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Resumo
Diante da vigência da Lei Anticorrupção, este estudo buscou investigar o impacto da referida norma
nos  métodos  de  gerenciamento  de  resultados  (  REM  e  AEM)  tidos  como  bons  exemplos  do
comportamento oportunístico e desajustado no ambiente corporativo e do relato financeiro (Walker,
2013). Portanto, ao se basear na literatura que investigou e identificou impactos nos métodos de
gerenciamento na presença de normas análogas em ambientes diversos e a capacidade do ambiente
corporativo  ético  em mitigar  o  gerenciamento  de  resultados  (Cohen  et  al.,  2008;  Zang,  2012;
Bunkanwanicha & Greusard, 2018; Hong & Andersen, 2011; Prior et al., 2008), foi estabelecida a
hipótese de que houve uma redução da prática de gerenciamento com a vigência da referida lei,
afinal, esta exige uma série de ações tanto preventivas como punitivas ao ato fraudulento/corrupção
frente ao poder público. A amostra foi composta por um conjunto de 192 entidades no período de
2000 a 2017, 3456 observações anos/firma. Através da construção de modelos que incorporam os
custos  associados  a  cada  método  (Zang,  2012;  Cupertino  et  al.,  2017)  a  análise  multivariada,
indicou a não rejeição da hipótese de pesquisa, portanto, diante do método proposto, de fato houve
uma redução no gerenciamento percebido, com exceção daquele efetuado no ritmo de produção
(REMPROD),  e  com  uma  intensidade  menor  para  os  accruals.  Assim,  somado  aos  resultados
encontrados  em Cella  et  al.  (2017)  quanto  ao  conservadorismo  também potencializado  com a
vigência da lei, este trabalho dá evidências quanto a efetividade da lei anticorrupção, entretanto é
importante analisar os resultados com cautela, afinal, progressos podem ser feitos, principalmente
quanto ao método empregado, além de outras abordagens, próximo do que Graham et al. (2005) se
propuseram.
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LEI ANTICORRUPÇÃO E ENTIDADES BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO: 

QUAL O IMPACTO NOS MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS? 

 

RESUMO: 

Diante da vigência da Lei Anticorrupção, este estudo buscou investigar o impacto da referida 

norma nos métodos de gerenciamento de resultados ( REM e AEM) tidos como bons exemplos 

do comportamento oportunístico e desajustado no ambiente corporativo e do relato financeiro 

(Walker, 2013). Portanto, ao se basear na literatura que investigou e identificou impactos nos 

métodos de gerenciamento na presença de normas análogas em ambientes diversos e a 

capacidade do ambiente corporativo ético em mitigar o gerenciamento de resultados (Cohen et 

al., 2008; Zang, 2012; Bunkanwanicha & Greusard, 2018; Hong & Andersen, 2011; Prior et 

al., 2008), foi estabelecida a hipótese de que houve uma redução da prática de gerenciamento 

com a vigência da referida lei, afinal, esta exige uma série de ações tanto preventivas como 

punitivas ao ato fraudulento/corrupção frente ao poder público. A amostra foi composta por um 

conjunto de 192 entidades no período de 2000 a 2017, 3456 observações anos/firma. Através 

da construção de modelos que incorporam os custos associados a cada método (Zang, 2012; 

Cupertino et al., 2017) a análise multivariada, indicou  a não rejeição da hipótese de pesquisa, 

portanto, diante do método proposto, de fato houve uma redução no gerenciamento percebido, 

com exceção daquele efetuado no ritmo de produção (REMPROD), e com uma intensidade menor 

para os accruals. Assim, somado aos resultados encontrados em Cella et al. (2017) quanto ao 

conservadorismo também potencializado com a vigência da lei, este trabalho dá evidências 

quanto a efetividade da lei anticorrupção, entretanto é importante analisar os resultados com 

cautela, afinal, progressos podem ser feitos, principalmente quanto ao método empregado, além 

de outras abordagens, próximo do que Graham et al. (2005) se propuseram.  

 

Palavras-chave: Lei anticorrupção; Gerenciamento de Resultados; Fraude; Corrupção. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, é considerada um marco 

legal no ambiente brasileiro por propor e determinar a responsabilidade objetiva  civil e 

administrativa da pessoa jurídica (não há a necessidade da comprovação da culpa ou dolo, 

apenas o nexo de causalidade), que cometa ato lesivo/ilícito contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira (Magalhães, 2013; Ribeiro & Diniz, 2015). A nova lei deixa clara a 

intenção do legislador em reduzir a fragilidade da legislação anterior, principalmente em 

reposta aos escândalos que envolveram empresas junto ao poder público nos últimos anos 

(Veja, 2018; Valor, 2014). 

Uma mudança regulatória desta natureza  implica na necessidade de que as entidades 

efetuem gastos em políticas voltadas ao compliance afim de incorporar no seu dia a dia as 

especificações da lei, de maneira a reduzir os riscos de litigância (Ribeiro & Diniz, 2015).  

Quanto ao compliance e sua implementação no ambiente brasileiro, a consultoria KPMG (2018) 

realizou um levantamento no qual buscou identificar junto as entidades o progresso quanto aos 

investimentos e ações nas políticas de compliance com a Lei Anticorrupção. A pesquisa foi 

realizada com 450 entidades de diversas regiões, faturamento e setores, e identificou que as 

empresas reconhecem a importância de elaborar políticas para esse tema e que o orçamento 

destinado a prevenção de corrupção tem sido aumentado. Além disso, a maioria dos 

respondentes (72%) confirmaram que receberam algum tipo de treinamento quanto as práticas 

de corrupção, e outras questões relacionadas à ética e boa conduta no meio corporativo. 

É reconhecido que alterações em processos regulatórios impactam o comportamento 

dos indivíduos, consequentemente, das entidades (Walker, 2013; Chapman, Cooper & Miller, 

2009; Graham, Harvey & Rajgopal, 2005), e assim,  há de se esperar que mudanças como estas 
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impactem de fato o desempenho reportado pelas entidades, e, considerando o risco de litigância, 

influenciem os custos de transação envolvidos, exercendo pressão nas empresas sobre o 

comportamento oportunístico dos gestores.  

Ao analisar outros ambientes que passaram por processos semelhantes pode se destacar  

aquele ocorrido nos Estados Unidos, frente a fraudes corporativas no início deste e no final do 

milênio passado, que culminou com a publicação da lei Sarbanes Oxley (SOX) no ano de 2002. 

A partir da promulgação da SOX, uma série de estudos buscaram evidências de o quão eficiente 

se tornara a lei ao ponto de impactar  na qualidade dos números reportados. 

Os estudos, a partir da SOX, identificaram um aumento geral, em termos de qualidade 

da informação após a entrada em vigor da referida lei (Coates & Srinivasan, 2014). Cohen, Dey 

e Lys (2008), por exemplo, identificaram uma queda abrupta no gerenciamento de resultado 

por meio de accruals (AEM), apesar de terem observado um comportamento inverso quando 

analisado o gerenciamento de resultados por meio de atividades operacionais (REM). Zang 

(2012), investigando as mesmas metodologias e a sua relação, também identifica impactos da 

SOX no comportamento do AEM e REM. 

Em relação ao efeito da SOX sobre a qualidade da informação contábil, outras 

abordagens foram investigadas, tais como: relevância e confiabilidade (Singer & You, 2011); 

conservadorismo (Lobo & Zhou, 2006) e até a eficiência da auditoria em identificar casos de 

fraudes (Dyck, Morse & Zingales, 2010). No geral os trabalhos têm identificado um efeito 

positivo da regulação sobre os números reportados pela contabilidade (Coates & Srinivasan, 

2014).  

