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RESUMO 
Diante da adoção das IPSAS em diferentes jurisdições, inclusive no Brasil, este estudo teve 
por objetivo avaliar a prática de gerenciamento de resultados no setor público, investigando 
sua relação com diferentes tipos de incentivos econômico-sociais. Os dados são referentes aos 
departamentos do governo australiano, que já adotam o modelo internacional há alguns anos. 
A amostra final totalizou 242 empresas-ano e a análise dos dados compreendeu o período de 
2006 a 2010.  Primeiro foi realizado um estudo com base em distribuição de freqüências e 
posteriormente utilizado o modelo Jones Modificado que permite analisar o nível de 
gerenciamento de resultado por meio das acumulações discricionárias (accruals). Os achados 
deste estudo indicam que as entidades públicas australianas buscam apresentar resultados em 
torno do breakeven e desta forma transparecer uma gestão eficiente para os stakeholders, 
existindo uma maior propensão a apresentar pequenos lucros do que resultados negativos. 
Encontrou-se evidência de que quanto maior o montante de honorários recebidos pela firma 
de auditoria (proxy de qualidade) menor o nível de gerenciamento de resultado. Entretanto 
com relação aos incentivos ligados aos honorários pagos aos principais executivos bem como 
a troca do executivo principal, a hipótese não pode ser confirmada, pois os testes no modelo 
utilizado foram estatisticamente não significantes. 
  
Palavras-chave: Nova gestão pública; Governo australiano; Gerenciamento de Resultados; 
Acumulações discricionárias; Regime de Competência. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Nas três últimas décadas a contabilidade pública vem passando por um processo de 

mudanças conhecido como New Public Management, consistindo de privatização e 
terceirização do serviço público, desregulamentação, mercantilização e tarifação dos serviços 
públicos e a criação de provedores e agências para realização de serviços específicos 
(WYNEE: 2007). 

De acordo com Wynne (2007) este processo tem como pilar principal a adoção do 
regime de competência, o qual representa um papel fundamental na Nova Gestão Pública, 
pois é o meio capaz de realizar as medições necessárias sobre transações e resultados 
auferidos pela entidade. Tal movimento teve, entre o final da década de 80 e início da década 
de 90, Espanha, Nova Zelândia e Austrália como países precursores (WYNNE, 2008). 
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Atualmente, Reino Unido e EUA também fazem parte do rol de países que adotam 
completamente o regime de competência no setor público. 
 A utilização do regime de competência pode gerar alguns conflitos, pois possibilita 
aos gestores uma manipulação discricionária dos accruals (DECHOW et al, 1995). Para fins 
desta pesquisa assumimos que tal prática realizada pelo gestor compromete a qualidade da 
informação contábil e desta forma pode prejudicar os stakeholders no processo de tomada de 
decisão. 
 Comumente pesquisas envolvendo earnings management focam na investigação de 
como e quando os gestores adotam tais práticas para alcançar objetivos pré-determinados, 
tendo seu foco nos lucros e preços das ações dado a importância destas variáveis no setor 
privado. Já no setor público, o valor das ações, bem como o lucro auferido pela firma, talvez 
não seja o incentivo principal. Outros fatores são relevantes, tais como redução do custo da 
dívida, prestação de serviços de qualidade mantendo os custos baixos, garantia de adequada 
aplicação dos recursos públicos e a manutenção ou incremento da base de contribuintes 
(PILCHER e ZAHN, 2008).  

Diante da adoção das IPSAS em diferentes jurisdições, inclusive no Brasil, este estudo 
tem por objetivo avaliar a prática de gerenciamento de resultados no setor público, 
investigando sua relação com diferentes tipos de incentivos. Os dados são referentes aos 
departamentos do governo australiano, que já adotam o modelo internacional há alguns anos, 
dispondo de uma base de dados ideal para a realização desta pesquisa.  

Para atender ao objetivo do estudo, foram estabelecidas três linhas de avaliação: (i) 
investigar se existe uma descontinuidade na distribuição dos lucros gerados pelas entidades 
em torno de “zero” (“breakeven”); (ii) investigar se existe diferença de práticas de 
gerenciamentos de resultados entre as entidades que apresentaram lucro e as que apuraram 
prejuízo; e por fim (iii) identificar se incentivos econômicos, tais como honorários pagos aos 
executivos principais, troca do executivo principal e honorários pagos à firma de auditoria 
possuem relação com o nível de gerenciamento de resultados. 

Nesta pesquisa, além do estudo com base em distribuição de freqüências, também foi 
aplicado o estudo com base nas acumulações discricionárias (accruals), ambas com o objetivo 
de identificar a existência e a relação com os incentivos econômico-sociais. O modelo Jones 
Modificado (DECHOW et al, 1995) foi aplicado para estimar as acumulações discricionárias, 
por ser amplamente utilizados em pesquisas desta natureza. 

