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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo identificar os fatores determinantes à adoção de 
estratégias de lobbying sobre a regulação contábil do setor petrolífero. Para operacionalizar o 
estudo, utilizaram-se as cartas comentários enviadas ao IASB durante a audiência publica do 
Discussion Paper Extractive Activities e a base de dados da Evaluate Energy®, empregando-
se as técnicas de regressão logística binomial e multinomial a diversos planos amostrais 
contendo informações de empresas petrolíferas. Os resultados indicam que o grupo de 
interesse formado pelos preparadores de demonstrações financeiras do setor petrolífero possui 
incentivos econômicos para realizar lobbying sobre determinada regulamentação contábil no 
sentido de defender seus interesses como prega a teoria da regulação econômica, notadamente 
quanto ao fator tamanho. Dentro do plano das escolhas contábeis, as variáveis representativas 
do fator tamanho, lucro líquido médio e investimentos em exploração, foram consideradas 
relevantes em todas as modelagens utilizadas, indicando que grandes empresas petrolíferas, 
assim definidas baseadas nesses dois indicadores, possuem maior probabilidade de realizarem 
lobbying do que as demais empresas do setor. Essa propensão é verificada tanto para 
posicionamentos favoráveis quanto para posicionamentos desfavoráveis às propostas 
apresentadas no Discussion Paper do IASB que trata da regulação contábil do setor 
extrativista. Os fatores “covenants” e “planos de compensação gerencial” também se mostram 
determinantes à realização de lobbying na audiência pública promovida pelo IASB, mas de 
forma menos contundente. 
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Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos 

 
1 INTRODUÇÃO 

Olhando a regulação contábil das atividades de exploração e produção petrolífera, o 
debate em torno da definição do melhor modelo contábil capaz de capturar as transações 
econômicas do setor remonta as décadas de 1960 e 1970, tendo os próprios órgãos 
reguladores dos Estados Unidos (SEC e FASB), país pioneiro quando se trata do arcabouço 
teórico e normativo da contabilidade do setor petrolífero, divergido entre si no processo de 
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regulação contábil. 
O cenário em que as empresas petrolíferas podem escolher livremente entre os 

métodos contábeis concorrentes successful efforts e full cost é fruto de um intenso jogo de 
interesses que colocou de um lado o FASB, com a norma SFAS 19 regulando o método 
successful efforts; e de outro lado a SEC, defendendo o método full cost por meio de sua 
Regulation S-X 4-10, situação essa ainda vigente atualmente. 

No âmbito do normatizador internacional também não foi diferente, onde, desde 1998, 
tenta-se emitir uma norma internacional para o setor petrolífero, mas sem sucesso, tendo-se 
chegado ao IFRS 6 em 2004 apenas para permitir que as empresas europeias do setor 
petrolífero pudessem adotar as normas internacionais em 2005. 

Mais de seis anos se passaram desde a emissão do IFRS 6 e as discussões relacionadas 
à emissão de uma norma contábil aplicável ao setor petrolífero continuam presentes. Trata-se 
do Discussion Paper Extractive Activities (DPEA daqui em diante), decorrente do projeto do 
IASB de revisão/substituição do IFRS 6. O documento de discussão do IASB traz dez 
questões chaves relacionadas ao reconhecimento, mensuração e divulgação dos eventos 
contábeis, além de outros temas. O DPEA ficou em audiência pública de abril a julho de 
2010, e o IASB recebeu 141 cartas comentários, dos mais diversos grupos de interesses. 

No que tange ao processo de regulação contábil, recorre-se à teoria econômica da 
regulação e às proposições de Watts e Zimmerman (1978) de que os agentes possuem 
incentivos econômicos para influenciar (realizar lobby) os órgãos reguladores, visando à 
obtenção de vantagens em benefício próprio, para responder a questão de pesquisa: quais os 
fatores econômicos determinantes à adoção de estratégias de lobbying na regulação contábil 
do setor petrolífero? 

O objetivo consiste em identificar os fatores determinantes da adoção de estratégias de 
lobbying sobre a regulação contábil do setor petrolífero de modo que se possam avaliar os 
incentivos econômicos que levam os grupos de interesse (preparadores de demonstrações 
financeiras, no caso desse estudo) a realizarem essa atividade. 

Para atingir o objetivo proposto, verifica-se por meio da regressão logística binominal 
e multinominal, a relação causal entre as variáveis representativas dos incentivos econômicos 
das firmas e o fato das mesmas terem apresentado comentários ao Discussion Paper 
Extractive Activities do IASB. Dessa forma, busca-se definir os fatores econômicos que 
determinam a adoção de estratégias de lobbying no processo regulatório contábil do setor 
petrolífero. 

Como o objeto de estudo refere-se ao processo de audiência pública do discussion 
paper a respeito da regulamentação contábil aplicável ao setor extrativista promovida pelo 
IASB, utiliza-se das cartas comentários recebidas pelo normatizador para se identificar as 
empresas lobistas e, dessa forma, por meio de modelagem econométrica, identificar quais 
seriam os fatores econômicos envolvidos na adoção da estratégia de lobbying por parte dessas 
empresas petrolíferas junto ao IASB. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A teoria da regulação, conforme Viscusi et al (2005), pode ser vista sob três prismas: a 
teoria do interesse público; a teoria da captura e a teoria econômica da regulação ou teoria dos 
grupos de interesse. Para os propósitos deste estudo, o mesmo se enquadra no prisma da teoria 
econômica da regulação ou dos grupos de interesse, uma vez que se procura identificar os 
fatores que levam as empresas a realizar lobbying junto aos emissores de normas contábeis. 

O pressuposto básico da teoria econômica da regulação corresponde ao fato de que a 
regulação é exercida de forma a atender as necessidades e o bem-estar do grupo de interesse 
que exercer maior pressão relativa sobre o normatizador (VISCUSI et al, 2005). Em função 
desse pressuposto, a teoria também é conhecida como teoria dos grupos de interesse, tendo 
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como expoentes principais os pesquisadores Stigler (1971), Posner (1974), Peltzman (1976) e 
Becker (1983). 

As modelagens de diversas pesquisas que tiveram como objeto de estudo o lobbying 
na regulação contábil podem ser vistas como um subconjunto de pesquisas sobre escolhas 
contábeis, cujo propósito tem sido identificar os incentivos econômicos associados às 
escolhas gerenciais em relação aos métodos contábeis existentes. 

Fields et al (2001) conceituam escolha contábil como qualquer decisão cujo propósito 
primário seja influenciar (na forma ou na substância) as saídas do sistema contábil de um 
modo particular, incluindo não apenas decisões sobre a preparação das demonstrações 
contábeis, mas também as declarações fiscais e os registros regulatórios.  