No Brasil ainda não há uma leitura que investigue de forma satisfatória a lei 

anticorrupção e seus impactos no relatório financeiro reportado. Um exemplo, é o estudo de 

Cella, Carmo e Machado (2017), que investigam especificamente o grau de conservadorismo 

das entidades listadas na B3,  anterior e após  2014 (vigência da referida lei), os resultados 

encontrados indicaram que houve de fato um aumento no conservadorismo com a vigência da 

referida lei, o que indica, conforme os próprios autores, que na presença de maior risco quanto 

a litígios as entidades podem ter optado por um comportamento mais conservador, o que 

possibilita, maior verificabilidade, principalmente nos resultados positivos.  

Considerando o apresentado e visto que, o processo legal/regulatório possui o potencial 

em impactar diretamente a qualidade da informação contábil, é apresentado o seguinte 

problema de pesquisa: Qual a relação entre a vigência da lei anticorrupção e as práticas de 

gerenciamento de resultados? Assim, objetiva-se identificar se a lei anticorrupção exerceu 

influência junto as entidades com relação às práticas de gerenciamento resultado. 

Em termos de ambiente, é sabido que o mercado brasileiro é altamente dependente do 

setor público, seja como fornecedor, cliente, tomador de capital (Devedor ou investida) etc. 

(Brey, Camilo, Marcon & Mello 2014). Enfim, existem evidência que mercados com tais 

características tendem a apresentar níveis de gerenciamento maiores (com ênfase no REM), 

pois possibilita que certos valores e movimentos fraudulentos sejam mascarados (Braam, 

Nandy, Weitzel & Lodh, 2015; Ding, Li & Wu, 2018). Com a lei que estipula um arcabouço 

mais rigoroso, identificar o seu impacto seria de grande valia, afinal, daria noção quanto ao seu 

custo benefício. Além disso, no Brasil não foi identificado estudo que propusesse esta espécie 

de investigação. 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 Lei Anticorrupção e Compliance no Meio Corporativo 

Em sentido amplo, a corrupção é qualquer ato antiético e ilegal praticado por índividuo 

em busca de determinado benefício próprio, e de qualquer espécie (Greco Filho, 2016). Greco 

Filho (2016) afirma que, tais ações implicam em diversos vieses, afetando o bom 

funcionamento econômico e a violação dos direitos humanos, por exemplo. Em sentido estrito, 
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na lei anticorrupção, corrupção é o ato lesivo (ação ou omissão) frente a administração pública 

em busca de benefício próprio. 

Conforme Ribeiro e Diniz (2015), a lei anticorrupção é um estímulo verdadeiro e 

legítimo para a concretização do comportamento ético e o combate a corrupção no meio 

empresarial, consequentemente, incentiva o desenvolvimento e crescimento dos programas de 

compliance. Cella et al. (2017) cita que que as penalidades da referida lei poderiam chegar a 

20% do faturamento da entidade, além de que, a punição nunca será inferior ao benefício 

indevido obtido por ato ilícito contra a administração pública. 

É inegável, que as exigências da referida lei estão alinhadas com os conceitos da nova 

economia e da Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Conceitos estes que vão além do 

exclusivo ponto de vista econômico-financeiro, pois englobam vários aspectos do ambiente 

econômico, como, ética, legislação, sustentabilidade etc. (Hong & Andersen, 2011). Na própria 

regulação contábil mais recente é possível observar a inserção destes conceitos, por exemplo, a 

capacidade de avaliar o stewardship (eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos 

disponíveis) do gestor como objetivo do relatório financeiro reportado (IFRS, 2018). 

Destarte, frente a essa dinâmica atual, surge então o compliance, que conforme 

Magalhães (2013), se refere especialmente aos esforços aplicados pela entidade a fim 

internalizar junto a toda sua estrutura e processos, as demandas legais da espécie da lei 

anticorrupção. Assim, de forma geral tem por objetivo mitigar os riscos de litigância e os 

conflitos entre as instituições que permeiam a entidade. Como visto em outras normas 

anticorrupção pelo mundo (UK Bribery Act, SOX, FCPA) no Brasil, a lei não estabelece 

somente um sistema punitivo (multas, responsabilidade objetiva etc.), mas também, um sistema 

preventivo e engajado no aprimoramento contínuo dos sistemas de controle interno e 

consolidação de valores éticos e socialmente responsáveis em toda a estrutura organizacional. 

Ao partir da percepção dos custos de transação (Ribeiro & Diniz, 2015) os investimentos 

prévios em compliance tendem a ser mais baratos que os custos e penalidades envolvidos na 

identificação de ato fraudulento. Se relacionarmos estes aspectos com núcleo teórico do 

gerenciamento de resultado, que reside exatamente nos aspectos de conflito de interesses e 

racionalidade quanto aos objetivos individuais (Walker, 2013), espera-se que uma lei 

anticorrupção tenha como efeito o desestímulo quanto a essa prática nociva. Ambientes e 

entidades com instituições e políticas mais maduras em termos de RSC apresentam, em média, 

níveis de gerenciamento de resultados menores (Hong & Andersen, 2011; Pior, Surroca & 

Tribó, 2008). 

Exemplos do potencial de tais exigências legais podem ser encontrados principalmente 

quanto a SOX no ambiente americano, mas também, no Reino Unido após o UK Bribery Act. 

Para a SOX existe os estudos de Cohen et al. (2008) e Zang (2012) que observam mudanças na 

dinâmica dos métodos de gerenciamento (REM e AEM), com uma redução no AEM e uma 

elevação no REM. Já após o UK Bribery Act, Bunkanwanicha e Greusard (2018), identificam 

que, em entidades que praticaram subornos, não houve redução dos seus níveis de 

gerenciamento, entretanto, para o grupo de controle, que não efetuou subornos, a lei impactou 

negativamente a prática de gerenciamento de resultados. 

Lembrando que, a efetividade das leis desta espécie pode estar relacionada a uma série 

de fatores como, governabilidade (estabilidade do sistema político), o nível de instrução 

(educação), religião, idade, gênero etc. (Marien & Hooghe, 2011). O sistema corporativo 

potencializa isso, pois internaliza justamente esta pluralidade de características personalíssimas. 

Além disso, vale ressaltar a letra da lei que pode propiciar um desbalanço, mitiga ou 

potencializa determinadas práticas, como é visto na SOX. 

2.2 A Relação entre REM e AEM 

As discussões sobre gerenciamento de resultados não é recente e já existe uma vasta 

gama em termos de literatura que investigue causas e consequências (Walker, 2013; El Diri, 
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2018). Contudo, a relação entre REM e AEM, se deu principalmente, conforme Walker (2013), 

após a publicação de Graham et al. (2005), que entre inúmeros e relevantes achados de seu 

survey feito com top CFO’s no ambiente americano, identificou que os gestores a fim de 

alcançar determinados benchmarks, preferiam a metodologia REM, principalmente após a 

SOX. 

Os argumentos quanto a estes achados, residem no aumento do escrutínio de alguns 

gatekeepers, principalmente dos auditores, após a SOX (houve aumento no risco de litigância, 

(Dyck et al., 2010)). Conforme os autores supracitados, os gestores entrevistados, dão ao REM 

um caráter de maior dificuldade quanto a sua percepção, afinal é de fato uma decisão que passa 

pelo gestor, sem haver processo pré-estabelecido, e muitas das vezes fora do escopo da 

auditoria. Cohen et al. (2008), ao investigaram período, pré- e pós-SOX, identificaram um 

movimento de trade off, onde os accruals se elevaram até 2002, após esse período, há uma 

queda do AEM e uma ascensão do REM. Adicionalmente, os autores identificaram que 

entidades envolvidas em caso de fraudes corporativas estavam nos decis mais altos quanto ao 

AEM. 

