
 
 

 

LOBBYING NA REGULAÇÃO CONTÁBIL INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE DO 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA NORMA SOBRE RECONHECIMENTO DE 

RECEITAS 

Carlos Henrique Silva Do Carmo 

Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP 

Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 

Rua Samambaia, s/n - Campus Samambaia, Goiânia - GO, 74001-970 

e-mail: chscarmo@uol.com.br - Telefone (62) 3521 1554 R.231 

 

Alex Mussoi Ribeiro 

Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP 

Universidade Federal de Santa Catarina  

Centro Socioeconômico, Departamento de Ciências Contábeis- Trindade - SC 

e-mail: areksu@terra.com.br - Telefone (48) 3721-6436 

 

Luiz Nelson Guedes de Carvalho 

Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

Cidade Universitária – Butantã, São Paulo – SP,  05508-010 

e-mail: lnelson@uol.com.br - Telefone (11) 3091 5820 R.123 

 

 

RESUMO 

A regulação contábil é uma atividade política e ações de lobbying são elementos integrados 

ao processo. Por meio do lobbying, indivíduos e grupos empenham esforços para promover, 

influenciar ou obstruir normas e procedimentos propostos. Este estudo objetivou identificar as 

características específicas dos participantes do processo de elaboração das normas contábeis 

internacionais que estão associadas às decisões do IASB. Foi realizada a análise de conteúdo 

de 1.177 cartas relativas a consulta pública para a elaboração da IFRS 15 Revenue from 

Contracts with Customers. Foram selecionadas questões estruturais da norma e aquelas para 

as quais o regulador mudou de opinião após a consulta. A técnica estatística escolhida foi a 

regressão logística. Os resultados revelaram que comentários de preparadores de 

demonstrações têm até o dobro de chances de ser aceito pelo regulador, do que aqueles de 

outros stakeholders; se o preparador for dos Estados Unidos e discordar da proposta, as 

chances de ter seu comentário aceito é 60% superior aos feitos por preparadores de outros 

países; os comentários das Big4 têm até 5 vezes mais chances de aceitação do que os de 

outros interessados. Esse último confirma as pesquisas que relatam a influência das firmas de 

auditoria no trabalho do IASB. A regulação contábil pode ser entendida como fruto da 

interação das pressões exercidas pelos stakeholders. A falta de um mandato legal para impor 

suas normas e a necessidade de construir legitimidade, contribuem para que o IASB funcione 

como um mediador de interesses. A escolha de determinado procedimento reflete, ao menos 

em parte, uma decisão onde o regulador procura gerenciar os conflitos, mas acaba por atender 

com maior atenção as preferencias daqueles que forem mais efetivos em convence-lo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A regulação contábil internacional é comumente descrita como um apolítico e científico 

processo de desenvolver ou identificar soluções ótimas para questões técnicas e nessa visão, 

obter o consenso na elaboração das normas é algo fácil, porque se considera que o 

conhecimento científico e tecnológico é o mesmo em qualquer lugar.  

Logicamente, este tipo de percepção é bastante ingênua, pois o conhecimento contábil 

não é um único e verdadeiro conjunto consensual de crenças sobre o que funciona ou não 

funciona (Botzem, 2012; Büthe; Mattli, 2011). Profissionais com diferentes experiências, 

inclusive de diferentes países, podem chegar a soluções distintas para o mesmo problema 

contábil e essas serem igualmente válidas. Ademais, as normas contábeis têm importantes 

efeitos distributivos, gerando benefícios e custos que podem não ser suportados pelos mesmos 

entes econômicos (Zeff, 2012). Nesse cenário, é natural que os interessados e afetados por 

esse processo se mobilizem para tentar influenciá-lo e, assim, obter benefícios ou evitar os 

seus custos, tornando o processo muito mais político do que técnico. Em outras palavras, 

como asseveram Kwok & Sharp (2005), o processo de regulação contábil não é simplesmente 

sobre obter a “resposta certa”, mas sobre fazer escolhas entre visões de indivíduos e grupos 

com interesses, muitas vezes conflitantes.  

