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RESUMO:  
A presente pesquisa apresenta como objetivo analisar a relação entre a cultura nacional e a 

prática de gerenciamento de resultados. Para tanto, adotou-se como procedimento 

metodológico pesquisa descritiva, documental e quantitativa. Primeiramente, observou-se os 

scores de cultura nacional de países da América e da Europa de acordo com as dimensões de 

Hofstede. Na sequência, relacionou-se esses scores com o nível de gerenciamento de 

resultados das empresas listadas em bolsa de valores de tais países. A amostra foi composta 

por 12.868 empresas de 28 países, no período de 2011 a 2015, totalizando em 64.340 

observações. A análise de dados foi realizada por meio de regressão linear múltipla, estatística 

descritiva e regressão de dados em painel. Os resultados evidenciaram que empresas 

localizadas em países com alta distância de poder, individualista, masculino e com alta 

aversão à incerteza apresentam mais práticas oportunistas, enquanto que empresas localizadas 

em países com orientação de longo prazo e indulgência demonstraram menores níveis de 

gerenciamento de resultados - GR. Conclui-se que a cultura nacional influencia a qualidade da 

informação contábil, na medida em que molda o comportamento dos indivíduos, fazendo com 

que adotem diferentes práticas contábeis. Como contribuição, destaca-se que o GR, além de 

ser ocasionado pelo comportamento oportunista dos gestores, pode ser moldado pela cultura 

nacional. 

 

Palavras-chave: Cultura Nacional; Empresas Americanas e Europeias; Informação contábil; 

Gerenciamento de Resultados. 

 



 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em um cenário global e turbulento, em que os negócios internacionais acontecem 

entre empresas dos mais variados países, o contexto cultural nacional não pode ser 

menosprezado. A nacionalidade pode ser um aspecto importante para a gestão por pelo menos 

três razões: política, sociológica e psicológica. Política, pois é definida pelas formas de 

governo, sistemas jurídicos, educativos, de trabalho; Sociológica, na medida que a 

nacionalidade tem um valor simbólico para os cidadãos; e Psicológica, pois o pensamento é 

parcialmente condicionado por fatores da cultura nacional (Hofstede, 1983). Assim, o 

conhecimento da cultura nacional é um pré-requisito para a entrada efetiva de empresas em 

novos mercados e novos países, bem como o desenvolvimento humano de habilidades e 

competências apropriadas (Morden, 1999). 

De acordo com Hofstede (1983), exemplos de diferenças na programação mental entre 

os membros de diferentes nações podem ser observadas em torno dos indivíduos. O autor 

exemplifica o comportamento no trânsito, as relações pessoais no dia a dia, entre outros, como 

comportamentos específicos de determinadas culturas. Fukuyama (1995) define cultura 

nacional como herdadas dos hábitos éticos, os quais podem consistir de uma ideia ou valor, 

ou de um relacionamento pelos quais as sociedades regulam o comportamento.  

O conceito de cultura tem sido discutido não apenas no campo da teoria da 

organização, mas também na teoria da contabilidade, principalmente pela análise da relação 

entre a cultura e informações contábeis. A cultura nacional, com normas e valores comuns, 

apresenta relação com preferências de gestores e características específicas de informação 

financeira ou não financeira (Choe, 2004). Os indivíduos se encontram em empresas, e essas 

empresas em países com cultura nacional, que muitas vezes é distinta de outros. Deste modo, 

a cultura nacional pode impactar o trabalho realizado na empresa (Kitching, Mashruwala & 

Pevzner, 2016). 

Em relação a escolhas contábeis que podem ser impactadas pela cultura nacional, além 

do conservadorismo contábil, já analisado por Gray (1988) e Chand (2012), tem-se a prática 

oportunista de gerenciamento de resultados (GR), que pode sofrer influência da cultura 

nacional. Após escândalos corporativos envolvendo a Enron, WorldCom, Tyco e 

HealthSouth, o tema ética nos negócios ganhou força para investigação, devido à análise de 

fatores que podem impulsionar más condutas de gestores em empresas, pelo comportamento 

oportunista, que visa mascarar resultados aos usuários externos (Biggerstaff, Cicero & 

Puckett, 2015). Deste modo, torna-se oportuno investigar se o comportamento oportunista de 

gestores nas empresas pode sofrer influência da cultura nacional, fazendo com que estes 

realizem práticas diferenciadas de gerenciamento de resultados. Diante disso, tem-se como 

problema de pesquisa: qual a relação entre cultura nacional e a prática de gerenciamento de 

resultados? Para atender a esta problema delimitou-se como objetivo analisar a relação entre 

cultura nacional e a prática de gerenciamento de resultados. 

A cultura nacional exposta por Hofstede (2017) apresenta seis dimensões: distância do 

poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade, aversão à 

incerteza, orientação de longo prazo e indulgência. De acordo com Choe (2004), determinadas 

dimensões apresentam relação mais forte com informações financeiras. O autor destaca que 

em um país que apresenta elevada individualidade e masculinidade, os indivíduos tendem a 

primar por seus próprios interesses, podendo realizar práticas oportunistas. Desta forma, 

constata-se que determinadas dimensões culturais nacionais podem estar atreladas ao 

gerenciamento de resultados, com o intuito de os indivíduos terem sucesso e ganho 

profissional e/ou monetário.   



 

 

A presente pesquisa supre a lacuna de observar se há diferentes níveis de 

gerenciamento de resultados em empresas listadas em bolsa de valores de países da América e 

da Europa, comparando-se com a cultura nacional de cada país, uma vez que não se constatou 

evidências acerca desta análise. Observa-se como relevante a análise de tal temática por 

demonstrar como as culturas distintas dos países podem influenciar questões comportamentais 

dentro das empresas, ao ponto de comprometer a qualidade da informação contábil, por níveis 

diferenciados de gerenciamento de resultados.  

Por mais que a maioria dos países esteja adotando as IFRS, que se referem a um único 

padrão contábil, as empresas podem ter alteração no nível da qualidade da informação 

contábil em decorrência da aplicação destas normas, a qual pode ser impactada pelas 

diferentes culturas e instituições presentes nas nações (Cieslewicz, 2014). Desta forma, o 

presente estudo traz contribuições aos órgãos reguladores, alertando sobre como a cultura 

pode afetar a qualidade da informação contábil, no sentido destes adotarem medidas para 

controlar o efeito cultura sobre a aplicação das normas contábeis. 

 

2 CONCEITUALIZAÇÃO DOS TIPOS DE CULTURA E A CULTURA NACIONAL 

Assim como no campo antropológico, a cultura organizacional é dotada de diferentes 

correntes (Muzzio, 2010). Smircich (1983) estrutura essa diversidade em duas perspectivas de 

cultura organizacional. A primeira diz respeito à cultura como uma variável, ou seja, o que a 

organização possui. A segunda diz respeito à cultura como uma metáfora raiz, ela deixa para 

trás a visão de que a cultura é algo que uma organização tem, em favor da visão de que a 

cultura é algo que uma organização é. 