Watts e Zimmerman (1986) definiram três hipóteses para os motivos das escolhas 
contábeis: (1) hipótese da remuneração, onde os gestores teriam incentivos para realizar 
escolhas que maximizem suas remunerações; (2) hipótese do endividamento, em que os 
gestores tendem a fazer escolhas que evitem a violação das cláusulas de empréstimo; e (3) 
hipótese do custo político, pelo qual os gestores fazem suas escolhas contábeis para evitar a 
visibilidade política da empresa perante a sociedade. 

De forma mais explicita, a hipótese da remuneração, ou do plano de incentivo, estipula 
que os gestores que recebem remuneração variável (bônus, ações ou opções de ações) usarão 
frequentemente métodos contábeis que aumentem o resultado da empresa no período e, dessa 
forma, a remuneração variável recebida ao antecipar lucros de períodos futuros para o atual 
(WATTS; ZIMMERMAN, 1986). 

Em relação à hipótese do endividamento, Watts e Zimmerman (1986) argumentam que 
os gestores de empresas que possuem graus de endividamento maiores estão mais sujeitos a 
usar métodos contábeis que aumentem os lucros. O pressuposto é o de que quanto maior o 
grau de endividamento, mais sufocada a empresa estará pelas restrições e condições impostas 
pelos credores. E ainda, quanto mais rigorosas forem as restrições impostas pelos credores, 
maior será a probabilidade de a empresa violar as restrições. Assim, os gestores, aumentando 
os lucros, acabam por relaxar as restrições impostas pelos credores (WATTS; 
ZIMMERMAN, 1986). 

Sob a hipótese dos custos políticos, os autores preveem que grandes empresas tendem 
a usar métodos contábeis para reduzir os lucros mais frequentemente do que pequenas 
empresas, sendo o “tamanho” um estimulador de atenção política que a empresa recebe. O 
pressuposto é o de que lucros mais elevados podem atrair atenção adversa de órgãos 
reguladores, entidades de classe, imprensa, ambientalistas, grupos de defesa dos 
consumidores etc. (WATTS; ZIMMERMAN, 1986). 

Watts e Zimmerman (1978 e 1986), em consonância com a teoria econômica da 
regulação (STIGLER, 1971; PELTZMAN, 1976; POSNER, 1974; BECKER, 1983), 
argumentam que a regulação é feita de acordo com os interesses dos grupos que forem mais 
politicamente efetivos em convencer o regulador/normatizador a agir em benefício deles.  

Os autores assumem que os indivíduos agem para maximizar sua própria utilidade e, 
sendo assim, o processo de regulação (normatização) contábil é resultado de um processo 
político em que os indivíduos e grupos competem entre si por transferência de riqueza em seu 
próprio interesse (WATTS; ZIMMERMAN, 1978). 

Alinhando as escolhas contábeis com o processo de regulação contábil, os gestores 
teriam incentivos econômicos para realizar lobbying contra ou a favor de uma regulamentação 
contábil de modo a tentar influenciar o órgão emissor a optar por modelos contábeis que lhe 
permitam, por exemplo: reduzir ou diferir o pagamento de tributos; diminuir os custos 
políticos e da produção de informações; ou aumentar o recebimento de bônus. 

O lobbying é visto por Watts e Zimmerman (1978, 1986) dentro da hipótese dos custos 
políticos, ou do tamanho, em que os gestores agiriam junto aos órgãos normatizadores para 
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emitirem normas redutoras de lucros visando tirar a empresa do foco de atenção da sociedade. 
Partindo da questão problema “por que as firmas despenderiam recursos/esforços visando 
influenciar o estabelecimento dos padrões (normas) contábeis?”, os autores buscaram 
defender a hipótese de que esse comportamento estaria relacionado ao “tamanho” da empresa, 
ou seja, que grandes empresas teriam incentivos para realizar lobbying junto aos órgãos 
normatizadores, no sentido de que fossem emitidas normas contábeis “redutoras de lucros” 
(WATTS; ZIMMERMAN, 1978). 

Os testes empíricos foram realizados considerando as cartas submetidas ao Discussion 
Memorandum da norma contábil sobre os efeitos das mudanças no nível geral de preços. De 
um total de 133 cartas, os autores consideraram 52 delas referentes às empresas, as quais 
constituíram a amostra do estudo. Os autores utilizaram a análise discriminante e, como proxy 
para “tamanho”, diversas variáveis contábeis/econômicas, como total do ativo e das despesas 
de depreciação; total de vendas e participação no mercado. Incluíram ainda no modelo de 
teste a variável MCOMP para testar a hipótese da remuneração (planos de incentivo). Os 
resultados comprovaram as hipóteses formuladas pelos autores.  

A partir dos estudos de Watts e Zimmerman (1978), diversas outras pesquisas 
surgiram sob a temática do lobbying na regulação contábil. Francis (1987) e, posteriormente, 
Ndubizu et al (1993), investigaram o processo de emissão da norma SFAS 87 (Contabilidade 
dos Fundos de Pensão dos Empregados). Na primeira pesquisa, Francis (1987) estudou as 
cartas comentários submetidas ao Preliminary Views, sendo que das 508 cartas recebidas, 218 
foram emitidas por empresas interessadas na norma e que fizeram parte da amostra de estudo 
que foi complementada com outras 582 empresas não lobistas.  

O autor testou as variáveis “tamanho”, “dívida” (como proxy para os efeitos da norma 
no balanço patrimonial) e “despesas com fundo de pensão” (como proxy para os efeitos da 
norma na demonstração do resultado) como variáveis explicativas num modelo logit em que a 
variável dependente assume valor “1” para as empresas lobistas e valor “0” para empresas não 
lobistas. Os resultados de Francis (1987) indicam que não apenas o “tamanho” é importante 
na decisão de influenciar o órgão normatizador, mas também a possibilidade da nova norma 
em causar efeitos negativos adversos nas demonstrações contábeis. 

Ndubizu et al (1993), por sua vez, resolveram investigar o Exposure Draft emitido 
pelo FASB, posteriormente ao Preliminary Views, por considerarem existir diferenças 
significativas entre esses dois documentos. O FASB recebeu 400 cartas comentários, sendo 
que dessas, 156 referem-se a empresas com posicionamento contrário ao Exposure Draft e 
que compuseram a amostra do estudo como empresas lobistas. A amostra é complementada 
por outras 1.646 empresas, as quais foram consideradas como não lobistas. Os autores 
utilizaram a mesma metodologia de Francis (1987), com a exceção de acrescentar ao modelo 
logit à variável explicativa “volatilidade dos lucros”. A hipótese dos autores é a de que 
empresas com alta volatilidade nos lucros pré-adoção da nova norma teriam maior 
probabilidade de realizar lobbying contra o Exposure Draft. 

Os resultados de Ndubizu et al (1993) divergiram daqueles apresentados por Francis 
(1997), uma vez que apenas a “volatilidade dos lucros” mostrou-se relevante para explicar a 
decisão de apresentar comentários ao Exposure Draft relacionado à norma contábil sobre 
fundos de pensão. 

