,33 -0,35 0,31 -0,13 0,45 0,13 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 18% 108% -46% 115% -44% -11% 8% -22% -33% 12% 109% 11% 

Fonte: Autora 

 

4.1.13 Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) 

 

A Petrobras apresentou apenas no ano de 2015 indicador positivo. Seu 

índice de DSRI, GMI, AQI e LEVI foram os mais elevados da série analisada. Assim, 

o índice de vendas diárias e recebíveis e o índice de qualidade dos ativos 

melhoraram, enquanto a margem bruta piorou com elevação da alavancagem. Seu 

risco em relação ao mercado atinge valores máximos em 2015 e 2016, e, no período 

analisado, seu risco é, na maioria das vezes, superior ao de mercado. Entretanto, o 

Alfa melhora nestes anos. O Alfa não apresenta tendência definida, com média de 

0,00 e desvio de 0,17. 

Em sua demonstração de resultados de 2015, esclarece sobre a nota 

explicativa 3 às demonstrações contábeis, que descreve os reflexos da “Operação 

Lava Jato” sobre a companhia, abrangendo  a baixa contábil, referentes a gastos 

adicionais capitalizados indevidamente na aquisição de ativos imobilizados, as 

providências que estão sendo adotadas em relação ao tema, a investigação que 

vem sendo conduzida pela U.S. Securities and Exchange Commission – SEC; e o 

Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para 

apuração de potenciais danos causados a investidores no mercado de valores 

mobiliários no Brasil (PETROBRAS SA, 2018). 
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Tabela 14 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Petrobras  

PETRO-
BRAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 1,17 1,29 1,29 0,79 0,72 0,67 0,79 0,78 1,09 1,42 1,24 1,08 

GMI 0,99 0,99 0,90 1,09 0,89 0,84 0,70 0,94 1,07 1,33 1,02 1,01 

AQI 1,05 1,12 1,02 0,76 0,65 0,83 1,07 0,88 1,06 1,28 1,04 1,13 

SGI 1,13 1,06 1,28 0,83 1,17 1,17 1,18 1,09 1,14 0,93 0,89 1,02 

DEPI 1,12 0,91 0,92 1,01 0,60 1,05 1,04 1,11 1,02 1,22 1,35 0,86 

SGAI 1,00 1,35 0,35 2,35 0,74 1,10 1,00 0,78 3,26 1,14 0,72 0,74 

TATA -0,05 -0,09 -0,06 0,02 0,04 0,00 -0,03 -0,01 -0,03 -0,02 -0,03 -0,05 

LVGI 0,94 1,01 1,19 0,89 0,71 0,97 1,18 1,15 1,14 1,23 1,00 1,00 

M-score -2,40 -2,59 -2,27 -2,97 -2,49 -2,81 -2,84 -2,75 -2,79 -2,04 -2,39 -2,51 

Alfa 0,06 0,28 0,02 -0,07 -0,23 0,02 -0,12 0,10 -0,23 0,11 0,25 -0,17 

Beta 1,23 1,00 1,10 0,94 1,21 1,02 0,87 1,02 1,73 1,99 2,22 1,28 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 41% 84% -46% 66% -23% -18% -7% -9% -38% -33% 122% 8% 

Fonte: Autora 

 

4.1.14 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

 

A Sabesp também apresenta apenas no ano de 2015 com indicador 

positivo. Seu índice de DSRI e  AQI são os mais elevados da série analisada. Assim, 

o índice de vendas diárias e recebíveis e o índice de qualidade dos ativos melhorou.. 

Interessante observar que a empresa passa a apresentar risco superior ao do 

mercado no ano em que o modelo detecta indício e, ainda, no ano em que o índice 

Beneish M-Score atinge seu segundo maior nível na série. 

O Beta demonstra um risco inferior ao de mercado na maioria dos anos, 

sendo descorrelacionado ao de mercado em algumas situações e, em 2013 e 2015, 

supera o risco de mercado.  

O Alfa apresentou geração de excesso de retorno em relação ao 

Ibovespa em 2015 e 2016. Na série, o Alfa não apresenta tendência definida. 