Diante de achados como este, Zang (2012) estudou mais afundo esta relação, e construiu 

uma estrutura de custos e restrições quanto a utilização de cada metodologia e identificou que 

de fato, a utilização e o movimento entre AEM e REM, está relacionado com o custo envolvido, 

portanto há um trade off, ou uma lógica de produto substituto entre as metodologias, exemplo, 

AEM e SOX, visto em Cohen et al. (2008). Cupertino et al. (2017), atestam que a adoção das 

IFRS’s a partir de 2010 impulsionaram o trade off de AEM para o REM, no contexto brasileiro. 

Braam et al. (2015), com uma abordagem interessante, verificam o trade off nas empresas com 

conexões políticas, em uma amostra cross countries, identificaram uma preferência por 

accruals, entretanto, na presença de um monitoramento e alarde público maior, o REM, foi 

potencializado. 

Enomoto, Kimura e Yamaguchi (2015), ao investigarem 38 países, no período de 1991 

a 2010, identificaram que, em países com maior proteção aos acionistas e com sistema legal 

mais rígido, gestores utilizavam com maior frequência o REM, resultado este, amenizado na 

presença de analistas. Achleitner, Gunther, Kaserer & Siciliano (2014), investigaram um 

conjunto de empresas alemãs familiares e não familiares, a fim de identificar o comportamento 

de ambas as metodologias de gerenciamento nas empresas familiares, encontrou-se que o AEM 

prevalece sobre REM, pois existe uma necessidade de continuação entre gerações, fato esse que 

pode ser prejudicado pelo REM e sua capacidade destrutiva. 

Isto posto, estudar apenas uma das metodologias seria equivocado, afinal, não há ainda, 

evidências suficientes para determinar o momento exato da utilização de cada uma das 

metodologias (Zang, 2012), como visto nos estudos até aqui citados, uma série de questões 

precisam ser levadas em consideração. Mas vale ressaltar que a intenção deste trabalho não é 

identificar trade-offs entre os métodos, mas sim um impacto geral no gerenciamento de 

resultados seja lá qual for o método praticado. Foram discutidos até aqui, alguns aspectos 

teóricos e empíricos quanto as métricas de gerenciamento e os possíveis impactos de uma 

legislação da espécie da lei anticorrupção, então se estabelece a seguinte hipótese de pesquisa: 

H1 = A vigência da lei anticorrupção acarretou impactos negativos nas métricas de 

gerenciamento de resultados. 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 Proxy para o REM 

Os modelos a serem utilizados para o REM são aqueles desenvolvidos por 

Roychowdhury (2006). Isto posto, os modelos em REM não diferem daqueles para o AEM, 

partimos de uma relação linear a fim de explicar determinado comportamento, no caso, os níveis 

normais destas atividades operacionais, de forma que, os resíduos destas regressões, são assim, 
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os movimentos anormais, e determinados como gerenciamento, (Roychowdhury, 2006; Cohen 

et al., 2008). 

O primeiro dos modelos dado por Roychowdhury (2006), busca identificar variações 

nos fluxos de caixa operacionais, em relação as vendas. Busca-se identificar neste modelo 

movimentos promovidos por descontos e maior leniência quanto ao crédito, entretanto estes 

aumentos brutos nas receitas ocasionam um aumento na proporção dos custos de produção, 

consequentemente uma queda nas margens. Segue então, Equação 1, que, de seus resíduos será 

gerada a variável REMFCXO: 

𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
=  𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝛽1 (

𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝜀𝑖𝑡 

onde,  
FCOit = Fluxo de Caixa Operacional da entidade i no período t.  

ATit-1 = Ativo Total no início da entidade i do período (t-1).  

Vit = Vendas da entidade i no período t.  

ΔVit = Diferença entre as vendas da entidade i no período t - (t-1), ou seja, variação. 

O segundo modelo trata dos custos dos produtos e serviços, as entidades podem utilizar 

os mecanismos, por exemplo, do custeio por absorção a fim de elevar o número de unidades 

em estoques a fim de reduzir o custo fixo unitário, consequentemente potencializar as margens 

realizadas (Roychowdhury, 2006; Cohen et al., 2008). Assim, através dos resíduos da regressão 

dada pela Equação 2, será gerada a variável REMPROD: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
=  𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝛽1 (

𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝛽3 (

∆𝑉𝑖𝑡−1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝜀𝑖𝑡 

onde, 

Prodit = Custo de Produção + ΔEstoques (t-(t-1)) da entidade i. 

ATit-1 = Ativo Total da entidade i no período t-1.  

Vit = Vendas da entidade i no período t.  

ΔVit = Diferença entre as vendas do período t - (t-1), ou seja, variação. 

ΔVit-1 = Diferença entre as vendas do período (t-1) - (t-2), ou seja, variação. 

No último modelo, se busca identificar os níveis anormais nas despesas discricionárias, 

afinal, os gestores tentados a alcançar determinado nível de lucros podem efetuar corte de gastos 

em despesas que podem ser direcionadas pela discricionariedade dos gestores, como as 

despesas com publicidade, vendas e R&D (Roychowdhury, 2006; Cohen et al., 2008). Da 

Equação 3 a seguir, será gerada a variável REMDESOP.  

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
=  𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝛽1 (

𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝜀𝑖𝑡 

onde,  

Despit = Despesas discricionárias da entidade i no período t, representada pela soma das 

despesas administrativas, vendas e gerais.  

ATit-1 = Ativo Total da entidade i no período t-1.  

Vit = Vendas da entidade i no período t.  

ΔVit = Diferença entre as vendas do período t-(t-1), ou seja, variação. 

Para as Equações 1 e 3 os resíduos que representam o gerenciamento serão multiplicados 

por -1, para que demonstrem o comportamento que potencializa o REM como um todo, pois, é 

na redução das despesas discricionárias e baixos fluxos de caixa operacionais que se verifica o 

gerenciamento por atividades operacionais (Cupertino et al., 2017; Roychowdhury, 2006). 

Como etapa final, se dará então, a soma dos resíduos gerados das três regressões a fim de 

(1) 

(2) 

(3) 
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estabelecer uma variável que indique a totalidade, de fato, do REM para as entidades e o período 

analisado, isto posto, tal variável será denominada de REMTOTAL. 

3.2 Proxy para o AEM 

Como a intenção deste trabalho é investigar as técnicas em gerenciamento é sabido que 

além daquelas em REM, existe outra, baseada nos accruals, no caso pelos níveis anormais e 

discricionários. Isto posto, será utilizado o modelo de Jones (Jones, 1991), utilizado também, 

por Cupertino et al. (2017) como proxy para AEM. Inicialmente, se calcula os accruals totais, 

(aqui, o método utilizado foi o do balanço) conforme Equação 4. 

𝐴𝐶𝐶𝑇𝑖𝑡 = ∆𝐴𝐶𝑖𝑡 − ∆𝑃𝐶𝑖𝑡 − ∆𝐶𝑋𝑖𝑡 + ∆𝐷𝑉𝐶𝑃𝑖𝑡 − 𝐷𝑃𝐴𝑀𝑖𝑡 
onde, 

ACCTit = Accruals totais da entidade i no período t. 

ΔACit = Variação (t - (t-1)) dos ativos circulantes da entidade i no período t. 

ΔPCit = Variação (t – (t-1)) dos passivos circulantes da entidade i no período t. 

ΔCASHit = Variação (t – (t-1)) do caixa da entidade i no período t. 

ΔDIVCPit = Variação (t – (t-1)) da dívida de curto prazo da entidade i no período t. 

DESPDAit = Despesa com depreciação e amortização da entidade i no período t. 

Isto feito, se segue então para o modelo em si, que parte do pressuposto de que há uma 

relação linear entre os accruals correntes, do capital de giro, e a variação das vendas, enquanto 

que, para o ativo imobilizado, representa aqueles accruals advindos da depreciação (El Diri, 

2018). 