Outra pesquisa relevante refere-se à desenvolvida por Deakin (1989), tendo como 
objeto de estudo o processo de normatização contábil do setor petrolífero. O autor utilizou 
uma amostra com empresas que seguiam o método full cost apenas, uma vez que seriam as 
mais afetadas pela proposta do FASB. Para definir a variável dependente, o autor classificou 
as empresas em lobistas (apresentaram comentário ao Discussion Memorandum ou ao 
Exposure Draft do FASB) e em não lobistas (não apresentaram qualquer comentário). 
Utilizou o modelo de regressão logística, tendo como variáveis explicativas: existência de 
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cláusulas contábeis restritivas (covenant); existência de planos de compensação gerencial; 
tamanho; e se a empresa pertence a mercado regulado. Os resultados de Deakin (1989) 
indicam que todas as variáveis do modelo mostraram-se positivamente relacionadas com as 
atividades de lobbying empregadas pelas empresas que seguiam o método full cost.  

Destaque ainda para a pesquisa de Georgiou e Roberts (2004). Os autores se 
propuseram a investigar o comportamento das empresas em relação ao lobbying promovido 
sobre a norma “tributos diferidos” do UK’ ASB. Os dados para a variável dependente foram 
obtidos nas cartas comentários (65 cartas enviadas por empresas), e os parâmetros foram 
estimados por meio de regressão logística multinominal numa amostra com 240 observações. 

As evidências de Georgiou e Roberts (2004) indicam que o tamanho da empresa e seu 
comportamento em audiências públicas passadas (frequência em realizar lobbying) foram os 
fatores chaves determinantes para a decisão de fornecer comentários ao UK’ ASB sobre 
tributos diferidos, ou seja, realizar lobbying. Os resultados indicam também que empresas que 
apresentaram comentários contrários à proposta de norma são as que, provavelmente, 
apresentam contratos de covenants, sendo que as empresas com posicionamento favoráveis 
apresentaram maior probabilidade de não possuírem contratos de covenants. 

Por fim, as evidências mostram que empresas possuidoras de planos de compensação 
gerencial têm maior probabilidade de oferecer comentários favoráveis à proposta colocada em 
audiência pública, enquanto que as empresas contrárias à minuta de norma em discussão 
seriam aquelas com maior probabilidade de não possuírem planos de compensação gerencial. 

George Georgiou, por sinal, mostra-se um profícuo pesquisador do tema, com quatro 
trabalhos mapeados neste estudo. No primeiro de 2004, o autor buscar identificar qual período 
seria mais efetivo, considerando uma estratégia de lobbying mais favorável, se mais tarde, no 
período de exposição da minuta da norma em audiência pública, ou se mais cedo, quando da 
formação da agenda de discussão do board. Os resultados sugerem que a estratégia mais 
eficaz seria no período de audiência pública da norma. 

No trabalho de 2005, o autor argumenta que a maioria dos trabalhos sobre o 
comportamento das empresas em relação ao processo de emissão de normas contábeis teve 
por base um único episódio (emissão de uma norma específica). Dessa forma, o autor modela 
seu estudo visando capturar a tendência na estratégia de lobbying da empresa numa 
perspectiva de longo prazo, analisando uma série de eventos ao longo do tempo. 

Os resultados indicam que tamanho da empresa, custos dos contratos de covenants e 
ter ações listadas no mercado de capitais norte-americano influenciam a amplitude do 
lobbying pela empresa por meio de comentários sobre as publicações do UK’ ASB durante 
seis anos. O autor elabora dois modelos adicionais, sendo um apenas com normas 
relacionadas a efeitos no resultado e outro com normas relacionadas à divulgação de 
informações. Nessas modelagens, apenas o tamanho da empresa mostrou-se significante para 
explicar o comportamento lobista da empresa. A pesquisa de Georgiou de 2010 e demais 
estudos analisados constam do Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 – Pesquisas sobre lobbying na regulação contábil  
Pesquisa Objetivo 

MacArthur (1988) 
Investigar se a submissão de comentários ao UK’ ASB (28 propostas) tem 
relação com qualquer questão econômica (impacto nos números contábeis) ou 
política (hipótese dos custos políticos). 

Kenny e Larson (1993) Investigar as atividades de lobbying ao Exposure Draft sobre joint venture. 

Meier et al (1993) 
Investigar o lobbying realizado pelas firmas de auditoria em sete propostas de 
normas com efeito sobre os bancos e sobre associação de crédito e empréstimos. 

Tutticci et al (1994) 
Entender o devido processo de emissão de normas do Australian Accounting 
Standard-setting. Para tanto, utilizam a análise de conteúdo do exposure drafts 
relacionada ao Ativo Intangível. 

Weetman et al (1996) 
Procura responder as questões como: (a) As estratégias dos lobistas podem ser 
identificadas? (b) Quais as possíveis razões para não se apresentar comentários 
pelas empresas não lobistas? 
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Tandy e Wilburn (1996) 
Investigar a participação da comunidade acadêmica no processo de emissão das 
normas, analisando as cartas submetidas aos Discussion Memorandums e 
Exposure Drafts para os SFAS 1 a 117. 

Larson (1997) 

Investigar as características dos respondentes e analisar se existiam diferenças 
significativas entre as empresas lobistas e não lobistas no que se referem ao 
tamanho da empresa, país de origem do respondente (13 países) e mercado de 
negociação das ações (norte-americano). 

McLeay et al (2000) 
Examinar o impacto das atividades de lobbying na regulação contábil alemã, 
tendo em vista a posição dos preparadores, auditores e acadêmicos. 

Hill et al (2002) 
Investigar as atividades de lobbying no processo de emissão da norma SFAS 123 
– Contabilização dos Pagamentos Baseados em Ação. 

Georgiou (2010) 
Investigar a natureza e participação dos fundos de investimentos do Reino 
Unido nas audiências públicas realizadas pelo IASB no período de 2001 a 2006. 

Stenka e Taylor (2010) 

Compreender a complexidade das atividades de lobbying no âmbito de quatro 
exposure drafts. Os lobistas são classificados em dois grupos: corporativos e não 
corporativos, e as análises são realizadas com o emprego da ANOVA e 
regressão univariada. 

Hansen (2011) 
Fornecer evidências de como o IASB gera seus padrões normativos na presença 
de lobistas com preferências distintas. Para tanto, utiliza-se das cartas 
comentários (629 cartas) de cinco audiências promovidas pelo IASB. 

 
Das pesquisas comentadas, destaque para os estudos de Watts e Zimmerman (1978), 

Francis (1987), Deakin (1989), Ndubizu et al (1993) e Georgiou e Roberts (2004) por se 
alinharem metodologicamente com os objetivos deste trabalho, que envolvem estabelecer os 
fatores determinantes que levaram as empresas petrolíferas a oferecerem comentários (fazer 
lobbying) ao DPEA do IASB.  

 
3 METODOLOGIA 

Para que se possam identificar os determinantes da atividade de lobbying na regulação 
contábil do setor petrolífero são utilizadas as estratégias de pesquisa descritas a seguir. 