Nas Demonstrações Financeiras da Companhia, 2015, é explicada a 

situação hídrica do Estado de São Paulo em 2015, um programa de bônus àqueles 

que consumissem menos água e passivos em moeda estrangeira (dólar). Desta 

forma, a receita não sobe na magnitude dos demais indicadores financeiros, 

ocasionando o impacto em seu resultado. 
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Tabela 15  – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Sabesp 

SABESP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,92 1,00 1,00 0,93 0,47 0,98 0,86 1,00 0,91 1,39 0,90 0,95 

GMI 1,02 1,04 1,01 0,98 0,81 0,90 1,01 1,00 0,80 0,92 1,22 1,11 

AQI 1,36 1,02 1,15 1,14 0,25 0,90 0,91 0,94 0,81 1,54 0,88 0,84 

SGI 1,12 1,08 1,06 1,06 1,37 1,08 1,08 1,05 0,99 1,04 1,20 1,04 

DEPI 1,09 0,96 0,94 0,88 0,82 1,27 0,88 1,08 1,05 0,98 0,98 1,06 

SGAI 1,14 1,00 1,02 1,07 0,68 1,06 0,86 0,89 1,24 0,23 3,38 1,09 

TATA -0,07 -0,06 -0,12 -0,03 -0,02 -0,06 -0,02 -0,03 -0,05 -0,06 0,00 -0,02 

LVGI 0,97 0,95 1,10 0,97 1,14 0,99 0,96 0,97 1,04 1,06 0,98 0,96 

M-score -2,62 -2,66 -2,98 -2,61 -3,15 -2,77 -2,61 -2,57 -3,04 -2,08 -2,73 -2,59 

Alfa 0,44 -0,15 0,11 -0,11 0,25 0,28 0,51 0,17 -0,36 0,35 0,32 0,04 

Beta 0,78 0,86 0,89 0,64 0,72 0,58 0,29 1,10 0,74 1,14 0,54 0,71 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 94% 15% -31% 32% 30% 22% 74% -6% -33% 14% 54% 24% 

 Fonte: Autora 

 

4.1.15 Companhia de Saneamento do Parana (Sanepar) 

 

A Sanepar não apresenta nenhum indício de gerenciamento de 

resultados. O comportamento de suas ações em relação ao Ibovespa reflete um 

risco inferior ao de mercado ou descorrelacionado.  

O Alfa não apresenta tendência clara, com desvio padrão de 0,37 e média 

de 0,14. 

 

Tabela 16  – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Sanepar 

SANEPAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,96 0,99 1,01 1,02 1,26 0,85 1,08 1,01 0,95 0,91 1,08 1,02 

GMI 0,94 0,99 0,98 0,98 1,00 1,06 1,05 0,98 0,95 0,95 1,07 1,02 

AQI 1,29 0,97 1,02 1,07 1,09 0,86 1,26 1,04 0,93 0,85 1,16 1,10 

SGI 1,03 1,06 1,06 1,07 1,07 1,18 1,22 1,12 1,10 1,14 1,17 1,11 

DEPI 1,01 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SGAI 1,06 0,92 1,01 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TATA -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 

LVGI 0,98 0,97 1,37 0,99 1,01 0,99 1,04 0,78 1,05 0,99 1,00 1,00 

M-score -2,69 -2,76 -3,00 -2,79 -2,39 -2,69 -2,33 -2,51 -2,67 -2,72 -2,33 -2,56 

Alfa 0,22 -0,22 -0,05 0,33 0,14 0,52 0,70 -0,15 -0,11 -0,48 0,77 -0,03 
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Beta 0,22 0,59 0,75 0,29 0,80 0,25 0,19 0,37 0,45 0,32 0,63 0,96 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 46% 2% -42% 80% 16% 66% 106% -21% -7% -36% 268% 16% 

Fonte: Autora 

 

4.1.16 Transmissora Aliança de Energia Eletrica S.A (Taesa) 

 

A Taesa, abriu capital em outubro de 2006. Apresenta indício de 

gerenciamento de resultados em 2007 e 2013 Nestes dois anos, seus índice AQI e 

SGI apresentaram seus máximos. Beneish (1999) destaca que se AQI for maior que 

1, isso indica que a empresa aumentou potencialmente seu envolvimento no 

diferimento de custos ou aumentou seus ativos intangíveis e gerou ganhos de 

gerenciamento. Um aumento neste índice pode representar despesas adicionais que 

estão sendo capitalizadas para preservar a lucratividade e, portanto, adiar custos. 