𝐴𝐶𝐶𝑇𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
=  𝛼0 + 𝛽1 (

1

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝛽2

∆𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
+ 𝛽3 (

𝐼𝑀𝑂𝐵𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑖𝑡−1
) + 𝜀𝑖𝑡 

onde, 

ACCTit = Accruals totais da entidade i no período t, conforme Equação 4. 

ATit-1 = Ativo Total para entidade i no período t-1. 

ΔVit = Variação (t – (t-1)) das receitas da entidade i no período t. 

IMOBit = Ativo Imobilizado para entidade i no período t. 

Dos resíduos gerados através da Equação 5, será criada a métrica para gerenciamento 

por accruals, isto posto, será criada a variável DACC, que representa o AEM. 

3.3 Custos Envolvidos em cada Método de Gerenciamento e Variável de Interesse 

As variáveis que serão discutidas neste tópico, serão operacionalizadas e categorizadas 

como variáveis que representam custos em utilizar cada método, portanto, aquelas para o AEM 

e outras para o REM. Entretanto como será visto todas elas serão utilizadas entre os métodos, 

assim, aquelas que são para o AEM, também serão utilizadas no REM, e vice versa. Destarte, 

todas as que são aqui descritas foram desenvolvidas baseadas nos estudos de Zang (2012) e 

Cupertino et al., (2017). 

Para o AEM, foram estabelecidas três variáveis que representam os custos envolvidos 

nesta espécie gerenciamento. A primeira, está relacionada com a capacidade das entidades 

utilizarem os accruals levando em consideração o nível destes mesmo accruals em períodos 

anteriores, afinal, pelas regras contábeis atuais os accruals são reversíveis e é preciso levar em 

consideração os saldos já acumulados (Zang, 2012). Para isso, foi utilizado como variável os 

ativos operacionais líquidos no período t-1 (Aolt-1), operacionalizada pela ativo total subtraído 

o caixa e equivalentes. Seguindo Zang (2012) e Cupertino et al., (2017), esta variável se torna 

uma dummy, onde 0 indica que a entidade está acima da mediana, e 1 quando for menor. Isto, 

em uma lógica anual e setorial. 

A segunda, está relacionada a vigência das IFRS’s (IFRSt), sabemos que isso ocorre de 

fato a partir de 2010. Portanto, foram indicados como 0 os anos anteriores a 2010, e 1 aqueles 

posteriores a 2010. Cupertino et al. (2017), utilizam-se de uma mesma variável e identificam 

(5) 

(4) 
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que de fato, houve um impacto negativo da IFRS quanto ao nível do AEM. A terceira utilizada, 

foi o ciclo operacional (Ciclopt-1), empresas com ciclos operacionais maiores possuem maiores 

níveis de accruals e um período maior para sua reversão (Cupertino et al., 2017). 

 Para REM foram operacionalizadas outras três variáveis para os custos de tal método. 

A primeira, representa o market share (Mktst-1), esta variável representada pela proporção das 

vendas da entidade em relação as vendas setoriais totais, possui natureza inversa aos custos, 

portanto, entidades com maior market share possuem menos restrições quanto ao REM (Zang, 

2012). A segunda, representa a saúde financeira da entidade (Sdft-1), Zang (2012), utiliza o Z-

Score de Altman, entretanto, neste foi utilizado a proxy  utilizada por Cupertino et al., (2017), 

que se dá pela relação entre os fluxos de caixa operacionais e o endividamento total. Assim, 

quanto mais elevado o financial distress, menor a capacidade da entidade utilizar o REM, afinal, 

o REM prejudica ainda mais a situação, por afetar diretamente os fluxos de caixa. 

A terceira variável, ao seguir Cupertino et al. (2017), é aquela relacionada ao excesso 

de produção (ExcProdt-1). A lógica que envolve esta variável, está inserida no sentido de que, 

para executar a redução dos custos fixos através da produção excessiva, é necessária uma 

capacidade instalada elevada, portanto entidades que possuem um imobilizado reduzido, não 

conseguiram efetuar o REM. Como proxy, foi efetuada a relação entre o ativo imobilizado e as 

vendas. 

Destarte, existem ainda as variáveis denominadas de controle, que tratam de outras 

questões que podem influenciar de alguma forma a utilização de AEM ou REM. Isto posto, 

para tamanho (Tamt) foi utilizado o log natural do ativo total; para lucratividade, foi utilizado 

o retorno sobre os ativos (ROAt); para oportunidade de crescimento foi utilizado o índice 

Market-to-Book (MKtBKt); para o desenvolvimento e cenário econômico, a variação do 

Produto Interno Bruto do país (PIBt). Além disso, foram incluídas, variáveis para lucro pré 

gerenciado (PreMant), afinal quanto maior o lucro antes do gerenciamento menor a necessidade 

de efetuá-lo, e outra, apenas para os accruals, advinda dos resíduos do modelo para os custos 

do REM (InespREMt), Equação 6. Diante do volume inesperado de REM, o gestor busca ajustar 

o resultado através dos AEM. 

Finalmente, para a variável de interesse, portanto aquela que representa a vigência da 

lei Anticorrupção, será construída uma dummy, onde 0  indica os anos anteriores a 2014 e 1 

para os anos a partir de 2014 (Lantict). Lembrando que, esta variável será incluída nos modelos 

de ambos os métodos de gerenciamento. 

3.4 Modelos para os Custos de AEM e REM 

Descritas todas as variáveis a serem utilizadas, define-se então os modelos de fato para 

os custos de cada método de gerenciamento, apresentadas nas Equações 6 e 7. 

𝑅𝐸𝑀𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1,𝑘

𝑘

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑅𝐸𝑀𝑘𝑡 + ∑ 𝛽2,𝑙

𝑙

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐴𝐸𝑀𝑙𝑡

+ ∑ 𝛽3𝑚

𝑚

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑚𝑡 + 𝛽4𝐿𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑡 + 𝑒𝑡 

 

𝐴𝐸𝑀𝑡 = 𝛾0 + ∑ 𝛾1,𝑘

𝑘

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐴𝐸𝑀𝑘𝑡 + ∑ 𝛾2,𝑙

𝑙

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑅𝐸𝑀𝑙𝑡

+ 𝛾3,𝑙𝐼𝑛𝑒𝑠𝑝𝑅𝐸𝑀𝑡 + ∑ 𝑦4,𝑚

𝑚

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑚𝑡 + 𝛾5𝐿𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑡 + 𝑣𝑡 

Zang (2012), define o comportamento esperado para os vetores e variáveis dispostas nas 

Equações 6 e 7. Assim, para os coeficientes 𝛾1 e 𝛽1, se espera um sinal negativo, afinal quanto 

maiores os custos inerentes a cada método, menor devem ser as variáveis dependentes. Já para 

(6) 

(7) 
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os coeficientes 𝛾2 e 𝛽2 se espera um sinal positivo, seguindo a mesma lógica, quando o custo 

do outro método for alto, entidades irão optar pela outra metodologia e assim potencializa-la. 

No coeficiente 𝛾3, conforme explicam Zang (2012) e Cupertino et al. (2017), o sistema de 

equações incorpora o trade off entre as metodologias, em uma lógica unidirecional, onde os 

AEM ocorre após o REM. 

Disto isto, o REM é impactado pelos custos de ambos os métodos, mas não pelo 

montante realizado em AEM, entretanto o AEM também é impactado pelos custos de ambos os 

métodos, mas também, pelos resultados não esperados de REM. Assim para o coeficiente 𝛾3, 

se espera um sinal negativo. Finalmente para a nossa variável de interesse que representa o 

período  pré e pós-Lei anticorrupção, coeficientes 𝛾5 e 𝛽4 , se espera um sinal negativo, afinal, 

a lei possui como uma de suas finalidades mitigar o comportamento oportunístico e fraudulento. 