Para Schein (1984), a cultura organizacional é o padrão de pressupostos que um 

determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu para lidar com os seus problemas de 

adaptação externa e integração interna. Nessa ótica, não existe uma lógica de cultura 

organizacional única, como uma fotografia com sua natureza estática, mas sim, como um 

intercâmbio de várias culturas (Muzzio, 2010). Diferentemente de Schein (1984), Hofstede 

(1983) foca seus estudos nas culturas nacionais e não organizacionais. Afirma que as culturas 

nacionais impactam consideravelmente o comportamento e o desempenho das organizações, 

sendo persistentes ao longo o tempo. Hofstede (2017) sugere seis dimensões para descrever as 

culturas nacionais: distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade 

versus feminilidade, aversão à incerteza, orientação de longo prazo e indulgência.  

A distância do poder diz respeito à questão fundamental envolvida de como a 

sociedade lida com o fato de que as pessoas são desiguais. Algumas sociedades deixam essas 

desigualdades crescerem ao longo do tempo no poder e na riqueza.  (Hofstede, 2017). Maior 

distância de poder implica que as decisões são mais centralizadas e que os gerentes têm maior 

influência nas escolhas de relatórios financeiros (Kanagaretnam, Lim & Lobo, 2011). 

O Individualismo versus coletivismo refere-se a uma extremidade da escala 

(individualismo), em que sociedades possuem laços entre os indivíduos muito soltos. Cada 

um cuida do seu próprio interesse e talvez o interesse de sua família imediata. No outro 

extremo da escala (coletivismo), encontram-se sociedades em que os laços entre os indivíduos 

são mais apertados. (Hofstede, 2017). Contadores dentro de uma sociedade individualista 

estão predispostos a relatar os números mais otimistas permitidos pelas instituições 

(conservadorismo negativo) durante períodos atuais ou futuros (Han, Kang, Salter & Yoo, 

2010). 

A masculinidade versus feminilidade refere-se à divisão de papéis entre os sexos na 

sociedade. As sociedades humanas ao longo dos tempos e em todo o mundo têm associado 

papéis somente para homens, ou apenas para mulheres (Hofstede, 2017). Metas de 



 

 

desempenho e de alto risco são mais prováveis em sociedades com traços de masculinidade 

mais elevados (Hofstede, 2001; Kanagaretnam et al., 2011). 

Aversão à incerteza relaciona-se com a questão de se ter de viver com a incerteza, 

porque o futuro é desconhecido e sempre será. Algumas culturas vão assumir riscos com 

bastante facilidade, pois, vão ser relativamente tolerantes com o comportamento e as opiniões 

diferentes das suas, porque não se sentem ameaçados. Essas sociedades podem ser chamadas 

de sociedades com fraca aversão à incerteza, em que as pessoas têm uma tendência natural 

para se sentir relativamente seguras (Hofstede, 2017). Países que evitam a incerteza, as regras 

apoiam uma abordagem conservadora da gestão de ganhos (Han et al., 2010). 

A orientação de longo prazo versus curto prazo foi identificada pela primeira por 

(Minkov & Hofstede, 2011). Sociedades com pontuação baixa nesta dimensão preferem 

manter tradições e normas honradas, ao mesmo tempo em que veem a mudança social como 

suspeita. Por outro lado, sociedades com uma cultura com pontuações elevadas adotam uma 

abordagem mais pragmática: encorajam a economia e os esforços na educação moderna como 

uma forma de se preparar para o futuro (Hofstede, 2017). 

A sexta dimensão, indulgência, foi acrescentada baseada nos trabalhos de Minkov 

(Minkov & Hofstede, 2011). A indulgência significa uma sociedade que permite a 

gratificação relativamente livre dos desejos humanos básicos e naturais, relacionados com o 

gozo da vida e o divertimento. O contrário representa uma sociedade que suprime a satisfação 

das necessidades e a regula por meio de normas sociais rígidas (Hofstede, 2017).  

A suposição ingênua de que a gestão é a mesma ou está se tornando a mesma em todo 

o mundo não é sustentável, tendo em conta estas diferenças demonstradas nas culturas 

nacionais (Hofstede, 2017).  Desta forma, visto a diversidade da cultura, esta pode impactar 

diferentemente nos indivíduos, entidades, bem como nas informações que permeiam este 

meio.  

 

2.1 Relação entre Cultura e Informações Contábeis: Possibilidade para Diferenciação 

do Nível de Gerenciamento de Resultados 

A literatura sobre cultura tem sido proeminente desde meados da década de 80 na 

análise da gestão, controle e sistemas de contabilidade. De acordo com esta linha de 

investigação, a cultura implica na necessidade de se criar empresas de sucesso e com 

funcionários satisfeitos por meio de delegações de responsabilidade e autoridade, bem como 

se ter controle por meio de sistemas e informações contábeis (Mouritsen, 1989). 

Em um estudo de caso, Mouritsen (1989), constatou que os sistemas de contabilidade 

por si só possuem significado cultural para a empresa. Inferiu que estes não se limitam 

somente a atender responsabilidades técnicas de recursos e pessoas, mas também incorporam 

princípios amplos da organização, que existem independentemente de qualquer situação 

particular da empresa. Observou uma relação direta entre as informações contábeis e a cultura 

da empresa e, mais do que isso, de como os sistemas de contabilidade fazem parte da cultura. 

Analisando os efeitos da cultura nacional de Hofstede, sobre as características de 

informações contábeis, Choe (2004), constatou diferenças de informação contábil de acordo 

com a cultura de cada país analisado. De acordo com Choe (2004), em um país com elevada 

coletividade e cultura mais feminina, os indivíduos tendem a ser motivados por interesses 

grupais e enfatizam a harmonia nas relações interpessoais. Já em uma cultura com aversão à 

incerteza, as pessoas tendem a se orientar para o futuro, utilizando informações tanto 

financeiras quanto não-financeiras para o controle da tomada de decisão.  

Chand (2012) examinou os efeitos da cultura ética e organizacional sobre os 

julgamentos de contabilistas em Fiji, e como a interação entre cultura ética e organizacional 

influencia as decisões de contadores. Os achados evidenciaram que a cultura organizacional 



 

 

apresentou maior influência no comportamento dos contadores. Ainda, que as dimensões de 

cultura nacional aversão à incerteza, individualismo, masculinidade e orientação de longo 

prazo relacionaram-se com julgamentos conservadores dos contadores.  

Em relação ao nível de conservadorismo, que é uma escolha contábil, ainda em 1988, 

Gray argumentou que este pode sofrer alteração em decorrência da cultura, principalmente 

quanto à cultura de incerteza, individualismo e masculinidade. Evidenciou-se que contadores 

mais conservadores, ou que adotam escolhas contábeis mais conservadoras, tendem a ter 

maior aversão à incerteza.  