Com base nas cartas comentários disponibilizadas pelo IASB em seu site na internet, 
em um total de 141 cartas, primeiramente é realizada uma análise de conteúdo das mesmas 
com vistas a valorar a variável dependente utilizada nos modelos econométricos. 

A segunda etapa do estudo está baseada em análise quantitativa. São utilizados 
modelos econométricos com vista a se atingir o objetivo de se estabelecer os fatores 
econômicos determinantes da adoção de estratégias de lobbying.  

Em função das características da variável dependente, são empregadas a regressão 
logística binominal, em que a variável dependente assume valores “1” para o caso de se ter 
oferecido comentários ao documento do IASB ou “0” se for o contrário; e a regressão 
logística multinominal, em que a variável dependente é decomposta em três categorias: “0” 
para representar as empresas que não ofereceram comentários ao documento do IASB; “1” 
para representar as empresas que ofereceram comentários predominantemente favoráveis; e 
“2” para representar as empresas que ofereceram comentários predominantemente 
desfavoráveis as proposições contidas no documento do IASB. 

A regressão logística binominal possui a seguinte especificação: 

)INCENTIVOS( iie
)LOBBYING(PROB ββββαααα ∑∑∑∑++++−−−−++++

====
1

1

 
Considerando a regressão logística multinomial, a especificação é a que segue: 

ii X)Xsultado(ReP

)Xsultado(ReP
lnitlogz 1110

1
ββββαααα ∑∑∑∑++++====









====
====

========
 

ii X)Xsultado(ReP

)Xsultado(ReP
lnitlogz 2220

2
ββββαααα ∑∑∑∑++++====









====
====

========
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De acordo com Fávero et al (2009), a análise dos resultados reside nos coeficientes 
das variáveis independentes (β), que precisam ser estatisticamente relevantes e está baseada 
na ideia de que quando o coeficiente for maior que zero, maior será a probabilidade de 
ocorrência do evento de interesse (lobbying ao documento do IASB) e vice e versa. No caso 
da regressão logística multinominal, as análises são realizadas comparando (1) as empresas 
que ofereceram comentários predominantemente favoráveis com aquelas que não ofereceram 
comentários e (2) as empresas que ofereceram comentários predominantemente desfavoráveis 
com aquelas que não ofereceram comentários. 

 
3.1 Definição das variáveis e hipóteses de pesquisa 

Como demonstrado do desenvolvimento teórico, o “tamanho” da empresa tem sido 
comumente utilizado para expressar a exposição da empresa (custo político). A literatura 
sobre o tema (WATTS; ZIMMERMAN, 1978; FRANCIS, 1987; DEAKIN, 1989; NDUBIZU 
et al, 1993 e GEORGIOU; ROBERTS, 2004) tem utilizado diversas proxies para expressar a 
variável “tamanho”. Nesse contexto, são utilizadas quatro variáveis representativas do 
“tamanho” das empresas: Receitas líquidas do período (RECLIQ); Ativo total do período 
(ATIVTOT); Lucro líquido médio dos últimos três períodos (LUCMED); e Gastos de 
exploração e desenvolvimento incorridos no período (UPSTREAM). As hipóteses de teste 
subjacentes a essas variáveis utilizadas são: 

H1a: Empresas petrolíferas com grande volume de receitas possuem maior 
probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que as demais empresas 
petrolíferas. 

H1b: Empresas petrolíferas com grande volume de ativos possuem maior 
probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que as demais empresas 
petrolíferas. 

H1c: Empresas petrolíferas com grande volume de lucro líquido possuem maior 
probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que as demais empresas 
petrolíferas. 

H1d: Empresas petrolíferas com grande volume de investimentos em exploração 
possuem maior probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que as 
demais empresas petrolíferas. 

A literatura vigente expõe ainda duas outras variáveis representativas dos incentivos 
econômicos para as escolhas contábeis (no caso, a possibilidade de influenciar uma norma 
junto a órgãos normatizadores). Sabe-se que gestores de empresas que possuem compensação 
remuneratória baseada em desempenho (medidos com base em indicadores derivados das 
informações contábeis) tenderão a escolher os modelos contábeis que melhor lhes beneficie, 
ou seja, escolher métodos que aumentem ou diminuam o lucro para se atingir o bônus, por 
exemplo. 

Para mensurar esse incentivo econômico, é estabelecida a variável COMPGEN, uma 
variável binária que assume valor “0” nas empresas que não apresentam planos de 
compensação gerencial e valor “1” para as empresas que apresentam planos de compensação 
gerencial. A hipótese testável corresponde a: 

H1e: Empresas petrolíferas que apresentem planos de compensação gerencial 
possuem maior probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que 
empresas petrolíferas que não possuem planos de compensação gerencial. 

Outro incentivo econômico diz respeito à existência de cláusulas contábeis restritivas 
(covenants) em contratos de financiamento e/ou captação de recursos. A teoria mostra que os 
gestores tenderão a escolher modelos contábeis que levem a não violação dessas cláusulas 
restritivas, ou seja, quanto mais próxima a empresa estiver de um limite fixado em um 
covenant, baseado em números contábeis, maior será a probabilidade de o administrador 
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utilizar procedimentos que aumentem o resultado e/ou reduzam o nível de endividamento 
(HOLTHAUSEN; LEFTWICH, 1983). 

Para operacionalizar esse incentivo econômico, é utilizada a variável binária 
COVENANT, que assume valor “0” para os casos em que a empresa não apresente cláusulas 
restritivas, e valor “1” para os casos em que a empresa apresente cláusulas restritivas. A 
hipótese testável corresponde a: 

H1f: Empresas petrolíferas que apresentem cláusulas restritivas possuem maior 
probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que empresas 
petrolíferas que não possuem cláusulas restritivas. 

Adicionalmente, também são consideradas no modelo de teste as variáveis 
USLISTING e MÉTODO. No primeiro caso, tem-se a hipótese de que empresas que possuem 
suas ações negociadas no mercado norte americano (valoradas como “1”) terão maior 
probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que empresas que 
possuem suas ações negociadas em outros mercados (valoradas como “0”). A ideia subjacente 
é a de que as empresas tenderão a manter o status quo, seguindo as regras já consagradas 
norte americanas (USGAAP), evitando-se assim a incorrerem em custos de transação para 
convergirem para uma nova regra contábil. A hipótese de teste corresponde a: 

H1g: Empresas petrolíferas listadas no mercado norte-americano possuem maior 
probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que empresas 
petrolíferas não listadas no mercado norte-americano. 

Por fim, a variável MÉTODO presta-se a investigar se existe correlação entre a 
escolha do método successful efforts (identificado como “1”) e o método full cost 
(identificado como “0”) e a probabilidade de se oferecer comentários ao documento do IASB. 
Deakin (1979) sugere que companhias petrolíferas menores e recém criadas tendem a usar o 
método full cost. Essa preferência pelo método full cost permite às empresas menores terem 
acesso mais facilmente ao mercado de capitais. Com isso, espera-se que empresas que seguem 
o método successful efforts, caracterizadas como grandes empresas, tenham maior 
probabilidade de realizar lobbying no processo regulatório. A hipótese subjacente corresponde 
a: 

H1h: Empresas petrolíferas que seguem o método successful efforts possuem maior 
probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que empresas 
petrolíferas que seguem o método full cost. 