3.6 Amostra, Coleta de Dados e Testes Estatísticos 

A amostra foi composta pelas entidades listadas na B3, no período de 2000 a 2017. 

Entretanto, conforme explica Gunny (2010), entidades que atuam em setores altamente 

regulados tendem a apresentar números, que prejudiquem a captura das variáveis de 

gerenciamento, portanto, Financeiro e outros, Telecomunicações e Utilidade Pública, foram 

excluídas da amostra. Além disso, seguindo Cupertino et al., (2017), os modelos das Equações 

1, 2, 3 e 5, foram estimados em painel por setor, com a condição de ao menos 5 observações ao 

ano no período todo em análise. Com isso, os setores de Saúde e Tecnologia da Informação 

também foram excluídos. Assim, deu-se 3.456 observações anos/firma. Os dados foram 

extraídos da base Economática®. 

Portanto, para a metodologia em painel, seguindo Cupertino et al. (2017), foi efetuado 

o teste para efeitos aleatórios de Hausman, a fim, de definir a especificação de painel a ser 

utilizada. Para os modelos 6 e 7, não diferente  dos demais, também foram utilizadas técnicas 

em painel. Isto posto, a análise dos resultados passa pela a análise univariada e 

bivariada(estatística descritiva, com média, desvio padrão, mínimo e máximo; Coeficiente de 

correlação de Spearman) e a análise multivariada, dada pelos resultados das equações 6 e 7. 

Para o controle de outliers, todas as variáveis foram “winsorizadas” a 1% nos limites inferior e 

superior.  

Adicionalmente, a amostra neste estudo, quanto aqueles citados como referência em 

termos de método, no caso, Zang (2012) e Cupertino et al. (2017), se diferencia por não levar 

em consideração apenas firmas suspeitas em termos de gerenciamento, identificadas, por 

realizar lucros de baixa variação, lucros próximos de zero etc. Aqui então, leva em consideração 

todas as entidades, sem terem sido classificadas como suspeitas ou não, por isso, a comparação 

dos resultados pode ser prejudicada. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Desenvolvidas as variáveis, modelos e suas especificações técnicas, se dá então a análise 

dos resultados encontrados através do método aqui aplicado. ;Primeiro, através da Tabela 1, se 

dão os resultados das estimações para os métodos de gerenciamento, através das Equações 1, 

2, 3 e 5. Na Tabela 1 estão apresentados valores médios para os coeficientes, R2adj. e 

observações para cada modelo.  

Tabela 1 – Coeficientes e significância para os modelos de gerenciamento (AEM & REM) 

Outputs 𝑫𝑨𝑪𝑪𝒕/𝑨𝒕𝒕−𝟏 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒕/𝑨𝒕𝒕−𝟏 𝑭𝒄𝒙𝒐𝒕/𝑨𝒕𝒕−𝟏 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒐𝒑𝒕/𝑨𝒕𝒕−𝟏 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 -0.04636** 0.0235** -0.0022*** 0.0195** 

1/𝐴𝑡𝑡−1 -246.79** -1241.41** -2128.93** 3719.71** 

∆𝑉𝑒𝑛𝑡/𝐴𝑡𝑡−1 0.1904*** 0.1109*** -0.00052*** - 

𝑃𝑃𝐸/𝐴𝑡𝑡−1 -.03105** - - - 

∆𝑉𝑒𝑛𝑡−1/𝐴𝑡𝑡−1 - -0.0327*** - - 

𝑉𝑒𝑛𝑡/𝐴𝑡𝑡−1 - 0.6989*** 0.1130*** 0.1522** 

N 628 657 660 678 

Continua... 
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Diante do exposto na referida tabela, o número de observações médio por setor em cada 

modelo utilizado varia entre 628 e 678. Em relação ao R2adj., o modelo para o REMPROD, 

apresentou um valor equivalente a 89.81%, o REMDESPOP igual a 54.93%, já os para os accruals 

e REMFCXO, apresentaram um poder explicativo reduzido aos outros modelos, ambos os 

modelos apresentaram uma média na casa dos 15%. Este comportamento, é plausível de 

comparação com outros estudos (Zang, 2012; Cupertino, 2013). 

Em relação, a significância dos modelos, todas as variáveis estiverem em umas das 

significâncias marginais estipuladas. Em relação aos sinais, todas apresentaram o que era 

esperado com exceção do modelo para o fluxo de caixa operacional, a variável que indica a 

variação das vendas no período possui sinal negativo, o que não é o ideal conforme a lógica 

construída para esses modelos. Na Tabela 2 está a análise descritiva das variáveis utilizadas 

neste estudo.  

Tabela 2 - Análise descritiva das variáveis em estudo 

Variáveis obs. Média Desvio Padrão Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 

REMPRODt 2627 0.00239 0.15009 -0.07071 0.00098 0.07529 

REMFCXOt 2637 -0.00111 0.13557 -0.06889 -0.00752 0.05813 

REMDESPOPt 2711 0.00080 0.10389 -0.03234 0.01559 0.04730 

REMTOTALt 2562 0.00393 0.29189 -0.14333 0.00032 0.15215 

DACCt 2513 -0.00074 0.15992 -0.05667 -0.00447 0.04509 

MKtBKt-1 1977 1.94385 3.30137 0.40000 1.10000 2.40000 

ROAt 2782 -1.70802 24.16467 -2.40000 2.70000 7.40000 

Mktst-1 2712 0.02655 0.05528 0.00211 0.00717 0.02386 

Sdft-1 2614 0.17120 0.27111 0.01712 0.11816 0.25939 

Excprodt-1 2639 1.51493 6.46682 0.16670 0.36705 0.90030 

PreMant 2440 0.07448 0.37198 -0.12609 0.06056 0.26964 

Ciclopt-1 2513 136.0023 252.8362 34.1 90.1 157.6 

AOLt-1 2559 0.4931614 0.5000509 0 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: REMPRODt, representa o gerenciamento nos níveis de produção; REMFCXOt, representa o gerenciamento nas 

vendas; REMDESPOPt, representa o gerenciamento nas despesas discricionárias; REMTOTALt, representa o 

gerenciamento total das atividades operacionais; DACCt, representa os níveis anormais dos accruals 

discricionários; MKtBKt-1, representa o índice market-to-book; ROAt, representa o índice de retorno sobre o ativo; 

Mktst-1, representa o market share da entidade pela proporção de sua receita em relação ao seu setor econômico; 

Sdft-1, representa a saúde financeira; Excprodt-1, representa o excesso de produção ou a capacidade da entidade 

produzir em excesso; PreMant, representa o lucro operacional menos os efeitos das proxys de gerenciamento real; 

Ciclopt-1, representa o ciclo operacional e; AOLt-1, representa a dummy para níveis acima ou abaixo da mediana 

do setor para os ativos operacionais líquidos. 

Na variável que representa a participação de cada entidade no faturamento total do setor 

econômico que está inserida, no caso o Mktst-1, observa-se que em média o mercado como um 

todo é bem pulverizado, pois apresenta uma média de 0.02655 (0.0552), ou seja, em média cada 

entidade que compõe a mostra possui cerca de 2.6% do mercado composto por empresas de 

capital aberto. Cupertino et al. (2017), encontram um percentual relativamente mais alto, para 

empresas suspeitas, cerca de 9%. Zang (2012) para o mercado americano encontra algo mais 

próximo, cerca de 4%. 

R2adj. 0.1573 0.8981 0.1548 0.5493 

Fonte: Elaborado pelo autor.     