Cumpre destacar que o modelo de Jones Modificado (DECHOW et al, 1995) é 
baseado na aplicação do regime de competência e por isso observado com freqüência em 
pesquisas envolvendo o setor privado. Uma vez que o setor público passa a adotar o regime de 
competência como princípio para apuração do resultado contábil, este modelo poderia ser 
aplicado ao setor público de maneira análoga. 

Apesar da existência de uma vasta literatura sobre o tema earnings management e 
qualidade da informação contábil, este estudo tem sua contribuição balizada no fato de 
analisar o tema em um contexto pouco explorado que é o setor público, bem como verificar o 
nível de aderência dos resultados obtidos em pesquisas no setor privado com os resultados 
obtidos no setor público. Até o presente momento, apenas Pilcher e Zahn (2008) apresentaram 
indícios de gerenciamento de resultados em um estudo com foco no estado de New South 
Wales (NSW) – Austrália. 

Para tanto este artigo é apresentado com base na seguinte estrutura: na próxima secção 
é apresentado um breve referencial teórico contemplando o ambiente institucional da 
contabilidade pública australiana e os principais achados da literatura sobre gerenciamento de 
resultados, seguido da apresentação da metodologia de pesquisa, resultados e conclusões. 
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2. AMBIENTE INSTITUCIONAL DA CONTABILIDADE PÚBLICA 
AUSTRALIANA E O REGIME DE COMPETÊNCIA 

Após um rápido crescimento econômico no final da década de 1980, estimulado pelo 
aumento do consumo, exportação e maiores investimentos, a Austrália vivenciou, em 1991, 
um período de recessão econômica. Como conseqüência desta crise econômica, mudanças de 
políticas contábeis foram realizadas, levando à migração de uma contabilidade baseada no 
regime de caixa (cash basis) para uma baseada no regime de competência (accruals basis) 
(GAO, 2000).  

A migração de modelo tem como justificativa a busca por melhor transparência do 
orçamento e apuração do resultado, também funcionando como uma ferramenta para 
avaliação da eficiência da gestão baseada em desempenho. Desta forma, permite um 
alinhamento entre o orçamento e a atual performance financeira (GAO, 2000).  

O regime de competência está baseado na confrontação simultânea entre as receitas e 
despesas geradas pela firma. A diferença para o regime de caixa é basicamente o lapso 
temporal existente entre o fato gerador da receita/despesa e o seu recebimento/pagamento 
(DECHOW e DICHEV: 2002).  

Do ponto de vista do usuário, busca-se com o regime de competência: (i) avaliar e 
controlar a prestação de contas de todos os recursos da entidade; (ii) avaliar a performance, 
posição financeira e fluxos de caixa da entidade; (iii) tomar decisão sobre o fornecimento de 
recursos ou realização de negócio com a entidade. Ao passo que para o governo, auxilia a 
tomada de decisões no que diz respeito à viabilidade de projetos, necessidade de 
financiamento, reposição de equipamentos e demonstração para a sociedade da 
responsabilidade sob a gestão dos recursos públicos (IFAC, 2003). 

Quanto às desvantagens de migração para o regime de competência, destacam-se 
fatores associados aos custos envolvidos, ao aumento da complexidade das demonstrações 
contábeis, à identificação e à mensuração do ativo e ao desenvolvimento de novas políticas 
contábeis (WYNNE, 2007). 
 A Comunidade da Austrália é uma federação composta por um governo nacional, seis 
estados governamentais, territórios e centenas de órgãos do governo local. Atualmente o 
Governo Australiano é dividido em dezenove departamentos: Attorney-General's 
Department; Department of Agriculture, Fisheries and Forestry; Department of Broadband, 
Communications and the Digital Economy; Department of Climate Change and Energy 
Efficiency; Department of Defence; Department of Education, Employment and Workplace 
Relations; Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs; 
Department of Finance and Deregulation; Department of Foreign Affairs and Trade; 
Department of Health and Ageing; Department of Human Services; Department of 
Immigration and Citizenship; Department of Infrastructure and Transport; Department of 
Innovation, Industry, Science and Research; Department of Regional Australia, Regional 
Development and Local Government; Department of Resources, Energy and Tourism; 
Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities; Department 
of the Prime Minister and Cabinet; Department of Veterans' Affairs; e The Treasury. Este 
conjunto de entidades (departamentos, órgãos do governo local) representa o setor público 
australiano.  
 O governo australiano segue a orientação de dois órgãos que emitem padrões 
contábeis: o Public Sector Accounting Standards Board (PSASB) e o Australian Accounting 
Standards Board, os quais atuam de forma convergente. 

Em abril de 1997, o governo australiano aprovou a implantação do regime de 
competência para apuração do resultado e do orçamento para o ano fiscal de 1999-2000. 
Neste período, a publicação do Financial Management and Accountability Act 1997, além de 
trazer uma série de novas responsabilidades para os gestores financeiros de departamentos e 
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agências, também institucionalizou a prática de auditoria externa anual às Demonstrações 
Contábeis das entidades públicas australianas. O serviço de auditoria independente é realizado 
pelo Australian National Audit Office em todas as entidades vinculadas ao governo 
australiano.  
  

3. GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 
O estudo sobre o gerenciamento de resultados é um tema recorrente em pesquisas na 

área de finanças e contabilidade, sendo normalmente associado à discussão sobre a qualidade 
da informação contábil divulgada aos seus usuários.  

Inexiste na literatura unanimidade a respeito do conceito de “gerenciamento de 
resultados”, bem como sobre qual a expressão mais adequada para representar tal prática: 
gerenciamento de resultado, manipulação da informação contábil, contabilidade criativa etc. 
Não faz parte do escopo desta pesquisa tal discussão e, portando, será utilizado o conceito 
proposto por Healy e Wahlen (1999, p. 6): 

 
Earnings management occurs when the managers use judgment in financial 
reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 
mislead some stakeholders about the underlying economic performance of 
the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported 
accounting numbers. 

 
Tendo como base a Teoria Contratual da Firma, a empresa é tratada como um 

conjunto de contratos entre diversos agentes. Cada participante contribui de alguma maneira 
(capital, mão-de-obra, tecnologia etc.) e recebe em contrapartida a sua parte firmada no 
contrato (SUNDER, 1997).  

Alguns problemas podem ser encontrados na prática dos contratos, pois os agentes 
podem operar em situações de informações imperfeitas, onde todos possuem pleno 
conhecimento das regras do jogo, mas desconhecem as ações ou intenções dos outros agentes 
(moral hazard). Outra dificuldade encontrada é a situação de informação incompleta, onde até 
mesmo as regras do jogo não estão claramente definidas, aumentando o grau de subjetividade 
nas escolhas e práticas (adverse selection).  

Neste contexto, é esperado que os agentes, de maneira oportunística, maximizem suas 
utilidades, mesmo que isso resulte em prejudicar a qualidade da informação divulgada. Assim, 
espera-se que quanto maior o nível de earnings management apresentado pela firma, menor 
será a qualidade da informação observada nas demonstrações contábeis (SUNDER, 1997). 

Os incentivos, bem como as práticas mais populares de gerenciamento de resultados 
são (PAULO, 2007): (i) taking a bath: prática utilizada com objetivo de transparecer para o 
usuário uma boa gestão atual, a qual consiste em suavizar os resultados correntes (lucros) ou 
até mesmo no reconhecimento de prejuízos quando da modificação da cúpula administrativa, 
algo parecido com uma “limpeza” nas demonstrações contábeis aumentando a probabilidade 
de bons resultados futuros; (ii) income minimization (diminuição dos resultados): técnica 
similar à anterior, porém menos agressiva e utilizada quando o objetivo da firma é a redução 
da carga tributária ou quando a entidade está fortemente monitorada em função de períodos 
mais lucrativos; (iii) income maximization (maximização dos resultados): prática associada ao 
reconhecimento de lucros elevados, normalmente utilizada na remuneração dos 
administradores, covenants de endividamento etc.; (iv) income smoothing (suavização dos 
resultados): técnica utilizada em mercados onde a variabilidade do resultado está intimamente 
ligada ao risco do negócio, com objetivo de minimizar e transparecer menor risco para o 
investidor a firma tende a demonstrar um resultado estável, inclusive se possível, salientar a 
elevação desse resultado no decorrer dos períodos. 

Para Riahi-Belkaoui (2003) alguns incentivos relevantes para realização de práticas de 
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gerenciamento do resultado contábil no setor público são: (i) reduzir o excedente (lucro) atual, 
não realizar todas as apropriações ou reter recursos para realização em períodos contábeis 
futuros; (ii) aumentar o excedente (lucro) ou não realizar todas as apropriações para criar a 
percepção de uma performance eficiente; (iii) alterar as informações dos gastos do governo 
para evitar críticas e exposição na mídia; (iv) fazer trocas de recursos atribuídas a uma classe 
de gastos específicos para disponibilizar a outra de interesse do governo.  

O objetivo fim da prática de gerenciamento de resultados pode ser alcançado de duas 
maneiras: decisões contábeis e decisões operacionais (CARDOSO e MARTINEZ: 2006). A 
primeira está associada desde o processo de identificação dos atos e fatos administrativos até 
a sua evidenciação, passando por critérios de mensuração, classificação e reconhecimento. Já 
as decisões operacionais representam o distanciamento das práticas operacionais normais da 
firma, por exemplo, desconto de vendas, nível de produção, entre outras. 

Muitas pesquisas internacionais (JONES, 1991; DECHOW ET AL, 1995; KANG e 
SIVARAMAKRISHNAN, 1995; BECKER ET AL, 1998; DEFOND e PARK, 2001) e 
nacionais (MARTINEZ, 2001; FUJI, 2004; CARDOSO 2005; PAULO, 2007; FERREIRA, 
2009) focam o gerenciamento de resultados por intermédio das decisões contábeis enquanto 
que poucas focam nas decisões operacionais (ROYCHOWDHURY, 2006; GUNNY, 2005, 
ZANG, 2005; CARDOSO e MARTINEZ, 2006). 