Dentre os estudos mais atuais que observaram a cultura e informações contábeis, 

Cieslewicz (2014) avaliou as relações entre cultura nacional econômica, instituições e 

contabilidade. Por meio de bancos de dados, o autor constatou que aspectos da cultura têm 

efeito direto sobre a contabilidade, bem como as instituições. Constatou ainda que as 

instituições são mediadoras entre a cultura econômica nacional e a contabilidade, ou seja, a 

cultura nacional influencia a contabilidade por meio das empresas.  

Biggerstaff et al. (2015) exploraram a cultura de executivos de empresas, com o 

intuito de observar se, dependendo da cultura, há tendência para más condutas corporativas. 

Os resultados evidenciaram que gestores com ética questionável estavam presentes em 

empresas que apresentavam atividades questionáveis, bem como gestores suspeitos eram mais 

propensos a cometer fraudes em relatórios financeiros e manipular lucros contábeis para 

atender expectativas de analistas.  

Kitching et al. (2016) examinaram o efeito da cultura nacional na tomada de decisão 

de empresas quanto a escolhas gerenciais de custos, chamada de assimetria de custos. Com 

base em 39 países, observaram que havia menos gerenciamento de custos em países com 

aversão à incerteza, masculinidade e orientação em longo prazo. Os resultados apoiaram a 

suposição de que a cultura nacional afeta as decisões da gestão quanto às informações 

contábeis. 

Com base nos estudos supracitados, constatou-se que a cultura nacional, possui 

influência nos indivíduos, o que favorece determinados comportamentos quanto a práticas 

contábeis. Desta forma, depreende-se que a cultura nacional pode influenciar informações 

contábeis, bem como comportamentos de gestores, tais como práticas oportunistas explicadas 

pela Teoria Positiva da Contabilidade (Watts & Zimmerman, 1990).  

Com o intuito de aprofundar os resultados da possível relação entre a cultura nacional 

e gerenciamento de resultados, desenvolveu-se argumentos teóricos e empíricos com base nas 

explicações das dimensões de cultura nacional de Hofstede com associações com o nível de 

gerenciamento de resultados.  

Em relação à distância de poder, infere-se que devido à hierarquia nas empresas, em 

que administradores possuem maiores benefícios e responsabilidades, estes podem se utilizar 

deste poder para realizar práticas de GR (Holt, 1998). Parece haver uma conexão direta entre 

distância de poder e ganhos discricionários (Doupnik, 2008). Minkov e Hofstede (2011), 

afirmam que em países com grande distância de poder, os sistemas de contabilidade serão 

utilizados para justificar as decisões dos gestores. Deste modo, delimitou-se a primeira 

hipótese, a qual prevê relação positiva entre a cultura de distância do poder e o GR. 

Hipótese H1: a cultura nacional de distância do poder influencia significativamente para o 

aumento do nível de GR. 

Quanto à cultura nacional de individualidade (versus coletividade), Han et al. (2010) 

reforçam que os contadores em uma sociedade individualista estão predispostos a relatar os 

números mais otimistas permitidos pelas instituições durante períodos atuais ou futuros. 

Assim, os contadores tendem a realizar GR em uma sociedade predominantemente 



 

 

individualista (Han et al., 2010). Portanto, criou-se a hipótese H2, que prescreve uma relação 

positiva entre a cultura de individualidade com o gerenciamento de resultados. 

Hipótese H2: a cultura nacional de individualidade influencia significativamente para o 

aumento do nível de GR. 

Ao se associar a masculinidade com o gerenciamento de resultados, De Mooij (2013), 

reforça que em sociedades masculinas os gestores são mais propensos a divulgar resultados 

positivos para se protegerem contra a concorrência. Nas sociedades femininas, os gerentes 

dão menos importância à competição (Riahi & Omri, 2013). Ainda, de acordo com os autores, 

nas sociedades masculinas, os gerentes são motivados pelos salários e os indivíduos dão mais 

importância às aparências. Nesse sentido, na terceira hipótese H3 espera-se uma relação 

positiva entre masculinidade e gerenciamento de resultados. 

Hipótese H3: a cultura nacional de masculinidade influencia significativamente para o 

aumento do nível de GR. 

Gray (1988) sugere que os países com aversão à incerteza exigem maior uniformidade 

dos contadores, com muitas regras e regulamentação para a profissão contábil. Em países com 

aversão a incerteza, as regras apoiam uma abordagem conservadora no GR (Han et al., 2010). 

Geiger, O’Connell, Clikeman, Ochoa, Witkowski e Basioudis (2006), sugerem que a relação 

entre a aversão a incerteza e a prática de GR é menos clara. Se os gestores consideram a 

prática de GR como uma forma de gerir a incerteza, então as culturas que evitam incertezas 

podem ser mais favoráveis ao GR. No entanto, se a prática é vista como algo que minimiza as 

oportunidades futuras, então as culturas de alta aversão as incertezas podem estar associadas a 

visões menos favoráveis do GR. Nesse sentido, apoiando-se no segundo argumento apresenta-

se a hipótese H4. 

Hipótese H4: a cultura nacional de aversão à incerteza influencia significativamente para a 

diminuição do nível de GR. 

Quanto à cultura nacional de orientação para longo prazo, ao se relacionar esta 

dimensão com a prática de gerenciamento de resultados, acredita-se que empresas localizadas 

nestas sociedades realizariam menos gerenciamento. Riahi e Omri (2013) argumentam que 

gestores de países com orientação de curto prazo são motivados a GR uma vez que desejam 

garantir uma boa reputação. Em empresas com orientação de longo prazo o gerenciamento de 

resultados tende a não fazer parte da motivação dos gestores (Doupnik, 2008). Dado estas 

ponderações, apresenta-se a hipótese H5. 

Hipótese H5: a cultura nacional de orientação a longo prazo influencia significativamente 

para a diminuição do nível de GR. 

Por fim, ao se relacionar a indulgência com o GR, poder-se-ia visualizar duas 

perspectivas: (1) gestores movidos pela vontade de ganhar dinheiro para desfrutar a vida, não 

controlados por valores pessoais, poderiam gerenciar mais o resultado para aumentar os lucros 

e, com isso, elevar na mesma proporção seus ganhos; e (2) os indivíduos nesta mesma 

condição, por não serem controlados por valores pessoais e desejarem ter dinheiro poderiam 

gerenciar menos o GR para diminuir os lucros, uma vez que comprometeria o aumento de 

seus bônus. Por conseguinte, com base nestas considerações, somente para esta dimensão de 

cultura e devido à incipiência de estudos que apresentem a relação entre estes fenômenos, 

elaboraram-se duas hipóteses (H6 e H7):  

Hipótese H6: a cultura nacional de indulgência influencia significativamente para o aumento 

do nível de GR para aumentar os lucros. 

Hipótese H7: a cultura nacional de indulgência influencia significativamente para a 

diminuição do nível de GR para diminuir os lucros. 