Nota: A tabela apresenta os valores médios, para: coeficientes, R2adj. e observações nas regressões por setores. A 

estatística t foi operacionalizada pelo teste de Wilcoxon para uma amostra. Significância: 1% (***), 5% (**) e 

10% (*). 
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Para a saúde financeira, calculada do fluxo de caixa operacional em relação a dívida 

total. A média para a variável Sdft-1, apresenta uma média de 0.1712 (0.2711), isto demonstra 

que, para o período em análise, as entidades geraram de caixa operacional, cerca de 17% em 

relação a sua dívida total. Claro que, uma análise mais cuidadosa, setorial e temporal, pode 

indicar de forma mais precisa a situação financeira de fato destas entidades. Para acompanhar 

esta possível dificuldade das entidades, da amostra, em termos de eficiência na gestão de seus 

ativos, vale citar o resultado médio para o ROAt, que é negativo, cerca de -1.70 (24.16), as 

entidades em média, geraram prejuízos quase duas vezes maiores que o ativo. 

Outro ponto interessante, é o tamanho do esforço que as entidades efetuaram para 

produzir uma unidade monetária de vendas em relação ao ativo imobilizado. Relação esta, 

representada pela variável Excprodt-1, que apresentou média de 1.5149 (6.6468), assim as 

entidades conseguem produzir e vender um montante cerca de 50% acima do ativo fixo 

necessário. Para as oportunidades de investimento, a variável MKtBKt-1 apresentou uma média 

1.9438 (3.3017), tal valor indica que, o mercado mensura as entidades quase duas vezes mais 

que o valor reconhecido pela contabilidade. O NOAt-1, indica que, quase 50% das entidades 

possuem ativos operacionais acima da mediana do setor e ano em análise, resultado este muito 

próximo daqueles que analisaram firmas suspeitas (Cupertino et al., 2017; Zang, 2012) 

Em termos de ciclo operacional (Ciclopt-1) as entidades da pesquisa, possuem um ciclo 

de em média 136 dias (252), para a combinação entre produção, recebimento e pagamentos. Os 

lucros pré gerenciados equivalem a quase 7.5% (0.37) dos ativos totais como pode se observar 

na variável PreMant. Além disso, para resultados não tabulados nosso período de análise 

engloba quase 44% das observações anos/firma, em termos de IFRS implantada. Cupertino et 

al. (2017), à época, possuíam 13%. Para a variável de interesse Lantic, cerca de 22% das 

observações anos/firma já englobam a vigência da Lei anticorrupção. 

A partir da Tabela 3, estão dispostos os coeficientes de correlação de Spearman, para as 

variáveis em estudo.
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Tabela 3 - Coeficiente de Correlação de Spearman para o período em análise (2000-2017) 

Variáveis REMPRODt REMFCXOt REMDESPOPt REMTOTALt DACCt IFRSt Lantict Tamt AOLt-1 Sdft-1 ROAt PreMant ExcProdt-1 MKtBKt-1 Ciclopt-1 Mktst-1 PIBt 

REMPRODt 1                 

REMFCXOt 0.4859 1                

REMDESPOPt 0.5674 0.0641 1               

REMTOTALt 0.9132 0.6795 0.6269 1              

DACCt 0.1033 0.1928 0.0593 0.1574 1             

IFRSt 0.0431 0.1414 0.0654 0.0875 -0.0095 1            

Lantict 0.0148 0.0260 -0.0230 0.0055 -0.0842 0.5589 1           

Tamt -0.0897 -0.1082 0.2487 -0.0178 0.0097 0.2644 0.1702 1          

AOLt-1 0.1314 0.1302 -0.1064 0.0847 0.1452 -0.0026 0.0034 -0.2237 1         

Sdft-1 -0.2659 -0.4222 -0.1071 -0.3452 0.0251 -0.2032 -0.1069 0.0101 0.2272 1        

ROAt -0.3287 -0.3884 0.0337 -0.3171 0.1452 -0.1127 -0.1738 0.1578 0.1352 0.5372 1       

PreMant -0.8161 -0.7160 -0.4627 -0.8998 -0.3656 -0.1111 -0.0413 0.0597 -0.0038 0.4064 0.4460 1      

ExcProdt-1 -0.1453 -0.1403 -0.0290 -0.1496 -0.0271 -0.0254 -0.0229 0.0350 -0.2410 -0.0101 -0.1916 0.0967 1     

MKtBKt-1 -0.1758 -0.2152 0.0890 -0.1359 0.0210 0.0123 -0.1214 0.3577 0.1444 0.3162 0.5048 0.2507 -0.2057 1    

Ciclopt-1 -0.0539 0.0291 -0.0843 -0.0367 0.0987 0.0030 -0.0320 -0.0434 -0.1570 -0.0776 0.0605 -0.0367 -0.2543 -0.1306 1   

Mktst-1 -0.0461 -0.1327 -0.1962 -0.0189 -0.0101 -0.1088 -0.0986 0.7669 0.0559 0.2075 0.2785 0.1148 -0.1015 0.4533 -0.1181 1  

PIBt -0.0261 -0.0816 -0.0413 -0.0529 -0.0284 -0.5196 -0.0719 -0.1387 -0.0045 0.1316 0.0402 0.0677 0.0119 -0.0301 -0.0094 0.0341 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: REMPRODt, representa o gerenciamento nos níveis de produção; REMFCXOt, representa o gerenciamento nas vendas; REMDESPOPt, representa o gerenciamento nas despesas discricionárias; REMTOTALt, 

representa o gerenciamento total das atividades operacionais; DACCt, representa os níveis anormais dos accruals (discricionários); IFRSt, dummy que representa os anos pré e pós IFRS; Lantict, dummy 

que representa os anos pré e pós lei anticorrupção; Tamt, representa o tamanho das entidade pelo log natural dos ativos totais; AOLt-1, dummy que indica se a entidade está acima da mediana por setor/ano, 

para os ativos operacionais; Sdft-1, representa a saúde financeira das entidades, dada pela relação entre fluxo de caixa operacional e dívida total; ROAt, representa o retorno sobre os ativos; PreMant, 

representa os lucros sem o efeito do REM; ExcProdt-1, representa a capacidade instalada necessária para efetuar as vendas, dada pela relação entre imobilizado e vendas; MKtBKt-1, representa as 

oportunidades de investimentos, dada pelo índice Market-to-Book; Ciclopt-1, representa o ciclo operacional das entidades; Mktst-1, representa o Market Share das entidades, dada pela proporção da receita 

da entidades em relação ao setor econômico da B3; PIBt, representa a variação do produto interno bruto a cada período. Os valores em destaque (negrito), indicam significância a 1%. 
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Nas variáveis de gerenciamento (dependentes), é possível observar alta correlação, por 

exemplo, no REMTOTALt, em relação as demais métricas do REM. Isso é óbvio, afinal por serem 

um desdobramento da variável que indica a soma das mesmas, é natural que haja uma alta 

correlação. Entre as variáveis de gerenciamento (AEM e REM), observa-se uma relação 

positiva e significante entre DACCt e REMTOTALt, tal fato indica a utilização simultânea entre 

as técnicas. Vários outros estudos também identificaram essa relação (Zang, 2012; Cupertino 

et al., 2017; Cohen et al., 2008). 

 Para a variável IFRSt, investigada por Cupertino et al. (2017) no Brasil, obteve-se um 

sinal positivo com as métricas de REM e significativa a 1%, com exceção da variável  

REMPRODt, isso pode indicar uma tendência de aumento ao REM pós IFRS. Para os accruals, a 

variável apresenta um sinal negativo, entretanto, não apresentou significância marginal 

estabelecida. Para a variável Lantict, variável independente de interesse, que indica a vigência 

da Lei anticorrupção, os coeficientes apresentados para as métricas de gerenciamento, no caso 

do REM, são inconclusivos, pois apesar de apresentarem sinais positivos, não são  significantes. 

Entretanto para os accruals (DACCt), foi obtido um sinal negativo e significante, o que pode 

indicar uma diminuição da técnica, pós lei anticorrupção. 