 
3.2 Plano amostral 

Recorreu-se a base de dados da Evaluate Energy®, empresa de consultoria líder no 
fornecimento de informações sobre o setor de óleo e gás, incluindo dados financeiros e 
operacionais de mais de 440 companhias do setor petrolífero. A exceção ficou por conta das 
variáveis COMPGEN e COVENANT, cujas informações foram obtidas diretamente das 
demonstrações financeiras das empresas em função dessas informações não constarem na 
base de dados da Evaluate Energy®. 

Tendo em vista que o DPEA ficou em audiência pública no período de abril a julho de 
2010, utilizaram-se as informações disponíveis do ano de 2009. Para esse ano, a base de 
dados da Evaluate Energy® contava com informações de 267 empresas do setor petrolífero. 
Contudo, 5 empresas precisaram ser eliminadas em função de não apresentarem todas as 
informações necessárias às variáveis independentes relacionadas ao “tamanho”, e outras 110 
empresas em função das informações relacionadas às variáveis COMPGEN e COVENANT, 
resultando numa amostra testável de 152 empresas do setor petrolífero (dessas, 25 ofereceram 
comentários ao DPEA) .Visando uma análise de sensibilidade em função da diversidade de 
empresas que compõem a base de dados da Evaluate Energy®, testou-se também 
subamostras, como detalhado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Planos Amostrais 
Informações brutas disponíveis na base da Evaluate Energy® para o ano de 2009 267 
(-) Dados faltantes para as variáveis relacionadas ao “TAMANHO” (5) 
(-) Dados faltantes para as variáveis COMPGEN e COVENANT (110) 
= Amostra para análise quantitativa 152 
= Subamostra para empresas com faturamento superior a US$ 10 bilhões 69 
= Subamostra para empresas que negociam suas ações no mercado norte-americano 88 
= Subamostra para empresas que figuraram no ranking “Fortune 500” de 2011 49 

 
3.3 Análise dos pressupostos 

A amostra utilizada se caracteriza por conter empresas de diferentes tamanhos. Por 
exemplo: em média, a receita líquida obtida em 2009 foi de US$ 28 bilhões. Contudo, tem-se 
uma variação bem elevada entre o valor mínimo (US$ 11 milhões) e o valor máximo (US$ 
278 bilhões), o que gera um desvio padrão de US$ 50 bilhões. Esse mesmo comportamento é 
observado nas demais variáveis, a exemplo da variável LUCMED, que variou de um prejuízo 
de US$ 6 bilhões para um lucro de US$ 31 bilhões.  

Mesmo com as características da amostra indicando uma possível “quebra” nos 
pressupostos da ausência de heterocedasticidade e normalidade dos resíduos, para este estudo 
essa característica da amostra não chega a prejudicar os resultados, tendo-se em vista que a 
normalidade dos resíduos não é uma exigência para a regressão logística e testes realizados 
mostraram que os resíduos não são heterocedásticos (teste de White apresenta Qui-quadrado 
de 47,9551 e valor estatístico de 0,1814, ou seja, não se pode rejeita a hipótese nula de 
homocedasticidade dos resíduos). 

Verificou-se ainda o grau de associação entre as variáveis do modelo e não foram 
observadas correlações que pudessem infringir o pressuposto da multicolinearidade, o que foi 
confirmando pelo teste VIF realizado. 

 
4 RESULTADOS 

A seguir, na Tabela 2, são apresentados os resultados obtidos por meio da regressão 
logística. Os resultados estão expressos em duas regressões, sendo a “Regressão 1” executada 
pelo método Enter, que considera todas as variáveis do modelo e a “Regressão 2”, por sua 
vez, foi executada utilizando-se o método Forward Wald, em que o software estatístico 
propõe automaticamente a melhor solução com a inclusão de variáveis significantes e a 
exclusão daquelas não significantes (FÁVERO et al, 2009). Utilizou-se como parâmetro para 
inclusão de variáveis o nível de significância de 10%. 

Análise da Regressão 1: Por meio da distribuição Qui-quadrado, teste análogo ao 
teste F para a regressão múltipla, é possível constatar que os coeficientes do modelo em 
conjunto são significativos, dada a estatística 35,296 e p-valor de 0,000, ou seja, dentre o 
nível de significância de 5% normalmente usado. Dessa forma, há pelo menos um coeficiente 
diferente de zero ao nível de 5% de significância. 

A medida de Nagelkerke assemelha-se ao R2 da regressão múltipla e informa o grau de 
ajuste do modelo. No resultado obtido, o modelo possui um poder explicativo de 35%. Como 
o interesse deste estudo reside na significância estatística dos coeficientes das variáveis 
utilizadas e não necessariamente em se realizar previsões, considera-se que esse grau de 
ajustamento está aderente aos objetivos propostos. 

Outra maneira de analisar o ajuste do modelo é verificando o quanto o modelo 
classifica corretamente os eventos, considerando o ponto de corte utilizado, que neste estudo 
foi de 16%, ou seja, o percentual de empresas da amostra que apresentam o evento de 
interesse. Os resultados obtidos indicam que o modelo classificou corretamente 88% dos 
casos. 

 
 



 

 10 

Tabela 2 – Resultado da Regressão Logística Completa 

C o e f. S i g . C o e f. S i g .

α C O N S TA N T E -4 , 0 0 4 0 , 0 0 0 -2 , 3 4 4 0 , 0 0 0

β 1 R E C L IQ + 0 , 0 0 0 0 0 , 8 5 2 - -

β 2 U P S T R E A M + 0 , 0 0 0 3 0 , 0 1 2 0 ,0 0 0 3 0 , 0 0 0

β 3 L U C M E D + 0 , 0 0 0 1 0 , 4 8 2 - -

β 4 A T IV T O T + 0 , 0 0 0 0 0 , 9 7 3 - -

β 5 C O V E N A N T + 0 , 4 0 8 2 0 , 6 0 5 - -

β 6 C O M P G E N + 1 , 3 4 1 2 0 , 1 3 7 1 ,3 3 0 0 0 , 0 7 8

β 7 M E T O D O + 0 , 0 1 2 5 0 , 9 8 2 - -

β 8 U S L IS TIN G + -0 , 0 5 2 4 0 , 9 3 3 - -

3 5 , 2 9 6 0 , 0 0 0 3 4 , 4 9 2 0 , 0 0 0

R 2  d e  N a g e lk e rk e

C a s o s  " c o rre ta m e n t e  p re vis t o s "

C u rva  R O C

N ú m e ro  d e  O b s e rva ç õ e s

6 6 , 1 % 8 4 , 8 %

8 8 , 2 % 7 8 , 9 %

1 5 2 1 5 2

3 5 , 1 % 3 4 , 4 %

C o e f. V a r i á v e i s
S i n a l

E sp e r a d o
R e g r e ssã o  1

Te s t e  Q u i-q u a d ra d a d o

R e g r e ssã o  2

 
 
Ainda sobre a qualidade de ajuste do modelo, tem-se a Curva ROC. Quanto mais 

distante a curva estiver da reta diagonal, melhor será o poder discriminatório do modelo. A 
área abaixo da Curva ROC foi de 66%, ou seja, a especificação final do modelo apresenta 
poder de discriminação que se pode dizer aceitável, conforme referência apresentada por 
Fávero et al (2009): Curva ROC menor ou igual a 0,5 (50%), não há discriminação; entre 0,5 
e 0,8 (80%), há discriminação aceitável; e Curva ROC maior que 0,8, há excelente 
discriminação. 