Ainda o crescimento de vendas (aumento de vendas - SGI), pode mostrar que a 

empresa não está apresentando crescimento de modo sustentável.  

Em relação ao risco da empresa, após um Índice Beneish M-Score 

superior a -2,22, não houve grande impacto e a empresa ficou não correlacionada 

ou pouco correlacionada com os retornos do mercado. Assim como o Alfa, que não 

apresentou tendência clara após os eventos, com desvio padrão de 0,24 e média de 

0,13. 

 

Tabela 17  – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Taesa 

TAESA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,82 0,88 0,94 1,03 1,24 

GMI   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,93 1,03 1,04 0,98 0,97 

AQI   1,20 1,12 1,05 0,87 1,07 0,79 1,25 1,00 0,97 1,00 0,99 

SGI   1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,67 1,09 1,03 0,89 0,71 

DEPI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,72 0,72 1,04 1,72 0,94 

SGAI   1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 0,84 0,78 1,39 1,15 1,57 

TATA   0,17 0,09 0,07 0,09 -0,04 -0,04 -0,02 -0,09 -0,08 -0,09 -0,11 

LVGI   0,67 5,84 0,87 1,93 1,34 0,83 1,02 1,00 0,99 0,96 0,94 

M-score   -1,97 -5,88 -4,38 -4,71 -5,02 -3,16 -2,11 -2,92 -2,95 -2,93 -3,13 

Alfa   0,06 -0,08 0,44 -0,23 0,35 0,61 -0,03 0,10 0,04 0,15 -0,05 

Beta   0,70 0,43 0,36 -0,14 -0,03 -0,04 0,44 0,40 0,59 0,38 0,52 
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Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa   35% -25% 87% -15% 57% 94% -7% 20% 0% 42% 12% 

Fonte: Autora 

 

4.1.17 Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras) 

 

A Telebras apresentou consecutivos anos de indicação de gerenciamento 

de resultados pelo modelo de M Beneish. O comportamento de suas ações em 

relação ao Ibovespa não se manteve constante, não sendo possível detectar 

padrões de risco em relação ao mercado. À exceção de 2006, o Alfa apresentou 

valor negativo nos anos em que o Índice Beneish M-Score foi positivo para 

gerenciamento, com desvio padrão de 1,95 e média de 0,76. 

Em seu Relatório da Administração, a Telebras discorre que foi 

encarregada pelo Governo Federal de disponibilizar sua infraestrutura para o 

atendimento dos serviços de mídia para a Copa das Confederações (2013) e da 

Copa do Mundo (2014), com altíssimo grau de disponibilidade. Os investimentos se 

intensificaram para a realização de novas operações até 2017, com aportes do 

controlador em todos estes anos (TELEBRAS, 2019). 

Entre 2012 e 2018 teve uma deterioração de valor em 105%, enquanto o 

Ibovespa apresentou valorização de 41%. 

 

Tabela 18 – Índices Beneish M-Score, Alfa e Beta da Telebras 

TELE- 
BRAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 1,21 0,78 0,99 0,83 

GMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,39 0,14 11,29 0,54 0,71 0,89 

AQI 1,27 1,06 0,55 1,00 0,89 0,47 1,01 1,02 0,66 0,85 1,20 0,93 

SGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,15 18,43 0,74 1,45 1,24 1,31 

DEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 1,25 6,17 0,70 0,64 1,05 

SGAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 2,26 0,32 1,56 0,78 

TATA 0,81 0,00 0,06 0,04 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 0,07 0,03 0,06 