Caso se confirmem as hipóteses apresentadas, poder-se-á concluir com o presente 

estudo, que a prática de gerenciamento de resultados pode sofrer influência também da cultura 



 

 

nacional, e não somente pela cultura da empresa ou pelo comportamento oportunista dos 

gestores. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 População e Amostra 

A população do estudo correspondeu às empresas listadas em bolsas de valores dos 

países da América e da Europa, que possuíam informações de cultura divulgadas por Hofstede 

(2017). A amostra correspondeu a 12.868 empresas de 28 países americanos e europeus, que 

apresentaram informações suficientes para a observação do nível de gerenciamento de 

resultados. O período de análise correspondeu aos anos de 2011 a 2015, totalizando 64.340 

observações. No Quadro 1 apresenta-se a discriminação dos países em análise, população de 

empresas, amostra de empresas, bem como a designação de seu respectivo continente, origem 

legal e se participam ou não do grupo G-20. 

 
Quadro 1 – Discrição da amostra do estudo 

Continente Países 

População 

Empresas 

(24.319) 

Amostra 

Empresas 

(12.868) 

% de 

amostra 
Origem Legal G-20 

América 

1 Argentina 96 89 92,7 Code Law Sim 

2 Brasil 504 336 66,6 Code Law Sim 

3 Canadá 3.000 2.407 80,2 Common Law Sim 

4 Chile 233 207 88,8 Code Law Não 

5 Colômbia 81 60 74 Code Law Não 

6 Jamaica 47 25 53,2 Common Law Não 

7 México 162 121 74,7 Code Law Sim 

8 Peru 217 158 72,8 Code Law Não 

9 Trindade e 

Tobago 
24 9 

37,5 
Common Law Não 

10 EUA 11.700 4.420 37,8 Common Law Sim 

11 Venezuela 37 25 67,6 Code Law Não 

Europa 

12 Áustria 97 67 69 Code Law Não 

13 Bélgica 332 123 37 Code Law Não 

14 Dinamarca 157 138 87,9 Code Law Não 

15 Finlândia 148 113 76,4 Code Law Não 

16 França 1.099 666 60,6 Code Law Sim 

17 Alemanha 1.177 636 54 Code Law Sim 

18 Grécia 251 235 93,6 Code Law Não 

19 Irlanda 607 76 12,5 Common Law Não 

20 Itália 356 229 64,3 Code Law Sim 

21 Países Baixos 181 126 69,6 Code Law Não 

22 Noruega 216 145 67,1 Misto Não 

23 Portugal 61 53 86,9 Code Law Não 

24 Espanha 228 129 56,6 Code Law Não 

25 Suécia 687 388 56,5 Code Law Não 

26 Suíça 514 240 46,7 Code Law Não 

27 Turquia 418 345 82,5 Misto Sim 

28 Reino Unido 1.689 1.302 77 Common Law Sim 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De acordo com o Quadro 1, pode-se observar a quantidade de empresas analisadas por 

país, sendo que os países em análise que possuem mais empresas são os EUAs, Canadá e 

Reino Unido. Discriminou-se a origem legal do país, se participa ou não do grupo G-20, bem 



 

 

como o continente, pois estas variáveis são analisadas também se influenciam em níveis 

diferenciados de GR, sendo tratadas como variáveis de controle.  

A origem legal do país corresponde a classificação de code law (comportamento das 

pessoas regidos por leis e regras), misto (comportamento regido por leis, regras e costumes) e 

common law (comportamento regido por costumes), sendo que estas diferentes origens legais 

dos países podem impactar diferentemente no comportamento de indivíduos dentro de 

empresas para a realização do GR. Deste modo, de acordo com Chin, Chen e Hsieh (2014) a 

origem legal do país pode afetar a qualidade dos lucros, sendo que países com origem legal 

baseado no direito civil tendem a ter diminuição da qualidade da informação contábil. Ainda, 

o autor contribui dizendo, que isso não ocorre em regimes common law, sendo que a 

tendência destes países é ter limitação para a prática de gerenciamento de resultados. Por tal 

motivo, infere-se maior nível de GR entre empresas pertencentes a países com origem legal 

code law. Para a classificação da origem legal do país utilizou-se de informações disponíveis 

pela CIA - Central Intelligence Agency (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2100.html).  

Em relação à participação ou não do grupo G-20, infere-se que os países pertencentes 

a este grupo terão empresas que gerenciam menos o resultado, devido ao seu 

desenvolvimento. De acordo com Baumann (1991) os blocos econômicos representam 

padrões de especialização para o crescimento econômico, composto por países que possuem 

características semelhantes. Já em relação ao continente de origem do país não se delimitou 

sinal esperado de influência no GR. 

 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 

A coleta de dados principal se deu por meio da base de dados Thonson, em que se 

buscaram informações dos modelos de gerenciamento de resultados de Jones (1991), Jones 

Modificado - Dechow, Sloan e Sweeney (1995) e Pae (2005), além das variáveis de controle 

do estudo. O modelo Jones (1991) foi calculado para se obter informações necessárias para o 

modelo Jones Modificado (1995), o qual foi utilizado para análise no presente estudo para a 

detecção de gerenciamento de resultados. Além do modelo Jones Modificado (1995), utilizou-

se para a análise do GR o modelo Pae (2005), a fim de dar maior robustez aos resultados do 

gerenciamento.  

O modelo de gerenciamento de resultados Jones (1991) é definido pela Equação 1. 

(1) 

 
Em que: 

TAit = Accruals totais da empresa i no período t, ponderados pelos ativos totais no final do 

período t-1 

 = 1 dividido pelos Ativos totais da empresa i no final do período t-1 

 = Variação das receitas líquidas da empresa i do período t para o período t-1, ponderada 

pelos ativos totais no final do período t-1; 

 = Total do ativo imobilizado e ativo diferido ou intangível da empresa i no final do 

período t, ponderados pelo ativo total no final do período t-1. 

Rodou-se este modelo de regressão linear múltipla (software SPSS) para as empresas 

de todos os países e no período analisado (ano a ano), para se observar os coeficientes 

estimados α, β1 e β2. Estes coeficientes são necessários para se fazer a combinação com as 

variáveis do modelo de Jones Modificado (1995), o qual foi utilizado para estimar os accruals 

não discricionários, conforme a Equação 2. 



 

 

 (2) 

 
 

Em que: 

 = accruals não discricionários da empresa i no período t 

Variação das contas a receber da empresa i do período t para o período t-1, ponderada 

pelos ativos totais no final do período t-1; 

De acordo com Dechow et al. (1995), para se estimar os accruals discricionários, 

proxy do gerenciamento de resultados, utilizou-se a Equação 3. 

(3)  

 
 

Em que: 

ADit = accruals discricionários da empresa no período t; 

TAit = accruals totais da empresa i no período t; 

NDAit = accruals não discricionários da empresa i no período t; 

Além do modelo Jones Modificado, utilizou-se o modelo Pae (2005), o qual é 

observado como uma ampliação do primeiro, com a inclusão do fluxo de caixa operacional e 

a reversão dos accruals de períodos anteriores, para corrigir o problema de classificação de 

accruals discricionários e não discricionários (Klann, 2011). Deste modo, os accruals 

discricionários deste modelo são apresentados pelos resíduos da equação 4. 