Finalmente, parte-se para a análise dos parâmetros estimados das variáveis utilizadas 
no modelo de regressão logística. Conforme Fávero et al (2009), a análise dos coeficientes  
baseia-se na ideia de que se o coeficiente estimado for maior que zero, maior será a 
probabilidade de ocorrência do evento de interesse (no caso, realizar lobbying por meio da 
submissão de cartas comentários ao DPEA) e vice-versa.  

Assim, observa-se que apenas a variável UPSTREAM apresenta significância 
estatística considerando o nível normalmente utilizado de 5%. Como o coeficiente estimado 
mostrou-se maior que zero, a interpretação é a de que quanto maior for a intensidade 
exploratória (gastos) da empresa, maior será a probabilidade de a empresa fazer lobbying via 
carta comentários. Com isso, tem-se a comprovação da hipótese dos custos políticos 
desenvolvida por Watts e Zimmerman (1978) de que, dentro do plano das escolhas contábeis, 
grandes empresas tendem a realizar lobbying sobre uma regulamentação, visando obter 
resultados que lhes sejam mais favoráveis no sentido de reduzir seus custos políticos 
(exposição da empresa).  

O resultado obtido também está condizente com os achados de Francis (1987) e 
Georgiou e Roberts (2004) no que se refere ao “tamanho”. Destaque especial para Deakin 
(1989) que usou os gastos exploratórios em seu modelo de teste. Em que pese às demais 
variáveis utilizadas como proxies para “tamanho” não serem estatisticamente significantes, ao 
menos o sinal obtidos dos coeficientes estimados ficaram de acordo com o previsto. 

É possível identificar, ainda, que a variável COMPGEN apresentou significância 
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estatística de 13,7%, fora dos níveis usuais é verdade, mas que a depender do risco que se 
quer correr pode-se considerá-la relevante. A fim de confirmar a significância das variáveis 
UPSTREAM e COMPGEN e de excluir os efeitos das variáveis não significativas, 
operacionalizou-se a “regressão 2”. 

Análise da Regressão 2: Os parâmetros gerais da regressão 2 mantiveram-se 
qualitativamente praticamente estáveis. Destaque para o percentual dos casos corretamente 
previstos que caiu para 78%. Contudo, percebe-se uma melhora significativa da Curva ROC, 
que atingiu cerca de 85%, indicando uma excelente discriminação. 

Confirma-se a relevância estatística da variável UPSTREAM, agora ao nível de 1%, 
reforçando a hipótese dos custos políticos formulada por Watts e Zimmerman (1978). Os 
resultados apresentados na regressão 2 evidenciam também que a variável COMPGEN, 
quando na presença apenas da variável UPSTREAM, passa a ser estatisticamente relevante ao 
nível de 10%. 

Este último resultado implica em dizer que empresas petrolíferas que apresentam 
planos de compensação gerencial possuem maior probabilidade de realizarem lobbying via 
carta comentários do que empresas petrolíferas que não possuem planos de compensação 
gerencial. 

Assim, confirma-se a hipótese teórica apresentada pela literatura de que gestores de 
empresas que possuem compensação remuneratória baseada em desempenho medido a partir 
de indicadores derivados de informações contábeis tenderão a realizar lobbying sobre uma 
regulamentação, visando escolher os modelos contábeis que melhor lhes beneficie.  

Reportando-se as hipóteses de testes estabelecidas, não se tem evidências para rejeitar 
as hipóteses H1d e H1e, considerando a modelagem da regressão logística. 

Visando dar robustez às análises, realizaram-se também testes com subamostras, cujos 
resultados constam da Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Resultado da Regressão Logística Subamostras 

Co e f. S ig . Co e f. S ig . Co e f. S ig .

α CO NS TA NTE -9,3996 0,001 -5,5638 0,000 -2,7254 0,150

β1 RE C LIQ + 0,0000 0,464 0,0000 0,344 0,0000 0,567

β2 UP S TR E A M + 0,0001 0,320 0,0003 0,004 0,0002 0,160

β3 LUCM E D + 0,0006 0,039 0,0001 0,252 0,0002 0,094

β4 A TIV TO T + 0,0000 0,610 0,0000 0,958 0,0000 0,306

β5 CO V E NA NT + 5,0368 0,026 2,044 0,076 1,4536 0,250

β6 CO M P G E N + 1,6106 0,285 2,729 0,029 0,0662 0,940

β7 M E TO DO + 0,1058 0,894 -0,744 0,395 -0,5041 0,570

37,306 0,000 32,518 0,000 18,144 0,011

49Núm ero de  O bs ervaç ões 88 69

Cas os  "c orre tam ente previs tos " 88,6% 82,6% 85,7%

30,1%R 2  de N agelk erk e 41,8% 39,1%

F O RT UN E

Tes te Q ui-quadradado

Co e f. V a riá ve is
S in a l

Esp e ra d o
US L IS T ING M AIO R US $ 10 B i

 
 
De forma geral, as três regressões mantém os mesmos parâmetros da regressão com 

dados completos: regressão estatisticamente significativa para o conjunto de variáveis; R-
quadrado entre 30% a 42% e classificação correta dos casos na casa dos 80%. Analisando as 
regressões individualmente, têm-se algumas novidades em relação à significância estatística 
das variáveis do modelo, conforme analisado a seguir. 
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Análise da Regressão “USLISTING”: os resultados apontam novamente para a 
confirmação da hipótese dos custos políticos com uma das variáveis selecionadas como proxy 
para “tamanho” sendo considerada estatisticamente relevante. Nesse caso, tem-se a variável 
LUCMED com significância estatística ao nível de 5%. Isso implica em considerar que 
empresas petrolíferas com lucro médio grande e com ações negociadas no mercado norte-
americano teriam maior probabilidade de realizarem lobbying sobre uma regulamentação do 
que as demais empresas petrolíferas listadas no mercado norte-americano. 