LVGI 2,71 1,07 0,58 1,05 1,01 1,04 0,68 1,23 1,11 1,09 1,07 0,71 

M-score -1,44 -4,76 -4,53 -4,57 -4,71 -4,78 13,85 11,75 3,21 -2,21 -2,35 -2,04 

Alfa 0,71 4,06 0,65 1,23 1,15 0,99 -0,89 -0,81 -0,63 1,34 1,25 0,50 

Beta 2,92 -0,12 0,56 -0,55 -1,54 0,53 0,19 0,43 -0,68 1,68 -0,51 -0,21 

Ibovespa 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -15% -3% -13% 39% 27% 

Empresa 50% 800% -51% 135% 119% 120% -66% -64% -52% 14% 8% 55% 

Fonte: Autora 
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4.2 REGRESSÃO LINEAR  

 

 

Para verificar se algum indicador específico estaria afetando mais a 

indicação de gerenciamento de dados nas empresas, foi realizada uma regressão. 

O método de regressão linear, simples ou múltipla, tem a finalidade de 

analisar a relação funcional entre duas ou mais variáveis, as quais assumem valores 

quantitativos ou qualitativos, de forma que elas possam ser preditas a partir de 

outras, ou seja, podem projetar ou estimar novos valores. O intuito da realização de 

regressão no presente trabalho será para verificar se há algum índice do Beneish M-

Score determinante à existência ou não de indicativo de gerenciamento.  

A partir de valores conhecidos ou fixados das variáveis independentes ou 

explicativas foram verificadas as variáveis DSRI, GMI, AQI, SGI, SGAI, DEPI, TATA 

e LVGI em relação ao índice Beneish M-Score. 

Na análise de regressão, como o valor do índice Beneish M-Score não 

possui realmente um significado numérico, uma vez que indica a presença ou a 

ausência de indicação de gerenciamento de resultado, transformou-se em 0 ou 1 o 

resultado da adoção do índice. 

Foi testada a hipótese de cada um dos índices que compõe o Beneish M-

Score, para então verificar se afetaram a existência ou ausência de indicação de 

gerenciamento de resultados. 

 

Tabela 19 – Nível de significância do teste 

P-value Interpretação 

P< 0,01 Evidência muito forte de que não influencia 

0,01< = P < 0,05  Evidência moderada de que não influencia 

0,05< = P < 0,10 Evidência sugestiva de que não influencia 

0,10 >= P Pouca ou nenhuma evidência real de que não influencia 

Fonte: Autora 
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Tabela 20 – Resultado do teste de significância 

 
Fonte: Autora 

 

Desta forma, na detecção de indício de gerenciamento de dados (Beneish 

M-score positivo) na amostra analisada, os indicadores DEPI, SGAI E LVGI não 

poderiam explicar a existência de gerenciamento.  

Ainda, na análise da regressão, com o objetivo  de  verificar  a  existência  

de  uma  relação  funcional  entre  uma  variável 0 ou 1 com as demais variáveis 

independentes, é calculado o coeficiente de determinação (R2). Este coeficiente 

varia de 0 a 1. Valores próximos de 1 indicam que o modelo proposto é adequado 

para descrever o fenômeno.  

 

Tabela 21 – Resultado da estatística de regressão 

 
Fonte: Autora 

 

Diante da análise, no caso das empresas observadas, não foi detectada 

nenhuma explicação sobre o quanto a existência ou não de indicação de 

gerenciamento pelo índice Beneish M-Score pode ser justificada pelos índices que o 

compõe. 

Em relação ao Alfa e ao Beta, as descrições foram realizadas no item 4.1. 

 

 

valor-P

Interseção 67,11%

DSRI 0,12%

GMI 0,27%

AQI 0,06%

SGI 0,00%

DEPI 18,17%

SGAI 19,51%

TATA 0,00%

LVGI 71,13%

Estatística de regressão

R múltiplo 0,628315153

R-Quadrado 0,394779932

R-quadrado ajustado 0,369693089

Erro padrão 0,336292436

Observações 202
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4.3 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Este capítulo será dividido em duas seções: as conclusões do trabalho, 

com as considerações acerca das hipóteses propostas, e as recomendações e 

sugestões de trabalhos futuros relacionados ao tema abordado. 