Para os custos associados às métricas de gerenciamento, das três estabelecidas para o 

REM, a primeira delas, Mktst-1, apresentou para todas as variáveis em REM sinais inversos, aos 

esperados, a interpretação seria de que quanto maior o share de mercado, maior a capacidade 

em utilizar o REM, entretanto, todas apresentaram sinal negativo e algumas com significância 

a 1%. A associação quanto a saúde financeira (Sdft-1), todas os sinais foram negativos e 

significantes, Cupertino et al. (2017) encontram resultados de mesma espécie. A explicação 

dada para os autores é que, pelo fato de o REM em qualquer espécie impactar diretamente os 

fluxos de caixa, a redução dos níveis de caixa na presença do REM, é natural. 

No último custo operacionalizado para o REM, ExcProdt-1, apresentou sinais negativos 

e significantes para todas as métricas de REM, com exceção do REMDESPOPt. Tais resultados 

indicam o que era esperado, afinal, a operacionalização desta variável foi efetuada pela divisão 

do ativo imobilizado pelas vendas. Assim, como o sinal indica que quanto maior o componente 

fixo (menor o índice criado), maior a capacidade em efetuar REMPRODt. Em relação ao sinal e 

a significância para o REMFCXOt, afinal na presença de uma margem reduzida pela existência 

de custos fixos maiores, a capacidade da entidade efetuar descontos ou práticas de crédito mais 

brandas é dificultada. 

Para os accruals (DACCt) e seus custos, vale destacar a falta de significância (baixa 

associação), para a presença da IFRS, mas vale lembrar que o coeficiente de Spearman possui 

poder reduzido em capturar a associação entre variáreis contínuas e nominais, assim vale para 

todas as interpretações de variáveis categorizadas dispostas na Tabela 2. Já para o ciclo 

operacional (Ciclopt-1), o sinal é o esperado, afinal quanto maior (menor) o ciclo, maior (menor) 

a capacidade da entidade utilizar os accruals. Para as demais variáveis de controle, MKtBKt-1, 

apresentou sinal negativo e significante quanto ao REM. A variável PreMant, apresentou sinal 

negativo e significante para todas as métricas de gerenciamento indicando, que quanto maior o 

lucro não gerenciado, menor o incentivo para gerenciar. Adicionalmente, a matriz demonstra a 

ausência de multicolinearidade. 

Terminada a análise de associação matemática entre a combinação das variáveis em 

estudo, em continuidade à análise, é apresentada a Tabela 4, com os resultados da análise 

multivariada, operacionalizada com a técnica de regressões em painel com efeitos fixos. Nas 

colunas da respectiva tabela estão os coeficientes e sua significância, para cada tipo de método 

de gerenciamento de resultados. É importante ressaltar que todos as equações apresentaram 

significância a 1% quanto a modelagem desenvolvida. Além disso, o R2adj. variou entre 

17.18% (REMFCXOt) a 77.23% (REMTOTALt).  
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Ao analisar as variáveis em si, com foco naquela que determina a vigência da lei 

anticorrupção, neste caso Lantict, foi estabelecido anteriormente, um sinal negativo para tal 

variável, em qualquer equação desenvolvida. Assim, a mesma quanto a metodologia do REM, 

apresentou sinal negativo e significante para todas as métricas, com exceção do REMPRODt, que 

apresentou um sinal positivo e significante a apenas 10%. Para os accruals, também foi 

encontrada uma relação negativa com a presença da lei anticorrupção, entretanto, a uma 

significância marginal de 10%. Para IFRS, variável já explorada em nosso contexto,  no REM, 

em nenhum dos modelos ela foi capaz de explicar o comportamento das variáveis, por não 

apresentar nenhuma significância marginal estipulada. 

Ao contrário do visto aqui, Cupertino et al. (2017) para os accruals, encontram uma 

relação negativa e significante, mas é importante mais uma vez citar, que a amostra utilizada 

pelos referidos autores leva apenas em consideração empresas categorizadas como suspeitas 

quanto ao gerenciamento, o que dificulta a comparabilidade. Entretanto, outros estudos 

investigaram a IFRS com o gerenciamento, e os resultados de fato são heterogêneos e ainda não 

há consentimento quanto ao impacto de fato (Silva & Fonseca, 2015; Silva, 2013). Para a 

variável de competitividade, Mktst-1, os sinais negativos e significantes, indicam que empresas 

com menor share mercado, tendem a utilizar o REM com maior frequência, enquanto que, para 

os accruals, a relação é outra, empresas maiores em termos de mercado, preferem este método. 

Tabela 4 - Regressões em Painel para o impacto da Lei anticorrupção 

Variáveis REMPRODt REMFCXOt REMDESPOPt REMTOTALt DACCt 

Lantict 0.0073* -0.0130*** -0.0094*** -0.0150*** -0.0099** 

IFRSt -0.0064 -0.0047 0.0051 -0.0061 0.0163** 

InespREMt - - - - -0.5669*** 

Mktst-1 -0.1559*** -0.0511 -0.1151*** -0.3222*** 0.1984** 

Sdft-1 0.0097 -0.0452*** 0.0096* -0.0258** 0.0553*** 

ExcProdt-1 -0.0026*** 0.0074*** 0.0022*** 0.0071*** -0.0016 

ROAt 0.0003*** -0.0001 0.0005*** 0.0007*** 0.0038*** 

Tamt 0.0007 0.0113*** 0.0075*** 0.0197*** -0.0243*** 

PreMant -0.2012*** -0.2812*** -0.0309*** -0.5134*** -0.3570*** 

MKtBKt-1 -0.0005 0.0000 0.0018*** 0.0012 0.0001 

Ciclopt-1 -0.0000 0.0000 -0.00001*** 0.0000 -0.00005*** 

AOLt-1 -0.0056 0.0186*** -0.0231*** -0.0101 -0.0264*** 

PIBt -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 

Intercepto 0.0187 -0.1361** -0.0942*** -0.2116*** 0.3321*** 

R2adj. 65.90 51.04 17.18 77.23 40.88 

Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor.        
Nota: REMPRODt, representa o gerenciamento nos níveis de produção; REMFCXOt, representa o gerenciamento nas 

vendas; REMDESPOPt, representa o gerenciamento nas despesas discricionárias; REMTOTALt, representa o 

gerenciamento total das atividades operacionais; DACCt, representa os níveis anormais dos accruals 

(discricionários); IFRSt, dummy que representa os anos pré e pós IFRS; Lantict, dummy que representa os anos pré 

e pós lei anticorrupção; Tamt, representa o tamanho das entidade pelo log natural dos ativos totais;  InespREMt, são 

os resíduos da equação 6 para o  REMTOTALt e representa o nível inesperado desta espécie de gerenciamento; AOLt-

1, dummy que indica se a entidade está acima da mediana por setor/ano, para os ativos operacionais; Sdft-1, representa 

a saúde financeira das entidades, dada pela relação entre fluxo de caixa operacional e dívida total; ROAt, representa 

o retorno sobre os ativos; PreMant, representa os lucros sem o efeito do REM; ExcProdt-1, representa a capacidade 

instalada necessária para efetuar as vendas, dada pela relação entre imobilizado e vendas; MKtBKt-1, representa as 

oportunidades de investimentos, dada pelo índice Market-to-Book; Ciclopt-1, representa o ciclo operacional das 

entidades; Mktst-1, representa o Market Share das entidades, dada pela proporção da receita da entidades em relação 

ao setor econômico da B3; PIBt, representa a variação do produto interno bruto a cada período. Significância; 1% 

(***), 5% (**) e 10% (*). 
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Para o modelo de accruals (DACCt), os outros dois custos estabelecidos (AOLt-1 e 

Ciclopt-1), ambos apresentaram significância de 1%, entretanto o ciclo operacional (Ciclopt-1), 

apresentou um sinal negativo, fato que não acompanha o que era esperado, só que, o impacto 

econômico (valor de fato do coeficiente) é muito pequeno, comparada ao valor da dummy 

construída para o volume dos ativos operacionais líquidos (AOLt-1). Já os outros custos para o 

REM (ExcProdt-1 e Sdft-1), a variável para o excesso de produção apresentou o sinal  esperado 

e significância de 1% para o REMPRODt, assim quanto maior o componente fixo em relação as 

vendas, maior a frequência da utilização da técnica. 