Equação 4 

 

 
 

Em que: 

Fluxo de caixa operacional da empresa i do período t, ponderados pelos ativos totais 

no final do período t-1; 

Fluxo de caixa operacional da empresa i do período t-1, ponderados pelos ativos 

totais no final do período t-2; 

Accruals totais da empresa i no período t-1, ponderados pelos ativos totais no final 

do período t-2; 

Na sequência observou-se o nível de cultura nacional para cada país analisado de 

acordo com o estudo de Hofstede, cujo procedimento já foi adotado por outros estudos, tais 

como o de Chand (2012). Os dados de cultura foram observados pela divulgação no site 

https://geert-hofstede.com/, em que Hofstede mantêm atualizado os dados de cultura de 

acordo com cada país. No Quadro 2 apresentam-se as variáveis de teste de cultura nacional e 

de controle, necessárias para a descrição das próximas equações.  

 



 

 

Quadro 2 –Variáveis para medir a influência da cultura nacional no gerenciamento de resultados 

Variável Descrição Fórmula Autores 

Variáveis Independentes de Cultura Nacional 

DP Distância do poder 

Varia de 0 a 100, em que mais 

próximo de 100 significa alta 

distância entre os poderes. 

Hofstede 

(2017) 

IC Individualismo versus coletivismo 

Varia de 0 a 100, em que mais 

próximo de 100 significa alta 

individualidade. 

MF Masculinidade versus feminilidade 

Varia de 0 a 100, em que mais 

próximo de 100 significa alta 

masculinidade.  

AI Aversão à incerteza 

Varia de 0 a 100, em que mais 

próximo de 100 significa alta 

aversão à incerteza. 

OLP Orientação para o longo prazo 

Varia de 0 a 100, em que mais 

próximo de 100 significa alta 

orientação para o longo prazo. 

IND Indulgência 

Varia de 0 a 100, em que mais 

próximo de 100 significa alta 

indulgência. 

Variáveis Independentes de Controle 

TAM 
Tamanho da empresa representado pelo 

ativo total da empresa logaritmizado. 
LN (Tamanho da empresa) 

Leuz (2003), 

Doyle, Ge e 

McVay 

(2007). 

ROE Rentabilidade do Patrimônio Líquido Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 
Doyle et al. 

(2007). 

END 

Logaritmo natural do endividamento da 

empresa, representado pelo passivo 

exigível sobre o ativo total da empresa. 

LN (Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante) / Ativo total 

Bushman, 

Chen, Engel 

e Smith 

(2004). 

OL Discriminação da origem legal do país 

Variável categórica, em que 0 

representou os países code law, 1 

representou os países mistos e 2 

representou os países common law 

Maragno 

(2016) 

G20 

Discriminação dos países pertencentes ao 

grupo G-20, sendo considerados os mais 

desenvolvidos do mundo. 

Variável dummy, em que 1 

representou os países pertencentes 

ao grupo G-20 e 0 os demais. 

Elaboração 

própria. 

CONT Discriminação do continente de origem  

Variável categórica, em que 1 

representou os países pertencentes 

ao continente da Europa e 0 os 

países pertencentes ao continente da 

América 

Elaboração 

própria. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De acordo com o Quadro 2, pode-se observar além das variáveis de cultura, as 

variáveis de controle, tais como: tamanho da empresa (TAM), endividamento (END), 

rentabilidade do PL (ROE), origem legal (OL), participação no grupo G-20 (G20) e 

continente de origem (CONT), as quais podem influenciar de maneira diferente o nível de 

GR, conforme exposto pelos autores citados no Quadro 2. Desse modo, com base nestas 

variáveis formularam-se as equações 5 a 8, as quais se diferenciam pelas variáveis 

dependentes de GR. 

 

 

 



 

 

Equações 5 a 8  

 
 

As equações de 5 a 8 diferenciaram-se em relação a variável dependente de 

gerenciamento de resultados, sendo que a equação 5 refere-se a accruals positivos de Jones, 

equação 6 accruals negativos de Jones, equação 7 accruals positivos de Pae e equação 8 

accruals negativos de Pae. Realizou-se a separação dos accruals discricionários dos dois 

modelos de GR em positivos e negativos, uma vez que o primeiro representa o gerenciamento 

para aumentar o resultado, enquanto o segundo para diminuí-lo, sendo que as hipóteses foram 

fundamentadas na perspectiva oportunista dos gestores para aumento dos lucros (com exceção 

das hipóteses relacionadas à cultura de indulgência). 

Para a análise destas equações utilizou-se de regressão de dados em painel, enquanto 

para as equações 1 e 4 utilizou-se de regressão linear múltipla. Foram utilizadas ainda na 

análise dos dados a estatística descritiva das variáveis de GR e cultura nacional. Os resultados 

dos testes são apresentados nas tabelas 1 e 2. Na Tabela 1 é apresentada a estatística descritiva 

de cultura nacional e gerenciamento para aumentar e diminuir os lucros para cada país em 

análise. Além disso, é demonstrado na Tabela 2 o resumo dos resultados das regressões de 

dados em painel das equações 5, 6, 7 e 8, as quais têm por intuito medir a influência das 

dimensões de cultura e variáveis de controle no gerenciamento para aumentar e diminuir os 

lucros, observados pelo modelo Jones Modificado (1995) e Pae (2005). 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na Tabela 1 é demonstrado o nível de cada tipo de cultura em relação aos países de 

análise, sendo que este nível varia de 0 a 100. Também é apresentada nesta tabela a média de 

GR por país no período analisado, separando-os em accruals positivos e negativos.  

 



 

 