 

4.3.1 Conclusões 

 

 

A literatura sobre gerenciamento de resultados tem se concentrado 

principalmente em métodos capazes de detectar empresas que cometeram 

gerenciamento de resultados financeiros. Entretanto, os modelos de previsão 

estatísticos negligenciam a dinâmica operacional da empresa e não descrevem de 

forma significativa os fenômenos quando as amostras são pequenas. Além disso, os 

modelos contábeis são menos rigorosos e construídos com base padrões contábeis 

adotados em países selecionados (CORSI et al., 2015). 

Ao longo do estudo, a hipótese inicial, de que as empresa de economia 

mista não realizavam gerenciamento de resultados, não se mostrou válida. O fato de 

haver concentração de propriedade pelo Estado nas empresas selecionadas não 

minimizou a possibilidade de ocorrência de gerenciamento de resultados pelo 

modelo de Beneish. 

Em relação à segunda hipótese, na análise de resultados, os acionistas 

minoritários parecem não ser impactados, ao longo do tempo, pela ocorrência de 

gerenciamento, uma vez que não houve relação entre a ocorrência de 

gerenciamento e o Alfa e o Beta daquele período. 

Aplicar o modelo Beneish M-score a uma amostra de Empresas Publicas 

brasileiras, para detectar a gerenciamento de resultados não encontrou relevância 

em relação ao impacto no Alfa e no Beta da empresa anuais. 

Por outro lado, percebe-se que, quando a ocorrência de Beneish M-Score 

indicativo de fraude, ainda que não gerasse uma variação constante no risco ou 

premio de mercado no ano em que há o indicativo, pareceu servir como sinalização 

para uma análise mais apurada das demonstrações financeiras, onde foram 

identificados apontamentos que justificassem a sinalização de uma nota explicativa.  
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No caso das sociedades de economia mista, o Estado exerce importante 

papel de fomento ao desenvolvimento econômico. Nas empresas em que ele 

controla, apenas três não tiveram indícios de gerenciamento de resultados 

detectados (BB, Banese e Sanepar). As três obtiveram retorno superior ao do 

Ibovespa no período analisado. 

Nas empresas que apresentaram indícios apenas uma vez (Celesc, 

Copasa Copel, Petrobras e Sabesp) nota-se que nem sempre superam o Ibovespa. 

Em relação ao motivo de terem sido impactadas, percebe-se que, Copasa, que 

apresentou indicio aparentemente decorrente de adoção de modelo contábil, obteve, 

no período, resultado de suas ações superior ao do Ibovespa. Já Copel, que teve 

base de clientes ampliada, apresentou resultado inferior ao índice de mercado. 

Celesc e Sabesp tiveram, respectivamente, impacto decorrente de legislação ou 

programa suportado pelo Estado decorrente de condições climáticas e populistas 

(restrição hídrica, com inflação alta, logo, necessidade de não reajustar contas de 

luz e água, criando-se programas alternativos, como congelamento na tarifa de luz 

ou Bônus na conta d´agua) , entretanto, a primeira não gerou retorno ao acionista 

superior ao Ibovespa e a segunda sim. Finalmente, a Petrobras, em que pese 

apresente retorno de suas ações superior ao do Ibovespa, apresentou indício no ano 

em que teve que realizar a baixa de seus valores contábeis em decorrência de 

sobrevalorização ou corrupção. 

Banrisul, Cesp, EMAE e Taesa apresentaram indícios duas vezes por 

situações diversas e em anos não consecutivos, sendo que apenas a Cesp não 

obteve retorno no período superior ao Ibovespa. 

Ceb, CEEE, Cemig, Eletrobras e Telebras apresentaram mais de dois 

indícios. À exceção da Eletrobras, todas as empresas apresentam-se não atraentes 

ao investidor nos últimos anos. Ao analisar suas demonstrações, diversas situações 

de fragilidade são observadas. Cumpriria ao controlador rever o estilo de gestão e 

analisar os erros cometidos nas gestões passadas. 