O estudo sobre regulação é objeto de interesse da Teoria Econômica da Regulação que 

surgiu com os trabalhos da chamada Escola de Chicago, compreendendo os estudos de Becker 

(1983), Peltzman (1976), Posner (1974) e Stigler (1971), inspirados nos escritos de Bentley 

(1908), para quem todo o processo político é consequência não de ideias individuais, ou da 

sociedade como um todo, mas fruto da ação específica de grupos de interesse que congregam 

as percepções individuais. A Teoria Econômica da Regulação, também conhecida como 

Teoria dos Grupos de Interesse (Becker, 1983), assume que a regulação é resultado da 

competição entre grupos, e será utilizada para aumentar o bem-estar do grupo mais influente. 

Tal assunção contraria os preceitos da Teoria do Interesse Público, que sugere que a regulação 

é o resultado de uma demanda pública por correção de alguma falha de mercado, que 

justifique a intervenção do ente regulador a fim de aumentar o bem-estar geral (Pigou, 1932). 

Ao analisar o processo de normatização contábil, pesquisadores como Bushman e 

Landsman  (2010), Kothari, Ramanna & Skinner (2010), Leftwich (1980), Leuz e Wysocki 

(2008) e Watts e Zimmerman (1986) consideram que a simples existência de falhas de 

mercado, relacionada à busca da maximização do bem-estar da sociedade, é inconsistente para 

justificar a regulação contábil e que existem indícios da influência de grupos de interesse no 

processo de normatização e até casos de captura do regulador contábil. Para os autores, tais 

evidências vão no sentido contrário à Teoria do Interesse Público, base da função objetivo de 

normatizadores como Financial Accounting Standards Board - FASB e International 

Accounting Standards Board - IASB e reforçam as predições da Teoria dos Grupos de 

Interesse. Por outro lado, Brown (1981) e Hussein e Ketz (1991) ao analisarem processos 

normativos do FASB; Coombes e Stokes (1985) e Van Lent (1997), os processos de normas 

na Nova Zelândia e Austrália; e Giner e Arce (2012), a emissão da IFRS 2 pelo IASB, 

apresentam pesquisas com indícios que contrariam as previsões resultantes desta última 

teoria, indicando um não alinhamento preponderante entre as opiniões de grupos específicos e 

o resultado da regulação contábil. 

As ações pelas quais as partes interessadas tentam influenciar os normatizadores 

contábeis são conhecidas por lobbying e vão desde a emissão de cartas de comentários para as 

consultas públicas, até pressões diretas exercidas sobre os membros dos normatizadores 

(Georgiou, 2004; Sutton, 1984; Zeff, 2002). Embora existam diversos trabalhos que 

investigaram o lobbying sobre as normas contábeis ao redor do mundo, a maioria deles se 

concentrou em analisar o processo ocorrido nos órgãos reguladores estadunidenses ou 



 
 

 

britânicos (Brown, 1981; Dhaliwal, 1982; Francis, 1987; Georgiou & Roberts, 2004; 

Georgiou, 2004; Haring jr., 1979; Hussein & Ketz, 1991; Ramanna, 2008; Stenka & Taylor, 

2010; Sutton, 1984; Tandy & Wilburn, 1996; Watts & Zimmerman, 1978). São poucos os 

trabalhos empíricos realizados no âmbito do IASB e um número menor ainda compreendendo 

o período posterior a sua reformulação ocorrida em 2001 (Cortese, Irvine, & Kaidonis, 2010; 

Giner & Arce, 2012; Hansen, 2011).  

Assim, pretende-se com este estudo, identificar, quais as características específicas 

dos participantes do processo de elaboração das normas contábeis internacionais estão 

associadas às decisões tomadas pelo IASB. 