Tabela 1 – Descrição da cultura nacional e gerenciamento de resultados por país 

Países DP IC MF AI OLP IND GRPJ* GRNJ* GRPP* GRNP* 

Alemanha 35 67 66 65 83 40 0,234 -0,456 0,140 -0,165 

Argentina 49 46 56 86 20 62 0,074 -0,524 0,063 -0,080 

Áustria 11 55 79 70 60 63 0,082 -0,290 0,050 -0,054 

Bélgica 65 75 54 94 82 57 0,091 -4,375 0,090 -0,106 

Brasil 69 38 49 76 44 59 0,219 -0,304 0,084 -0,119 

Canada 39 80 52 48 36 68 4,221 -4,116 0,282 -0,432 

Chile 63 23 28 86 31 68 0,058 -0,183 0,060 -0,077 

Colômbia 67 13 64 80 13 83 0,065 S/I S/I S/I 

Dinamarca 18 74 16 23 35 70 S/I -0,361 0,127 -0,170 

Espanha 57 51 42 86 48 44 0,105 -0,262 0,055 -0,055 

Estados Unidos 40 91 62 46 26 68 17,273 -3,517 0,978 -2,177 

Finlândia 33 63 26 59 38 57 0,149 -0,471 0,108 -0,125 

França 68 71 43 86 63 48 0,977 -0,913 0,190 -0,211 

Grécia 60 35 57 100 45 50 0,202 -0,153 0,079 -0,084 

Irlanda 28 70 68 35 24 65 0,375 -0,284 0,081 -0,083 

Itália 50 76 70 75 61 30 0,433 -0,344 0,064 -0,082 

Jamaica 45 39 68 13 - - S/I S/I S/I S/I 

México 81 30 69 82 24 97 0,160 S/I S/I S/I 

Noruega 31 69 8 50 35 55 S/I -0,395 S/I S/I 

Peru 64 16 42 87 25 46 0,096 S/I S/I -0,049 

Reino Unido 35 89 66 35 51 69 0,392 -0,476 0,135 -0,175 

Países Baixos 38 80 14 53 67 68 S/I -0,380 0,118 -0,129 

Portugal 63 27 31 99 28 33 0,051 -0,212 0,041 -0,038 

Suécia 31 71 5 29 53 78 S/I S/I S/I S/I 

Suíça 34 68 70 58 74 66 0,176 -0,321 0,054 -0,075 

Trindade e Tobago 47 16 58 55 13 80 0,077 S/I S/I -0,012 

Turquia 66 37 45 85 46 49 0,350 -0,282 0,084 -0,085 

Venezuela 81 12 73 76 16 100 S/I S/I S/I S/I 

* Valores médios; S/I: sem informação por ter sido excluído da análise por demonstrar valores outliers de 3 

desvios padrões em relação à média ou por não constar valores devido à separação de amostra em GR positivo e 

negativo. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A variável de cultura distância de poder (DP) demonstra o quanto há hierarquia em um 

país, com distribuições de poder diferenciados entre as pessoas, o que acaba agravando a 

desigualdade. Países como Bélgica, Brasil, Colômbia, França, México, Turquia e Venezuela 

são exemplos de elevada distância de poder entre os indivíduos, enquanto Alemanha, Áustria, 

Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça são exemplos de países que 

possuem menor desigualdade entre as pessoas. 

A variável individualismo versus coletivismo (IC) demonstra que países como 

Bélgica, Canadá, Estados Unidos da América (EUA), Itália, Reino Unido e Países Baixos são 

exemplos de lugares onde há maior competitividade entre os indivíduos. Já Chile, Colômbia, 

México, Peru, Portugal, Trinidade e Tobago e Venezuela são exemplos de países que 

possuem pessoas que pensam mais no bem comum, consideradas mais coletivistas.  

Em relação à masculinidade versus feminilidade (MF), observa-se que países como 

Áustria, Itália, Suíça e Venezuela, concentram maiores escores de masculinidade. Já no Chile, 

Dinamarca, Finlândia, Noruega, Países Baixos e Suécia a predominância é de menores 

escores, apontando maior feminilidade.  

A variável de aversão à incerteza (AI) representa o quanto as pessoas são avessas ao 

risco e por este motivo necessitam de regras e sistemas legais para estruturar a vida. Exemplos 

de países com alta aversão à incerteza são Argentina, Bélgica, Chile, Espanha, França, Grécia, 



 

 

Peru, Portugal e Turquia, enquanto países como Dinamarca, Jamaica e Suécia possuem baixa 

aversão à incerteza.  

A orientação a longo prazo (OLP) refere-se a uma abordagem mais pragmática, em 

que há um encorajamento na economia e na educação moderna para se preparar para o futuro, 

ou seja, seria um foco de planejamento a longo prazo. Exemplos de países com olhar mais 

para longo prazo seriam Alemanha, Bélgica e Suíça. Já países como a Argentina, Colômbia, 

Irlanda, Méximo, Peru, Trindade e Tobago e Venezuela demonstram olhar mais imediatista, 

podendo-se inferir que prezam mais por ações e planejamentos de curto prazo.  

A variável de indulgência (IND) demonstra o quanto as pessoas de determinado país 

são pouco controladas com base em suas regras pessoais, adquiridas na educação e 

socialização recebida em sua criação. Desta forma, pessoas indulgentes são mais propensas a 

realizar ações para o seu próprio prazer e lazer, enquanto que escorres mais perto de 0 

demontram uma cultura de pessoas mais restritas por suas regras pessoais, ou seja, são menos 

impulsivas, pois são mais controladas. Exemplo de países onde se prevalece a indulgência são 

Colômbia, México e Venezuela, enquanto que países como Itália e Portugal há prevalência de 

baixa indulgência. 

Quanto às informações de gerenciamento de resultados, observam-se como exemplos 

de países que mais gerenciam o resultado os EUAs e Canadá, o que foi encontrado em ambos 

os modelos utilizados (Jones Modificado e Pae), tanto nos accruals positivos, quanto 

negativos. Já países como Áustria, Chile e Portugal demonstraram em todos os modelos de 

GR os menores níveis de gerenciamento de resultados, em comparação com os demais países, 

tanto em accruals positivos, quanto negativos. Além disso, em relação ao nível de GR, países 

como Alemanha, Finlândia, França e Reino Unido demonstraram valores médios de GR em 

relação aos demais países, em todos os modelos.  

O Brasil, de maneira geral, possui média distância de poderes, em que as pessoas são 

hierarquizadas em classes; há pessoas mais coletivistas; a população possui masculinidade 

versus feminilidade com valores semelhantes; possui alta aversão à incerteza, com inúmeras 

regras para reger o comportamento dos indivíduos; possui pouca orientação a LP; e apresenta 

média indulgência, ou seja, pessoas sendo controladas mais por seus impulsos do que por suas 

regras pessoais. Já quanto ao nível de GR, as empresas brasileiras apresentam valores médios 

também em comparação com os demais países, não se demonstrando como um dos países 

com maior nível de GR, mas também não se demonstra como exemplo de país em que se 

encontram empresas que pouco gerenciamento de seus resultados.  

Apresenta-se na Tabela 2 o resumo das equações 5, 6, 7 e 8, as quais têm por intuito 

revelar a influência das variáveis de cultura (valores que variam de 0 a 100) e de controle no 

nível de GR, por accruals positivos e negativos, apurados pelos modelos Jones Modificado 

(1995) e Pae (2005). 