A contratação de intermediários financeiros economicamente independentes, 
ampliação da regulação e políticas de full disclosure são mecanismos comumente empregados 
para buscar a redução do gerenciamento de resultados (PAULO, 2007). Um dos principais 
intermediários da informação contábil são os auditores externos que agem como “(...) 
mecânicos informacionais na tentativa de fornecer atestados de fidedignidade das 
demonstrações da empresa para os investidores que não têm o mesmo acesso à informação 
que os administradores.” (LOPES E MARTINS, 2005, p.31) 

Desta forma, a auditoria tem a responsabilidade de garantir a redução das assimetrias 
de informação que existem entre os gestores e os stakeholders da empresa permitindo que 
usuários externos aumentem seu grau de confiança nas demonstrações financeiras (BECKER 
ET AL, 1998, p. 6) 

 
4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa utilizou duas abordagens para detecção de práticas de gerenciamento de 
resultados: distribuição de freqüências e estimação de accruals discricionários.  

A distribuição de freqüências é utilizada para avaliar se há uma descontinuidade em 
torno do resultado “zero”, indicando que haveria gerenciamento de resultados para evitar a 
apresentação de “pequenos prejuízos”, transformando-os em “pequenos lucros” 
(BURGSTAHLER e DICHEV: 1997). 

Já para a estimação dos accruals discricionários, há vários modelos (JONES, 1991; 
DECHOW, et al 1995; KANG & SILVARAMAKRISHNAN, 1995, DEFOND e PARK 
2001; PAULO, 2007). Para fins desta pesquisa foi utilizado o modelo Jones Modificado 
(DECHOW et al, 1995), devido à sua ampla aplicação nas pesquisas em contabilidade e 
finanças (HEALY e WAHLEN: 1999). 

 
4.1. Modelo de Jones Modificado 

O modelo Jones Modificado (1995) utiliza a variação das receitas líquidas e dos 
valores dos ativos imobilizados, partindo do pressuposto que os accruals não discricionários 
dependem destas variáveis (medidas em relação aos ativos totais) (RAMOS e MARTINEZ, 
2006). Neste estudo juntamente com o ativo imobilizado foi considerada a conta intangível 
por também estar sujeita a práticas discricionárias por parte dos gestores. 

Conforme descrevem Dechow et al (1995), o modelo busca estimar o total de accruals 
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discricionários (correntes e não correntes) utilizando as seguintes variáveis: 
NDAit = αi[1/Ait-1] + β1i[∆REVit - ∆RECit] + β2i[PPEit] + εit  (Equação 1), em que: 

• NDAit = accruals não discricionários da firma i no ano t; 
• ∆REVit = variação receita bruta da firma i entre os anos t e t-1, ponderados pelos ativos 

totais no final do período t-1; 
• ∆RECit = variação das contas a receber (clientes) da firma i entre os anos t e t-1, 

ponderados pelos ativos totais no final do período t-1; 
• PPEit = ativo imobilizado e intangível da firma i no ano t, ponderados pelos ativos 

totais no final do período t-1; 
• Ait-1 = ativo total da firma i no ano t-1; 
• εit = resíduo da regressão para a firma i no ano t; 
• i = cada firma; 
• t = cada ano. 
 As estimativas dos parâmetros da equação 1 αi, β1i e β2i são gerados pelo seguinte 

modelo: 
TAit/Ait-1 = αi[1/Ait-1] + β1i[∆REVit] + β2i[PPEit] + εit  (Equação 2), em que: 

• TAit = accruals totais da firma i no ano t; 
• εit = resíduo da regressão para a firma i no ano t; 
• demais variáveis possuem a mesma definição da equação 1. 

Sendo que as acumulações totais são calculadas com base na abordagem do Balanço 
Patrimonial da seguinte forma: 

TAt = [(∆ACt - ∆Dispt) – (∆PCt -∆Divt) – Deprt] / At-1   (Equação 3), em que: 
• ∆ACt = variação do ativo corrente (circulante) da empresa no final do período t-1 para 

o final do período t; 
• ∆Dispt = variação das disponibilidades da empresa no final do período t-1 para o final 

do período t; 
• ∆PCt = variação do passivo corrente (circulante) da empresa no final do período t-1 

para o final do período t; 
• ∆Divt = variação dos financiamentos e empréstimos de curto prazo da empresa no final 

do período t-1 para o final do período t; 
• Deprt = montante das despesas com depreciação e amortização da empresa durante o 

período t. 
• demais variáveis têm a mesma definição da equação 1 e 2. 

Os accruals discricionários terão como base de cálculo a diferença entre os totais e os 
não discricionários, conforme relata Jones (1991, p.207): 

DeAngelo [1986] usou as acumulações totais de um período anterior (t – k) 
como uma medida de acumulações totais “normais”. Ela define a 
acumulação “anormal” (∆TA) como a diferença entre a acumulação total 
corrente e a acumulação total normal, que, por sua vez, pose ser segregada 
em discricionária e não-discricionária: 

TAt = NDAt + DAt (Equação 4), em que: 
• DAt = acumulações discricionárias da empresa no período t; 
• demais variáveis têm a mesma definição das equações 1, 2 e 3. 