Também ao nível de significância de 5%, tem-se a variável COVENANT. Assim, para 
esse tipo de amostra, tem-se que empresas petrolíferas que apresentam cláusulas contábeis 
restritivas em contratos de financiamento e/ou captação de recursos e com ações negociadas 
no mercado norte-americano teriam maior probabilidade de realizarem lobbying sobre uma 
regulamentação do que as demais empresas petrolíferas listadas no mercado norte-americano 
que não apresentam cláusulas de covenants. 

O entendimento desse resultado dentro do plano das escolhas contábeis é a de que os 
gestores diante de uma proposta de regulação tenderiam a realizar lobbying para que fossem 
escolhidos modelos contábeis que não os levem a violar as cláusulas restritivas. O resultado 
apresentado encontra respaldo nos achados de Deakin (1989) e Georgiou e Roberts (2004). 

Análise da Regressão “MAIOR US$ 10 Bi”: Para a amostra de empresas petrolíferas 
com faturamento maior do que US$ 10 bilhões, volta-se para os resultados apresentados na 
regressão com a amostra completa em que as variáveis UPSTREAM e COMPGEN foram 
consideradas estatisticamente significantes, ao nível de 1% e 5% respectivamente. Como na 
regressão anterior, a variável COVENANT também se mostra significante, no caso, ao nível 
de 10%. Isso implica em considerar que empresas petrolíferas com faturamento maior do que 
US$ 10 bilhões e com grande volume de gastos exploratórios, plano de compensação 
gerencial e cláusulas restritivas de financiamento apresentam maior probabilidade de 
realizarem lobbying sobre uma regulamentação, do que as demais empresas petrolíferas 
dentre desse nível de faturamento. 

Análise da Regressão “FORTUNE”: Considerando a amostra somente de empresas 
petrolíferas que configuraram no ranking da revista Fortune do ano de 2010, num total de 49 
empresas, observa-se que a variável “Lucro Médio” (LUCMED), apenas, mostrou-se 
estatisticamente significante ao nível de 10%. Novamente tem-se a configuração da 
importância do “tamanho” da empresa no plano das escolhas contábeis, na concepção da 
hipótese dos custos políticos.  

Conjugando os resultados obtidos entre a amostra completa e as subamostras, reforça-
se a conclusão de que não se tem evidências para rejeitar as hipóteses H1d e H1e. Além disso, 
as hipóteses H1c e H1f não podem ser integralmente descartadas, pois a depender das 
características da amostra, as mesmas devem ser levadas em consideração. 

A modelagem econométrica utilizada acima e por boa parte dos estudos sobre 
lobbying (FRANCIS, 1987; DEAKIN, 1989; NDUBIZU et al, 1993; GEORGIOU; 
ROBERTS, 2004) é eventualmente criticada em função da variável dependente binária 
utilizada não conseguir capturar a intensidade da posição do respondente (HOLTHAUSEN; 
LEFTWICH, 1983), mas apenas se o mesmo apresentou (código 1) ou não (código 0) 
comentários ou se foi a favor (1) ou contra (0) a proposta.  

Como o DPEA possui dez questões, os respondentes podem oferecer comentários a 
todas as questões ou somente a algumas delas ou ainda ser favoráveis à parte das questões e 
desfavoráveis a outras. Essas situações não são capturadas pelo modelo de regressão logística 
cujos resultados foram apresentados acima. Para tratar essa questão, lança-se mão do modelo 
de regressão logística multinominal, cujo resultado é apresentado na Tabela 4. 

No primeiro conjunto de resultados da regressão logística multinominal (Tabela 4), 
tem-se a comparação das empresas petrolíferas com posições favoráveis às questões do DPEA 
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e empresas petrolíferas que não apresentaram comentários ao documento do IASB, enquanto 
que os resultados do segundo bloco se referem à comparação entre empresas petrolíferas com 
posições desfavoráveis e empresas petrolíferas que não apresentaram comentários. 

Quanto aos parâmetros gerais das regressões, todos eles são válidos, considerando a 
amostra completa e as subamostras, uma vez que o teste Qui-quadrado revela significância 
estatística ao nível de 1%. O grau de ajustamento do modelo na amostra completa é apenas 
modesto, com o pseudo R2 de Negelkerke de 38%. Olhando as subamostra, o grau de 
ajustamento melhora significativamente com o pseudo R2 de Negelkerke variando de 54% a 
59%. Por fim, observa-se que os modelos classificaram corretamente os casos previstos na 
casa dos 80%, o que aponta para um bom ajustamento das regressões realizadas. 

Analisando os coeficientes estimados, e considerando a amostra completa, apenas a 
variável UPSTREAM, sem contar a constante, mostrou-se estatisticamente significante ao 
nível de 5%, nos dois blocos de resultados, reforçando os achados sobre essa variável e sobre 
a hipótese dos custos políticos. A leitura que se faz é a de que empresas petrolíferas com 
grande investimento em gastos com exploração possuem maior probabilidade de fazerem 
lobbying via carta comentários, tanto favorável quanto desfavoravelmente, do que as demais 
empresas petrolíferas.  

 
Tabela 4 – Resultado da Regressão Logística Multinominal 

Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig.

α CONSTANTE -2,5620 0,000 -3,137 0,000 -1,3320 0,121 -1,3380 0,136

β1 RECLIQ + 0,0000 0,310 0,0000 0,337 0,0000 0,105 0,0000 0,558

β2 UPSTREAM + 0,0003 0,035 0,0001 0,658 0,0002 0,228 0,0001 0,605

β3 LUCMED + 0,0001 0,584 0,0007 0,077 0,0002 0,406 0,0001 0,453

β4 ATIVTOT + 0,0000 0,899 0,0000 0,890 0,0000 0,613 0,0000 0,688

β5 COVENANT + 0,3733 0,703 23,289 Indefinido 22,112 Indefinido 1,0257 0,517

β6 COMPGEN + 1,4531 0,179 1,9444 0,427 3,1386 0,095 -0,6537 0,614

β7 METODO + 0,1469 0,820 -0,2302 0,805 0,4893 0,633 0,3336 0,793

β8 USLISTING + -0,3487 0,624 - - - - - -

α CONSTANTE -3,7250 0,000 -3,4860 0,000 -3,1220 0,003 -3,7840 0,004

ω1 RECLIQ + 0,0000 0,606 0,0000 0,713 0,0000 0,973 0,0000 0,791

ω2 UPSTREAM + 0,0002 0,053 0,0001 0,565 0,0003 0,048 0,0001 0,079

ω3 LUCMED + 0,0000 0,671 0,0006 0,042 0,0001 0,506 0,0000 0,224

ω4 ATIVTOT + 0,0000 0,980 0,0000 0,593 0,0000 0,891 0,0000 0,474

ω5 COVENANT + 0,4238 0,723 4,4681 0,110 1,1120 0,324 3,3604 0,165

ω6 COMPGEN + 0,7516 0,585 1,6311 0,503 1,9418 0,171 2,0545 0,341

ω7 METODO + -0,3143 0,732 0,828 0,554 -1,0507 0,342 -2,0690 0,195

ω8 USLISTING + 0,5973 0,602 - - - - - -

45,534 0,000 43,775 0,000 44,434 0,000 34,407 0,007
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Número de Observações 152 88

Casos "corretamente previstos" 87,5% 87,5% 81,2% 83,7%

FORTUNE

Teste Qui-quadradado

R2 de Nagelkerke 38,4% 54,0% 59,4% 57,6%

Coef. Variáveis
Sinal

Esperado
COMPLETA USLISTING MAIOR US$ 10 Bi

 
 
Em relação à amostra com apenas empresas listadas no mercado de capitais norte-
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americano, somente a variável LUCMED apresenta-se relevante estatisticamente, tanto 
considerando o grupo de empresas com posição predominantemente favorável às questões do 
DPEA quanto no grupo de empresas com posição predominantemente desfavorável.  