Em relação à Eletrobras, entre 2012 e 2015, sofreu com os impactos de 

acontecimentos não relacionados com a operação eficiente de suas usinas e linhas 

de transmissão, como, por exemplo, a edição da MP 579, que se transformou na Lei 

12.783, provisões relacionadas aos processos do empréstimo compulsório ao 

Governo Federal; e impairments relacionados, principalmente, com a Lei 12.783, 
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que alterou a projeção de receitas, e com a interrupção de obras, especialmente de 

Angra III. Portanto, com o impeachment da Presidente Dilma Roussef no início de 

2016 e revogação da Lei, assim como início do debate acerca de privatização, a 

Companhia voltou a se valorizar. 

Ao verificar as empresas e seus resultados nos anos em que o indício é 

detectado, percebe-se a necessidade da sociedade e do Estado acompanharem o 

resultado destas empresas sob a ótica de investidor, para não se posicionarem 

como consumidor ou utilizarem as empresas como instrumento de política.  

Na utilização dos métodos estatísticos (regressão linear múltipla) as 

influências de cada variável adotada no Índice Beneish M-Score não confirmou a 

aplicabilidade na previsão de indicadores que estariam mais relacionados à um 

Beneish M-Score positivo.  

 

4.3.2 Limitações e futuras pesquisas 

 

Beneish (1999) alerta que as variáveis do modelo exploram distorções 

nos dados das demonstrações contábeis que poderiam resultar do gerenciamento, 

sendo necessário reconhecer que tais distorções podem ter uma origem alternativa. 

Destaca que a aquisição de material durante o período em que o modelo seja 

aplicado, uma mudança significativa na estratégia de maximização de valor da 

empresa ou uma mudança significativa no ambiente econômico da empresa poderia 

trazer modificações nos índices. 

Ainda, Beneish (1999), ressalta que o modelo só se aplica em empresas 

de capital aberto. Além disso, os coeficientes angulares da equação do Beneish M-

Score são fixos, de acordo com o estudo original de Beneish (1999), embora esteja 

sendo aplicado ainda hoje. 

O fato de o trabalho ter analisado casos ocorridos no mesmo local (Brasil) 

e no mesmo período (de 2006 a 2017) pode ser considerado como limitação. É bem 

provável que futuros estudos, cujas análises se reportem a outras épocas e 

localidades, promovam o aperfeiçoamento da caracterização dos elementos 

apresentados. A realização de outras pesquisas sobre o tema possivelmente 

contribuirá para que outros fatores sejam conhecidos e detalhados, o que é uma 
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condição imprescindível tanto para a prevenção quanto para a detecção da 

manipulação de resultados. 

Omar et al. (2014) afirmam que os auditores podem usar os índice do 

Índice Beneish M-Score para ajudar a focar a análise das auditorias. Os números 

diferentes do período de relatório da demonstração de resultados e do balanço 

produzem resultados que sinalizam o problema. O índice de Beneish mede o 

crescimento das vendas, a qualidade dos ativos e as margens brutas, a progressão 

de recebíveis versus vendas e a proporção de despesas gerais e administrativas. A 

probabilidade de gerenciamento de resultados aumenta com aumentos incomuns 

nos recebíveis, deteriorando a margem bruta, diminuindo a qualidade dos ativos, o 

crescimento das vendas e aumentando os lucros. No final, os resultados da razão 

apontam para a probabilidade de um problema. 

Uma pesquisa naturalmente vinculada a este estudo é a inserção da 

análise e ajuste das demonstrações financeiras pelas variáveis crescimento do PIB e 

inflação. Ainda, deve-se ajustar as rubricas de acordo com as notas explicativas 

para que distorções eventuais não indiquem possível indício aonde não houver..  

Além disso, uma análise que considere o exato momento da divulgação 

de resultado e o comportamento da ação, uma vez realizado o cálculo do índice M-

Score, será oportuna para verificar se os investidores são afetados pelo 

gerenciamento de resultados em períodos mais curtos. 
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