 
4.2. População e Amostra 

As informações contábeis referentes a cada entidade foram coletadas em seus 
relatórios anuais - Annual Report (períodos anuais com início em 01 de julho e término em 30 
de junho) disponibilizados em seus respectivos sites.  

Para fins deste estudo só fizeram parte as entidades pertencentes aos setores de 
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Department of Broadband, Communications and the Digital Economy; Department of 
Education, Employment and Workplace Relations; Department of Families, Housing, 
Community Services and Indigenous Affairs; Department of Finance and Deregulation; 
Department of Foreign Affairs and Trade; Department of Health and Ageing; Department of 
Human Services; Department of Immigration and Citizenship; Department of Infrastructure 
and Transport; Department of Resources, Energy and Tourism. Desta forma compuseram a 
amostra desta pesquisa dez departamentos dos dezenove que representam o setor público 
australiano com um total de 60 entidades. Tal escolha se deu de forma aleatória, respeitando a 
acessibilidade dos dados.  

O espaço temporal contemplado nesta pesquisa foram os exercícios sociais de 2006 a 
2010, perfazendo um total de cinco ciclos operacionais completos. Cabe salientar que o 
exercício social encerrado em 30 de junho de 2005 foi utilizado como base de cálculo de 
variações e serviu de referência para algumas variáveis contempladas no modelo (por 
exemplo: Ativo Total no período t-1) em relação ao ano de 2006.  

Nem todas as entidades apresentaram os cincos exercícios sociais completos, ou por 
iniciarem suas atividades no decurso do período analisado ou por não disponibilizarem em seu 
site o Annual Report. Desta forma, o total de observações apresentadas nesta amostra foi de 
242 empresas/ano. 
 
4.3. Hipóteses de Pesquisa 

As informações foram processadas em três etapas. A primeira fase consistiu em um 
estudo com base na distribuição de freqüência via análise de histograma. A segunda etapa 
consistiu na estimativa dos accruals discricionários, conforme equações descritas referentes 
ao modelo de Jones Modificado (DECHOW et al., 1995). A terceira e última etapa foi 
referente à relação de possíveis incentivos econômicos como fatores que explicam o 
gerenciamento de resultados por meio de accruals discricionários.  

Para tanto, as seguintes hipóteses alternativas foram testadas: 
 

 H1: existe uma descontinuidade na distribuição dos lucros gerados pelas 
entidades em torno de “zero” (“breakeven”). 
 Supõe-se que exista uma descontinuidade em torno do breakeven, pois no setor 
público se a entidade demonstra um resultado próximo de zero transparece ao usuário que o 
objetivo da firma (orçamento) foi atingido, por conseguinte sugere uma imagem de gestão 
eficiente (PILCHER e ZAHN, 2008).  
 Para testar esta hipótese foi utilizada a abordagem de análise de distribuição de 
freqüências, com objetivo de examinar o comportamento estatístico da distribuição 
entrecruzada (cross-sectional) em torno do ponto zero. Tal metodologia apesar de suas 
limitações conclusivas é largamente utilizada em pesquisa na área de earnings management 
(BURGSTAHLER e DICHEV, 1997; DEGEROGE, PATEL e ZECKHAISER, 1999; 
MARTINEZ, 2001; CARDOSO 2005; PILCHER e ZAHN, 2008). 
 

H2: o nível de acumulações discricionárias entre as entidades que divulgaram 
lucro é diferente em relação as que apuraram prejuízo. 
 Supõe-se que o nível de accruals discricionários entre as entidades que divulgaram 
lucro é diferente em relação as que apuraram prejuízo uma vez que os incentivos dos gestores 
podem ser diferentes para cada situação.  

Segundo Burgstahler e Dichev (1997), as firmas evitam anunciar pequenos prejuízos, 
pois estes podem representar um sinal de desempenho pobre e preferem reportar pequenos 
lucros. Para tanto podem utilizar de práticas de earnings management para fazer esta 
transição. Desta forma espera-se que os accruals discricionários apresentem sinal positivo 
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para as entidades com “pequenos lucros”.  
Ao passo que as entidades que apuraram prejuízos maiores podem aproveitar o 

contexto para adotar práticas de taking a bath reportando resultado piores do que os reais de 
forma a transferir lucros para períodos futuros. Desta forma espera-se que os accruals 
discricionários apresentem sinal negativo para as entidades que apresentaram prejuízos.  

Com o intuito de testar esta hipótese foram utilizados grupos de controle pra analisar o 
sinal dos accruals discricionários bem como a aplicação de testes de diferença entre as 
médias. 

 
 H3: incentivos econômicos, tais como honorários pagos ao executivo principal, 
troca de executivo principal e honorários pagos à firma de auditoria possuem relação 
com o nível de gerenciamento de resultados.  