Esta mesma variável para o REMFCXOt, é significativa e positiva, assim quanto maior o 

nível de vendas em relação aos custos fixos, melhor as condições para efetuar técnicas de 

gerenciamento nas vendas, em prazos e crédito. O sinal negativo e significante para Sdft-1, pode 

indicar que empresas que utilizam a técnica, estão destruindo o valor na empresa e reduzindo o 

fluxo de caixa disponível. A variável PreMant, por apresentar sinal negativo e significância a 

1% em todos os modelos aqui definidos, indica que, quanto maior o lucro pré gerenciado, menor 

o incentivo em gerenciar, seja qual for a técnica a ser levada em consideração. 

Para as demais variáveis de controle, os resultados obtidos naquela para o tamanho 

(Tamt), indica que empresas maiores preferem os métodos em REM, do que em AEM, este 

resultado coincide com outros estudos (Cupertino et al., 2017; Zang, 2012). Para o ROAt, 

empresas de maior rentabilidade utilizam ambas as técnicas, afinal, os sinais obtidos para ambas 

as metodologias são positivos e estatisticamente significantes. 

Destarte, os resultados encontrados quanto a variável de interesse Lantict, indicam que, 

a vigência da lei anticorrupção acarretou um custo adicional às técnicas de gerenciamento. Pelo 

ineditismo da pesquisa, não é possível compará-la com outra realizada nas mesmas 

circunstâncias, quanto ao objeto e amostra, entretanto, Cella et al. (2017) ao analisar o 

conservadorismo e identificarem a sua potencialização, também nos dá um indicativo de recuo 

das entidades frente as variações positivas (boas notícias), o que, conforme alguns autores, 

desencoraja ou ao menos mitiga os benefícios do gerenciamento de resultados (Chen, Hemmer 

& Zhang, 2007). 

Adicionalmente, ao observarmos as já citadas análogas legislações pelo mundo, em 

especial a SOX, foram obtidos resultados semelhantes quanto ao constrangimento do 

comportamento oportunístico (Cohen et al., 2008; Zang, 2012) e também um aumento no 

conservadorismo (Lobo & Zhou, 2006). A singularidade encontrada em nosso contexto, foi o 

impacto mais severo no gerenciamento real (REM), o que é positivo, afinal esse é tido como o 

mais danoso e mais difícil de ser percebido (Gunny, 2010; Zang, 2012). Interessante observar, 

talvez pelas leis serem distintas (SOX e lei anticorrupção), e bem por esse motivo, os resultados 

não indicaram um trade off, portanto, não há um comportamento de produto substituto, como 

visto na SOX (Cohen et al., 2008; Zang, 2012). Assim, se confirma o que foi tido como hipótese, 

e valida ao menos diante do método aqui proposto, a intenção da lei em prevenir o 

comportamento desajustado que vai de encontro com a ética estabelecida pela RSC. 

Entretanto, vale aqui ressaltar, que este estudo possui limitações. Primeiro, a tarefa de 

isolar a variável de interesse e dizer de fato o seu impacto é tarefa complexa e o método aqui 

proposto, talvez, não tenha alcançado de forma plena, com a publicidade dos escândalos, os 

usuários, reguladores (a sociedade como um todo) estariam mais atentos independente da lei; 

Segundo, outras métricas para gerenciamento podem ser usadas, a fim de comparação e 

robustez, afinal, há uma gama imensa de modelos para accruals, que podem apresentar 

resultados diversos para o nosso ambiente. Além disso, outras variáveis consideradas como 

custos podem ser inseridas na modelagem, como modelo de pagamento aos executivos, 

estrutura de propriedade/controle, métricas para governança etc. 
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5. CONCLUSÃO 

Motivado pela vigência da lei anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), normativa esta que 

possui como principal objetivo mitigar o comportamento fraudulento frente ao ente público 

(Magalhães, 2013), este trabalho, buscou investigar o impacto de tal normativa no 

comportamento das entidades quanto as técnicas de gerenciamento de resultados, no caso, o 

gerenciamento real das atividades operacionais (REM) e a outra baseada nos accruals 

discricionários (AEM). 

Assim, com base nos estudos de Cupertino et al. (2017) e Zang (2012), o método, 

consequentemente a análise, partiram de um conjunto de entidades listadas na B3 no período 

de 2000 a 2017, além de levar em consideração os custos envolvidos em cada método. Isto 

posto, este estudo ainda leva em consideração literatura, que principalmente, tratou de 

investigar a SOX (Cohen et al., 2008; Zang, 2012) e aquela relacionada à RSC (Hong & 

Andersen, 2011; Prior et al., 2008), assim, foi construída a hipótese de que a presença da lei em 

questão implicaria em impactos negativos nas práticas gerenciamento. 

Os resultados encontrados de acordo com o método aqui aplicado, atenderam às 

expectativas, a vigência acarretou sinais negativos na análise multivariada (regressões em 

painel), para todas as métricas de gerenciamento de resultados (com exceção do REMPRODt) 

com maior impacto econômico e significância no REM (1% no REM e 5% no AEM). Portanto, 

diante do que foi encontrado não é possível afirmar, como nos estudos aqui referenciados para 

SOX, que houve um trade-off entre os métodos, assim, o comportamento oportunístico em 

termos gerais foi mitigado. 

Ao compararmos estes resultados com aqueles encontrados na SOX, a fim de explicar 

a magnitude do impacto da lei entre os métodos, e ao ignorar outros aspectos como condições 

econômicas, culturais e mercadológicas, somente pela natureza e letra das leis em si, a SOX 

possui um direcionamento claro e principal ao processo de auditoria independente, assim, é 

sabido que o auditor é um dos principais gatekeepers quanto aos accruals (Dyck et al., 2010), 

entretanto nossa lei não faz menção direta a eles. O que também pode potencializar os resultados 

para o REM é a sua natureza nociva agravada, o que leva os processos internos de auditoria 

potencializados pela lei anticorrupção (KPMG, 2018), agirem de forma mais agressiva e 

eficiente. 

Acompanhado dos resultados encontrados em Cella et al. (2017), é possível admitir que 

a discricionariedade do gestor foi alterada pelo risco de litigância e o aprimoramento dos 

processos conforme exigência e compliance das especificações tidas na lei anticorrupção, 

consequentemente, capazes de alcançar os objetivos antifraude\corrupção.  

Apesar dos achados, é importante analisá-los com cautela, afinal, progressos podem ser 

feitos quanto ao método, consequentemente, será dada maior robustez aos achados. Assim, não 

é seguro afirmar com total certeza a eficiência da lei. Por isso estudos futuros, que progridam 

em termos de método e que analisem outros vieses da lei quanto ao relatório financeiro, RSC, 

empresas com conexões políticas etc., são de suma importância. Outros, como estudos de 

natureza semelhante ao de Graham et al. (2005) podem ser o diferencial por buscar diretamente 

junto aos tomadores de decisão a sua percepção da lei anticorrupção, afinal, a lei anticorrupção 

não trata diretamente de questões contábil-financeiras, com isso, ter a noção de fato da sua 

importância no mundo corporativo seria de grande valia não só para a área acadêmica. 

Adicionalmente, em conjunto com achados como os apresentados aqui, serviriam como um 

feedback ao processo legal e a sociedade como um todo. 
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