 



 

 

Tabela 2 – Resumo dos resultados das equações 5, 6, 7 e 8 

Variáveis 

Coeficientes das Equações 

5 

ADJP 

Aleatório 

6 

ADJN 

Aleatório 

7 

ADPP 

Aleatório 

8 

ADPN 

Aleatório 

_cons. 
32,93738 

(0,125) 

11,65559 

(0,222) 

0,4210538 

(0,554) 

-0,7845311 

(0,001) 

Variáveis de Teste 

DP 
0,1871454 

(0,339) 

0,064185 

(0,487) 

0,0146088* 

(0,025) 

0,0104954* 

(0,000) 

IC 
0,094316 

(0,220) 

0,0588183 

(0,151) 

0,0150265* 

(0,000) 

0,0392939* 

(0,000) 

MF 
0,2182658 

(0,105) 

0,0424878 

(0,297) 

0,0152495* 

0,000 

0,0238988* 

(0,000) 

AI 
-0,205879 

(0,269) 

-0,0463782 

(0,614) 

-0,0078349 

(0,227) 

0,0048725* 

(0,040) 

OLP 
-0,3391113* 

(0,011) 

-0,0857007* 

(0,090) 

-0,0208197* 

(0,000) 

-0,0386976* 

(0,000) 

IND 
0,0054203 

(0,969) 

-0,0381739 

(0,688) 

-0,0013535 

(0,846) 

-0,0075198* 

(0,002) 

Variáveis de Controle 

TAM 
-9,618818* 

(0,000) 

-1,831372* 

(0,000) 

-0,206121* 

(0,000) 

-0,1426045* 

(0,000) 

ROE 
0,0084011* 

(0,022) 

-0,0013215* 

(0,025) 

0,0000223 

(0,739) 

-0,0002329* 

(0,000) 

END 
6,481762* 

(0,000) 

0,7838737* 

(0,000) 

0,1107493* 

(0,000) 

0,104663* 

(0,000) 

OL 
-6,558335* 

(0,046) 

-1,443427 

(0,242) 

-0,4104321* 

(0,000) 

-0,4728352* 

(0,000) 

G20 
-2,038355 

(0,640) 

-1,796863 

(0,437) 

-0,1607556 

(0,331) 

-0,2115551* 

(0,000) 

CONT 
2,021532 

(0,582) 

-2,070901 

(0,205) 

-0,0710185 

(0,542) 

-0,5012576* 

(0,000) 

Resumo das Equações 

Chow 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

LM Breusch-Pagan 0,0000 0,1734 0,0000 0,0000 

Hausman 0,0455 0,0000 0,0000 0,0000 

Sig. Equação 0,0000* 0,0000* 0,0000* 0,0000* 

R² 0,0338 0,0092 0,0225 0,2549 

Nº observações: 19.432 40.832 32.258 27.332 

* Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 2, observa-se a utilização do modelo de efeitos aleatórios para 

todas as equações (5, 6, 7 e 8), sendo que esta definição foi ocasionada pela omissão das 

variáveis de interesse testadas, quando os testes indicaram o efeito fixo. Verifica-se, de acordo 

com a Tabela 2, que todos os modelos demonstraram-se significativos, sendo que as variáveis 

significativas que impactaram o nível de GR foram: distância de poder (DP) – equações 7 e 8, 

individualismo versus coletivismo (IC) – equações 7 e 8, masculinidade versus feminilidade 

(MF) – equações 7 e 8, aversão à incerteza (AI) – equação 8, orientação para o longo prazo 

(OLP) – equações 5, 6, 7 e 8, indulgência (IND) – equação 8, bem como as variáveis de 

controle: tamanho da empresa (TAM) – equações 5, 6, 7 e 8, rentabilidade do patrimônio 

líquido (ROE) – equações 5, 6 e 8, endividamento (END) – equações 5, 6, 7 e 8, origem legal 

(OL) – equações 5, 7 e 8, participação no grupo G-20 (G20) – equação 8 e o continente de 

origem (CONT) – equação 8.  



 

 

Todas as variáveis de teste e de controle, basicamente, apresentaram relação 

significativa com o nível de GR em algum dos modelos testados (os quais são diferenciados 

pela variável dependente somente). Quanto ao sinal das variáveis, constatou-se que: a DP, IC 

e MF mostraram-se relacionadas ao aumento do nível de GR (positivo e negativo do modelo 

Pae), a aversão à incerteza (AI) impactou no aumento do nível de gerenciamento negativo do 

modelo Pae; a OLP relacionou-se com a diminuição do nível de GR em todos os modelos; e a 

IND apresentou relação significativa para a diminuição do nível de GR (accruals negativos de 

Pae). 

Estes resultados permitem aceitar as hipóteses: H1 (a cultura nacional de distância do 

poder influencia significativamente para o aumento do nível de GR); H2 (a cultura nacional de 

individualidade influencia significativamente para o aumento do nível de GR); H3 (a cultura 

nacional de masculinidade influência significativamente para o aumento do nível de GR); H5 

(a cultura nacional de orientação em longo prazo influência significativamente para a 

diminuição do nível de GR); e H7 (a cultura nacional de indulgência influência 

significativamente para a diminuição do nível de GR para diminuir os lucros). Por outro lado, 

rejeitam-se as hipóteses H4 (a cultura nacional de aversão à incerteza influência 

significativamente para a diminuição do nível de GR) e H6 (a cultura nacional de indulgência 

influência significativamente para o aumento do nível de GR para aumentar os lucros), devido 

à significância positiva (H4) e a não significância do modelo (H6). 

Com base nestes achados, pode-se refletir, que a distância de poder influenciou para o 

aumento do nível de GR, devido a enorme hierarquização de poderes tanto na sociedade, 

quanto em empresas, o que faz com que detentores de poder ajam livremente, podendo 

realizar a prática de GR. O alto individualismo das sociedades analisadas compromete a 

integração e comunicação entre as pessoas, fazendo com que haja assimetria de informação e 

atendimento de objetivos pessoais, sem pensar no coletivo de uma empresa, por exemplo, 

sendo que a tendência é de que os indivíduos realizem GR. Também, empresas de sociedades 

mais masculinas tiveram maior gerenciamento de resultados, visto ao senso de competição 

que há entre estes grupos, o que faz com que utilizem o GR para demonstrar melhores 

resultados da empresa e por consequência o seu também, além de gerar maiores bônus e 

destaque pessoal. Estes resultados da influência do individualismo e masculinidade no GR 

corrobora as achados de Choe (2004), o qual constatou que em uma cultura individualista e 

masculina, os indivíduos tendem a primar por seus próprios interesses, necessidades, 

preferências, sucesso e realização de objetivos, sem atentar ao coletivo. 

Empresas localizadas em culturas com aversão a incerteza tiveram aumento do nível de 

GR (ao contrário de diminuição conforme a delimitação da hipótese), muito possivelmente 

pela necessidade de terem regras para reger a vida destes indivíduos, porém com pouco 

comprometimento das pessoas em atendê-las (Hofstede, 2017). Empresas localizadas em 

sociedades com cultura de orientação ao longo prazo, por outro lado, tiveram a diminuição do 

nível de GR, muito possivelmente pelo entendimento destas empresas de que mascarar 

resultados, não refletindo a realidade da empresa aos usuários, poderia comprometer a sua 

continuidade no mercado, bem como sua perpetuidade para o futuro. Ainda, a cultura de 

indulgência apresentou relação para a diminuição do nível de GR para diminuir os lucros, 

muito possivelmente pelo intuito dos indivíduos com este tipo de cultura nas empresas, 

quererem mais dinheiro para desfrutar a vida, o que é uma característica de pessoas 

indulgentes. Para isso, acabam adotando como prática a não diminuição dos lucros da 

empresa por meio do GR, o que poderia também diminuir seus bônus.   