Supõe-se que os honorários médios pagos aos executivos influenciam no nível de 
accruals discricionários, pois os executivos podem utilizar de práticas de gerenciamento de 
resultado para alcançar objetivos financeiros pessoais como o recebimento de bônus. Desta 
forma, espera-se que os honorários médios pagos aos executivos apresentem uma relação 
diretamente proporcional com os accruals discricionários. 

Supõe-se que a troca de executivo principal pode influenciar o nível dos accruals 
discricionários. A intuição parte da premissa de que, em anos de mudança, os novos 
executivos possam adotar práticas de taking a bath apurando resultados menores. Tal fato 
seria justificado pela gestão anterior e a transferência de lucros para os períodos posteriores 
seria uma forma de transparecer que a nova gestão é mais eficiente. Portanto, espera-se que no 
período em que ocorre a troca do executivo principal a entidade apresente maiores níveis de 
accruals discricionários.  

Supõe-se que o valor dos honorários recebidos pela firma de auditoria influencia o 
nível de accruals discricionários, pois este montante pode ser observado como uma métrica 
de qualidade do serviço de auditoria (PILCHER e ZAHN, 2008). Apesar de outras pesquisas 
sinalizarem a relevância dos honorários recebidos (BAKAR, RAHMAN e RASHID, 2005, p. 
808) como um dos seis fatores que influenciam a independência da auditoria externa. Os 
outros cinco fatores destacados pelos referidos autores são: tamanho da firma de auditoria; 
nível de concorrência no mercado de serviços de auditoria; tempo de prestação dos serviços 
de auditoria ao cliente; prestação de serviços de consultoria; comitê de auditoria. Desta forma, 
espera-se que o montante pago a firma de auditoria apresente uma relação inversamente 
proporcional com os accruals discricionários.  

Com o intuito de testar H3 e verificar a relação entre os accruals discricionários e as 
variáveis referentes aos incentivos, foi realizada uma análise com base no modelo geral para 
detecção de gerenciamento de resultados contábeis proposto por McNichols e Wilson (1988, 
p.5): 
DAit = α + β[PARTit] + εit  (Equação 5), em que: 

• DAit = accruals discricionários reais da empresa i no período t. 
• PARTit = conjunto de variáveis particionadas que capturam os fatores que 

presumidamente motiva o gerenciamento do accruals na empresa i no período t. 
• εit = resíduo da regressão para a firma i no ano t; 

 
5. RESULTADOS 

Inicialmente são demonstradas as estatísticas descritivas da variável Lucro Líquido 
Anual (NI, em inglês) em razão do Ativo Total no período t. Pode-se observar na Tabela 1 
que a variável NI, de acordo com o teste de Jarque-Bera, não segue uma distribuição normal 
ao nível de significância de 0,01. 
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statistic p-value

Net Income (NI) 242 0.0575 0.0211 0.2447 0.7865 1.4572 2,551.1600 0.0000

N
Jarque-Bera

Median

Tabela 1 - Estatística descritiva da variável Net Income

Variável Mean Std. Dev. Minimum Maximum

   
A Figura 1 apresenta o histograma com a distribuição de freqüência da variável NI.  

Pode-se observar que a distribuição concentra-se em torno do breakeven (resultado igual a 
zero) entre o intervalo -0.1 e 0.1. De acordo com Burgstheler e Dichev (1997), é esperado que 
os resultados apresentem uma distribuição normal, desta forma pode-se intuitivamente 
concluir que existem evidências de um comportamento discricionário para apresentar 
resultados positivos ao invés de pequenos prejuízos uma vez que existe uma maior 
concentração de observações no primeiro intervalo logo após o breakeven em comparação ao 
intervalo que antecede o ponto zero. 
 

0
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60

80

100

120

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4  
Figura 1 – Distribuição de Frequência da variável net income. 

  
A análise descritiva das variáveis sugeridas do modelo Jones Modificado é apresentada no 

Painel A da Tabela 2. A regressão para estimar os accruals discricionários foi realizada com 
base na abordagem cross-sectional. Os coeficientes gerados pela regressão (Equação 2) são 
apresentados no Painel B da Tabela 2. As variáveis ∆REVit  e PPEit apresentaram níveis de 
significância de 0,05 e 0,01 respectivamente. Ao passo que a 1/Ait-1 não demonstrou ser 
significativamente diferente de zero. Apesar do limitado resultado para esta variável optou-se 
por conservar o parâmetro, embora reconhecendo que riscos de novos problemas de 
mensuração podem estar sendo incorporados.  
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Variável N Mean Median Std. Dev. Minimum Maximum

TAit 242 -0.0314 -0.0500 0.3440 -1.6000 3.8400

1/Ait-1 242 1.02E-07 2.37E-08 2.01E-07 1.84E-10 1.43E-06

∆REVit 242 0.1685 0.0600 1.0929 -7.1600 9.1000

∆RECit 242 0.0647 0.0100 0.3256 -0.7700 4.0300

PPEit 242 0.5921 0.5200 0.4207 0.0000 3.0100

t-Statistic p-value

Constante 1.151945 0.02505

1/Ait-1 0.23894 0.8114

∆REVit 2.42119 0.0162

PPEit -2.870538 0.0045

R²

R² ajustado

F-statistic

Prob (F-statistic)