Nas subamostras de empresas com faturamento maior do que US$ 10 bilhões e de 
empresas listadas no ranking da revista Fortune, têm-se alguns resultados interessantes. Como 
pode ser observado na Tabela 4, a variável UPSTREAM mostra-se relevante estatisticamente 
a 5% na amostra “MAIOR US$ 10 Bi” e a 10% na amostra “FORTUNE”, mas somente 
quando se olha o grupo de empresas com posições desfavoráveis ao DPEA do IASB. Ou seja, 
por esse resultado, grandes empresas petrolíferas teriam maior probabilidade de apresentarem 
opiniões via carta comentário do que as demais empresas, só que essas opiniões seriam 
predominantemente desfavoráveis. 

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, tem-se a variável COMPGEN, que na amostra 
“MAIOR US$ 10 Bi”, mostrou-se significativa ao nível de 10%. Contudo, esse resultado foi 
obtido apenas no grupo de empresas petrolíferas com posição predominantemente favoráveis 
às propostas contidas no DPEA do IASB. Com isso, pode-se inferir que empresas petrolíferas 
com planos de compensação gerencial teriam maior probabilidade de apresentarem 
comentários ao documento do IASB do que empresas sem planos de compensação gerencial, 
só que esses comentários seriam predominantemente favoráveis. 

Nesse sentido, os resultados obtidos por meio da regressão logística multinominal, 
considerando a amostra completa e as subamostras, dão robustez para considerar o “tamanho” 
como fator econômico determinante para as empresas realizarem lobbying via carta 
comentários, tendo em vista que as variáveis UPSTREAM e LUCMED foram consideradas 
relevantes. Isto vale tanto para os casos de posicionamento favorável quanto desfavorável.  

Assim, não se tem evidências para se rejeitar novamente as hipóteses H1d e H1c. 
Quanto às demais hipóteses, os resultados apresentados não são suficientemente robustos para 
aceitá-las, considerando a regressão logística multinominal. 

 
5 CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados são robustos suficientes para considerar que existem 
fatores determinantes à adoção de estratégias de lobbying em relação a uma dada 
regulamentação contábil (ou proposta de) quando se considera a realidade das empresas 
petrolíferas. 

Os resultados comprovam amplamente a hipótese dos custos políticos (ou do tamanho) 
defendida por Watts e Zimmerman (1978) de que, dentro do plano das escolhas contábeis, 
grandes empresas tendem a realizar lobbying sobre uma regulamentação contábil de modo a 
influenciar o normatizador para obter uma norma que lhes seja mais favorável no sentido de 
reduzir seus custos políticos (exposição da empresa). 

Como pode ser observado no Quadro 2, as variáveis representativas do “tamanho”, 
lucro líquido médio (LUCMED) e investimentos em exploração (UPSTREAM) foram 
consideradas relevantes em todas as modelagens econométricas utilizadas, levando-se em 
conta os diversos planos amostrais que suportam as hipóteses H1c e H1d, indicando que 
grandes empresas petrolíferas (baseadas no lucro líquido médio e investimentos em 
exploração), possuem maior probabilidade de realizarem lobbying do que as demais empresas 
petrolíferas. Essa propensão é verificada tanto para posicionamentos favoráveis quanto para 
posicionamentos desfavoráveis às propostas apresentadas no Discussion Paper que trata da 
regulamentação contábil do setor extrativista. 

As evidências também mostram, de forma menos contundente, é verdade, que 
empresas petrolíferas que apresentam cláusulas restritivas (covenants) possuem maior 
probabilidade de realizarem lobbying, seja favorável ou desfavorável, do que empresas 
petrolíferas que não possuem referidas restrições. 
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Quadro 2 – Conclusões do Estudo 

HIPÓTESES
REGRESSÃO LOGÍSTICA 

BINOMINAL

REGRESSÃO LOGÍSTICA 

MULTINOMINAL

H1a: Empresas petrolíferas com grande volume de receitas possuem maior

probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que as

demais empresas petrolíferas.

Não pode ser Aceita Não pode ser Aceita

H1b: Empresas petrolíferas com grande volume de ativos possuem maior

probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que as

demais empresas petrolíferas.

Não pode ser Aceita Não pode ser Aceita

H1c: Empresas petrolíferas com grande volume de lucro líquido possuem maior

probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que as

demais empresas petrolíferas.

Não pode ser Rejeitada Não pode ser Rejeitada

H1d: Empresas petrolíferas com grande volume de investimentos em exploração

possuem maior probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável,

do que as demais empresas petrolíferas.

Não pode ser Rejeitada Não pode ser Rejeitada

H1e: Empresas petrolíferas que apresentem planos de compensação gerencial

possuem maior probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável,

do que empresas petrolíferas que não possuem planos de compensação gerencial.

Não pode ser Rejeitada Não pode ser Aceita

H1f : Empresas petrolíferas que apresentem cláusulas restritivas possuem maior

probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que

empresas petrolíferas que não possuem cláusulas restritivas.

Não pode ser Rejeitada Não pode ser Aceita

H1g: Empresas petrolíferas listadas no mercado norte-americano possuem maior

probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que

empresas petrolíferas não listadas no mercado norte-americano.

Não pode ser Aceita Não pode ser Aceita

H1h: Empresas petrolíferas que seguem o método successful efforts possuem

maior probabilidade de realizarem lobbying, favorável ou desfavorável, do que

empresas petrolíferas que seguem o método full cost.

Não pode ser Aceita Não pode ser Aceita

 
 
Esse resultado possui respaldo teórico em Holthausen e Leftwich (1983) e é similar 

aos achados de Deakin (1989) e Georgiou e Roberts (2004), cujas pesquisas trataram 
diretamente do lobbying na regulação contábil. 

Não se pode rejeitar, por fim, que empresas petrolíferas que apresentam planos de 
compensação gerencial possuem maior probabilidade de realizarem lobbying de que as 
demais empresas petrolíferas, como mostraram Watts e Zimmerman (1978), Deakin (1989) e 
Georgiou e Roberts (2004). Contudo, essa conclusão fica restrita ao modelo de regressão 
logística binominal e à amostra completa. 
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