Em relação às variáveis de controle, o tamanho da empresa (TAM) demonstrou 

associação negativa com a prática de GR em todos os modelos analisados. Tal resultado pode 

ser explicado pelo fato de que quanto maior a empresa, maior é o monitoramento desta para a 



 

 

minimização de práticas oportunistas. Este achado vai de encontro à hipótese de custo político 

de Watts e Zimmerman (1990). Os resultados da influência da rentabilidade (ROE) no GR 

revelaram que as empresas gerenciam mais o resultado para aumentar os lucros (Equações 5 e 

7) do que para diminuí-los (Equações 6 e 8). Este achado demonstra que empresas com alta 

rentabilidade de seu PL gerenciam significativamente mais para aumentar os lucros e menos 

para diminuir os lucros. Em relação à variável de endividamento (END), constatou-se que 

empresas mais endividadas gerenciaram mais, tanto para aumentar, quanto para diminuir os 

lucros, em todos os modelos analisados. Este resultado demonstra certa fragilidade para com 

este tipo de empresa, visto que por ter maior endividamento, deveriam apresentar maior 

qualidade da informação contábil, para obter empréstimos a custos mais baixos. 

A variável categórica de origem legal (OL) demonstrou associação negativa com o 

gerenciamento de resultados (Equações 5, 7 e 8). Infere-se que quando a empresa localiza-se 

em um país com origem legal mais próximo de common law, estas tendem a gerenciar menos 

o resultado, contribuindo com a qualidade da informação contábil, o que vai ao encontro ao 

observado por Chin et al. (2014). 

Observou-se que países que participam do grupo G20 gerenciaram significativamente 

menos os resultados (Equação 8) do que os países que não participam de tal grupo. Este 

resultado demonstra o encontro do desenvolvimento do país com a qualidade da informação 

contábil divulgada pelos demonstrativos financeiros. Por fim, a variável de controle 

continente de origem do país (CONT) também apresentou influência significativa para com o 

GR (Equação 8), diminuindo o nível da prática oportunista. Como a variável era categórica, 

sendo 1 para países da Europa e 0 para países da América, constatou-se que empresas 

pertencentes a países da Europa gerenciaram menos os resultados do que empresas de países 

da América. Este resultado pode estar atrelado ao fato de o Canadá e os EUA (países da 

América) terem um número significativo de empresas na amostra e apresentarem os maiores 

escores de GR, o que pode ter enviesado os resultados para esta variável. 

De maneira geral, com base nos resultados do atual estudo, pautados em torno de 

64.000 observações de empresas localizadas nos países da América e Europa, constatou-se 

que a cultura nacional influencia significativamente o comportamento dos indivíduos, fazendo 

com que adotem práticas diferenciadas de gerenciamento de resultados. Estes achados 

corroboram os encontrados por Mouritsen (1989), Choe (2004), Chand (2012) e Cieslewicz 

(2014). Mouritsen (1989) já apontava a relação direta que as informações contábeis possuíam 

com a cultura, sendo que o mesmo havia analisado a cultura da empresa e não a nacional. 

Choe (2004) também observou, de acordo com a cultura de cada país, diferenças na 

informação contábil. De acordo com Cieslewicz (2014), as empresas são mediadoras entre a 

cultura nacional e a contabilidade, e por isso a primeira influencia tanto a forma com que a 

contabilidade das empresas é moldada.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar a relação entre cultura nacional e a 

prática de gerenciamento de resultados. Para tanto, se utilizou de pesquisa descritiva, 

documental e quantitativa. A amostra do estudo correspondeu a 12.868 empresas de 28 países 

da América e da Europa no período de 2011 a 2015, perfazendo o total de 64.340 

observações.  

Quanto à influência das variáveis de cultura no GR, observou-se que a distância de 

poder, individualidade, masculinidade e aversão a incerteza aumentaram o nível e GR e a 

orientação a longo prazo e a indulgência diminuíram o nível de GR. A distância de poder dos 

gestores propicia maior liberdade para estes nas empresas, inferindo-se que se aproveitam 

deste poder e realizam ações para atender a seus objetivos pessoais, como gerenciar o 



 

 

resultado, visto que se a empresa apresentar desempenho, isso irá demonstrar seu desempenho 

também como gestor. A individualidade na medida em que representa um indivíduo que 

pensa somente em sí e atender a seus objetivos pessoais propicia o seu oportunismo e pode 

praticar maior gerenciamento de resultados.  

A masculinidade também influenciou no aumento do nível de GR, possivelmente pelo 

senso de competição, sendo que os gestores para demonstrarem desempenho podem realizar 

gerenciamento de resultado, o que aumentaria seus bônus e destaque pessoal. A aversão à 

incerteza caracteriza-se por pessoas em sociedade que precisam de regras para reger seus 

comportamentos, só que mesmo tendo regras, podem as descumprir (Hofstede, 2017), o que 

demonstra a tendência de realizarem mais o gerenciamento de resultados, visto que este é 

realizado por meio de brechas em leis contábeis. 

Já empresas localizadas em países com orientação a longo prazo demonstraram menor 

gerenciamento de resultados pelo fato de se preocuparem com a continuidade e perpetuidade 

ao longo do tempo, e para isso possuem o consentimento de que necessitam divulgar 

informações transparentes e sem GR. A indulgência é representada por pessoas que querem 

ganhar dinheiro para satisfazer seus desejos pessoais sem serem regradas por valores pessoais, 

deste modo, acabam gerenciando menos os lucros para os diminuir, visto que o intuito destes 

é de que a empresa apresente maiores lucros, para então consequentemente possuírem 

também maiores bônus.  

De maneira geral, as hipóteses 1, 2, 3, 5 e 7 da pesquisa foram atendidas, sendo que as 

hipóteses 4 e 6 foram rejeitadas. Desta forma, comprovou-se no atual estudo que a cultura 

nacional tem influência sobre os indivíduos dentro das empresas, fazendo com que os mesmo 

adotem certas práticas, como o de gerenciamento de resultados. Pode-se até inferir que o 

gerenciamento de resultados é ocasionado também por questões culturais do país e não 

somente pelo comportamento oportunista dos gestores. A cultura nacional demonstra-se tão 

enraizada nas pessoas que acaba os influenciando em determinadas ações. 

De acordo com o atual estudo as escolhas contábeis adotadas pelas empresas são 

moldadas pela cultura nacional, merecendo atenção de órgãos reguladores quando a 

padronização de normas contábeis para diferentes culturas, sendo que as mesmas podem ser 

interpretadas e aplicadas de forma diferenciada. Empresas localizadas em países com 

distância de poder, individualidade, masculinidade e aversão a incerteza podem ter 

informações prejudicadas pela maior prática de gerenciamento de resultados, enquanto que 

empresas de países com orientação a longo prazo e indulgência, podem ter melhora da 

qualidade da informação contábil. O presente estudo apresenta como limitação a análise do 

gerenciamento de resultados somente pelas acumulações agregadas, podendo-se em estudos 

futuros analisar também sob o prisma de escolhas reais. Também, se analisou a cultura 

nacional de acordo com dados já divulgados por Hofstede, podendo-se em estudos futuros 

analisar sob outras óticas de cultura. 
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