Durbin-Watson 

Variável N Mean Median Std. Dev. Minimum Maximum

DAit 242 0.0516 0.0359 0.3457 -1.8470 3.6587

DAit (sinal positivo) 154 0.1742 0.9801 0.3381 0.0010 3.6569

DAit (sinal negativo) 88 -0.1631 -0.1067 0.2383 -1.8470 -0.0001

0.039492

4.746132

0.003106

-0.148118 0.051599

Obs: todas as variáveis do Painel C não seguem distribuição normal com base no teste de  Jarque-Bera

Tabela 2 - Estatística descritiva e estimativa dos coeficientes modelo Jones Modificado

Painel A: Estatística Descritiva variáveis modelo Jones Modificado

Painel B: Estimativa coeficientes modelo Jones Modificado

Obs: todas as variáveis do Painel A não seguem distribuição normal com base no teste de  Jarque-Bera

0.056448

Variável

26094.17

0.04858

std. Error

109207.8

0.020064

Jones Modificado

coeficient

0.045493

2.320154

0.044555

Painel C: Estatística Descritiva das acumulações discricionárias estimadas pelo modelo Jones Modificado

  
Para testar a hipótese 2, de que o nível de accruals discricionários entre as entidades 

que divulgaram lucro em relação as que apuraram prejuízo é diferente, a amostra foi 
segregada por meio de grupo de controle de acordo com o Lucro Líquido Anual (NI) em 
proporção do ativo total.  

Pelo fato dos grupos [-1, -0.5), [0.5, 1) e [1, 1.5) apresentarem poucas observações, 
optou-se por agrupar os grupos de controle em apenas dois, classificados como entidades que 
apuraram prejuízo (EP) -1.0 ≤ NI < 0 e entidades que apuraram lucro (EL) 0 ≤ NI < 1.5, 
conforme Tabela 3. Para segregação da amostra nestes dois grupos foi utilizada uma variável 
dummy denominada DA_NI (em que: 0 = prejuízo (EP) e 1 = lucro (EL)).      

Com base no valor do p-value tanto no Anova F-test (0.0359) quanto no Welch F-Test 
(0.0097), conforme Painel C da Tabela 3 há evidências significativas para rejeitar a hipótese 
nula ao nível de 0.05. Logo, as médias dos accruals discricionários das entidades que 
apuraram prejuízo apresentam diferenças significativas em relação às médias das empresas 
que apuraram lucro. 

Pode-se observar que no grupo (EL) o predomínio dos accruals discricionários foi de 
sinal positivo, ou seja, uma quantidade significativa de empresas utilizaram práticas para 
gerenciar seus resultados para cima. Tais resultados estão relacionados à H2, corroborando 
que as entidades evitam anunciar pequenos prejuízos, pois estes podem representar um sinal 
negativo em relação ao desempenho, levando à preferência por divulgação de pequenos 
lucros. 
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Pontos de Distribuição (NI) Mean Quant.* Std. Dev. N

[-1, -0.5) -0.6394 -0.6262 0.1196 4

[-0.5, 0) -0.0672 -0.0290 0.0958 74

[0, 0.5) 0.0843 0.0642 0.0923 157

[0.5, 1) 0.7761 0.7761 0.1324 2

[1, 1.5) 1.3315 1.3172 0.0842 5

Total 0.0575 0.0211 0.2448 242

N % N %

D.A. positivas 40 51% 114 70%

D.A. negativas 38 49% 50 30%

Mean

Std. Dev.

Anova F-test

Welch F-test

p-value   0.0359

p-value   0.0097

Tabela 3- Acumulações discricionárias por grupo de controle

0.39300.2008

* Quantiles computed for p=0.5, using the Rankit (Cleveland) definition.

-0.0160 0.0837

(EP)   - 1.0 ≤ NI  < 0  (EL)   0 ≤ NI  < 1.5

Painel B: Acumulações dicricionárias por grupo de controle

Painel A: Grupos de controle net income em razão ativo total

 
 
 Para testar a hipótese 3 a amostra utilizada foi reduzida em razão de não ser possível 
verificar em alguns relatórios (Annual Reports) informações a respeito da remuneração paga 
para os executivos principais, bem como sobre a mudança ou não do executivo principal. 
Após os ajustes, a amostra foi reduzida para 180 entidades/ano no período de 2007 a 2010. 
Cumpre destacar que para esta nova amostra todos os procedimentos para estimação dos 
accruals discricionários foram realizados novamente. Pelo fato de não apresentarem 
diferenças significativas das estimações anteriormente realizadas, optou-se por não 
reapresentar as informações descritivas das variáveis que compõe o modelo Jones 
Modificado. 
 No caso específico da hipótese 3, o objetivo é verificar se os incentivos honorários 
pagos a firma de auditoria, remuneração paga aos principais executivos e a mudança do 
principal executivo influenciam no nível dos accruals discricionários, independente se para 
mais ou para menos. Portanto optou-se por trabalhar com o valor absoluto dos accruals 
discricionários.     
DA (ABS) = α + β1[LN_audit] + β2[LN_exec] + β3[Change_exec] (Equação 6), em que: 

• DA (ABS) = accruals discricionários na forma absoluta; 
• LN_audit = logaritmo natural dos honorários pagos pela firma de auditoria; 
• LN_exec = logaritmo natural da remuneração média pagos aos executivos principais; 
• Change_exec = variável dummy (1 = mudança do executivo principal, se não = 0)  

Foram utilizadas as variáveis em logaritmo natural com objetivo de reduzir a 
assimetria dos dados (PILCHER e ZAHN, 2008).  

De acordo com o Painel B da Tabela 4 é possível observar que a única variável com 
estatística significante para explicar os accruals discricionários na forma absoluta é o 
honorário pago a firma de auditoria. As demais variáveis testadas neste trabalho não explicam 
a variável DA (ABS). Assim, nem todos os fatores considerados na hipótese 3 levaram à sua 
aceitação.  

Com base no sinal do coeficiente da variável LN_audit conclui-se que os honorários 
pagos é inversamente proporcional aos accruals discricionários, corroborando a expectativa 
anteriormente apresentada. Portanto, neste contexto, a auditoria externa enquanto 
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intermediária da informação contábil é capaz de mitigar as práticas de gerenciamento de 
resultado. Quanto melhor a qualidade do serviço de auditoria (medida pelos honorários pagos 
a firma de auditoria), menor o nível dos accruals discricionários.  

 

Variável N Mean Median Std. Dev. Minimum Maximum

DA (ABS) 180 0.1299 0.0800 0.1551 0.0005 0.7694

LN_audit 180 11.4145 11.2991 1.3240 8.9872 14.3694

LN_exec 180 12.3545 12.3169 0.3469 11.6878 14.3205

Change_exec 180 0.2056 0.0000 0.4052 0.0000 1.0000

t-Statistic p-value

Constante 1.7310 0.0852

LN_audit -3.0731 0.0025

LN_exec -0.6050 0.5460

Change_exec 1.1652 0.2455

R²

R² ajustado

F-statistic

Prob(F-statistic)

Durbin-Watson 

Variável
Jones Modificado

coeficient std. Error

Tabela 4 - Estatística descritiva e estimativa dos coeficientes análise multivariada

Painel A: Estatística Descritiva variáveis análise multivariada

Obs: todas as variáveis do Painel A não seguem distribuição normal com base no teste de  Jarque-Bera

Painel B: Estimativa dos coeficientes análise multivariada

0.6986 0.4036

-0.0278 0.0091

-0.0209 0.0345

0.0325 0.0279

0.0708

0.0550

4.4725

0.0047

1.6931  
 

6. CONCLUSÃO 
Este trabalho buscou evidências de práticas de gerenciamento de resultados no setor 

público da Austrália. Foi possível diagnosticar que as entidades públicas australianas buscam 
apresentar resultados em torno do breakeven e desta forma transparecer uma gestão eficiente 
para os stakeholders. Adicionalmente, observou-se uma maior concentração de entidades 
apresentando pequenos lucros em relação as que apuraram prejuízos, também indicando 
práticas de gerenciamento de resultados. 
 A análise dos dados com base nos grupos de controle forneceu evidências de que as 
entidades com resultados positivos em maioria gerenciaram seus resultados no sentido de 
aumentá-los, corroborando o entendimento de que apresentar resultado positivo é preferível 
do que apresentar resultado negativo. Ao passo que as entidades com resultados negativos 
realizaram esforços de gerenciamento em direção contrária, aumentado desta forma seus 
prejuízos, sugerindo práticas de taking a bath.  

Em relação aos incentivos, não foi identificada evidência de relação entre a mudança 
do executivo principal com os accruals discricionários, assim como sobre a alteração na 
gestão dos departamentos. O estudo também não identificou relação entre a remuneração 
média paga aos executivos principais com os accruals discricionários, não permitindo desta 
forma a análise de que os gestores australianos no contexto do setor público tenderiam a ter 
incentivos de maximizar o lucro com o intuito aumentar o valor recebido como remuneração 
da firma. 
 Os dados permitiram expandir os achados empíricos sobre os serviços de auditoria 
externa independente em relação ao gerenciamento de resultados. Os achados indicam que 
quanto maior o montante de honorários recebidos pela firma de auditoria (proxy de qualidade) 
menor o nível de gerenciamento de resultado. Os resultados, portanto, estão em linha com 
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trabalhos publicados na área. 
 Cumpre informar que os achados deste trabalho restringem-se às entidades 
pesquisadas bem como ao intervalo temporal objeto desta pesquisa. Adicionalmente, este 
estudo apresenta limitações referentes ao modelo estatístico utilizado. 
 Sugere-se para pesquisas futuras a aplicação da metodologia em departamentos 
públicos de outros países, buscando evidências de novos incentivos relacionados às práticas 
de gerenciamento de resultados. Além disso, outros modelos econométricos poderiam ser 
testados. 
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