 

2. PLATAFORMA TEÓRICA 
 

2. 1 Lobbying nas decisões dos reguladores contábeis  

O conjunto de pesquisas sobre lobbying que investiga as potenciais coalizões entre 

grupos de interesses e a possível influência desses grupos nas decisões dos reguladores 

contábeis é denominado por Durocher, Fortin e Coté (2007) de Coalition and Influence Group 

(CIG). Para esse conjunto de pesquisas, a regulação contábil é vista como uma atividade 

política e ações de lobbying são elementos integrados ao processo. Por meio do lobbying, 

indivíduos e grupos empenham esforços para promover, influenciar ou obstruir normas e 

procedimentos propostos. Essas pesquisas buscam investigar como as várias preferências dos 

interessados no processo contábil se relacionam e como os reguladores incorporam essas 

preferências no seu processo de elaboração de normas (Durocher et al., 2007; Stenka & 

Taylor, 2010). 

Os trabalhos desse grupo utilizam a abordagem pluralista para investigar o processo 

regulatório contábil. Por essa abordagem, a operacionalização do conceito de poder político se 

dá pela avaliação do efeito do lobbying sobre o tomador de decisão, com o objetivo de 

determinar quem prevalece no processo decisório (Lukes, 2005). No estudo da regulação 

contábil, o poder é avaliado pela distinção entre os lobistas cujas propostas são aceitas e 

aqueles cujas propostas são rejeitadas (Giner & Arce, 2012; Kwok & Sharp, 2005; McLeay, 

Ordelheide, & Young, 2000; Rahman, Ng, & Tower, 1994). 

Sutton (1984) a partir de seu modelo teórico de lobbying contábil, formulou hipóteses 

para as estratégias mais efetivas em relação ao momento, método e argumentos a serem 

utilizados nessa atividade. Para ele, como o lobbying pode acontecer antes mesmo de uma 

proposta normativa ficar pronta, pode ser menos custoso e mais produtivo buscar influenciar o 

regulador enquanto as suas percepções sobre o assunto ainda estão se cristalizando. Isso pode 

ser feito por meio do subsídio de informações para o regulador de maneira a suportar a 

posição do lobista. Assim, os momentos mais efetivos seriam quando da emissão do 

discussion paper (DP) ou ainda na etapa de definição da agenda de projetos normativos. 

Quanto aos possíveis métodos de lobbying, Sutton (1984) argumenta que os métodos 

podem ser direto ou indiretos formais ou informais, e que os lobistas escolherão aqueles mais 

custo-efetivos para tentar garantir a sua influência. Para ele, no entanto, a melhor estratégia é 

garantir a representação de seus interesses na estrutura do regulador, seja no board tomador 

de decisão ou nas instâncias consultivas, que são acionadas para elaboração da agenda ou dos 

documentos de discussão.  
Quanto à natureza dos argumentos considerados pelos lobistas para tentar influenciar o 

regulador, Sutton (1984) considera que, no geral, eles podem ser de duas naturezas: de 

consequência econômica ou conceitual. Aqueles que se advogam das consequências 

econômicas adversas causadas por procedimentos contábeis propostos têm maior apelo sobre 

as questões discutidas e podem obter maior atenção do regulador. Os argumentos conceituais 



 
 

 

podem ser ignorados ou facilmente rebatidos caso a norma ou procedimento proposto esteja 

de acordo com a “estrutura conceitual” do regulador.  

Georgiou (2004) utilizou o ambiente do Reino Unido para avaliar as formulações 

teóricas de Sutton (1984). Por meio de entrevistas e questionários aplicados a sócios de firmas 

internacionais de auditoria e a 563 diretores financeiros das principais empresas britânicas no 

período de 1991 a 1996. Os resultados de sua pesquisa demonstraram que, contrariando as 

hipóteses de Sutton (1984), as empresas concentravam suas atividades de lobbying nos 

períodos relativos à consulta pública dos discussion papers e exposure drafts publicados. 

Foram também esses dois períodos os considerados de maior efetividade para as tentativas de 

influenciar as decisões do regulador.  

As evidências de Georgiou (2004) também indicaram que as empresas utilizam vários 

métodos para tentar influenciar o regulador. Foram citados, além do envio de cartas de 

comentários nas consultas públicas, encontros privados e conversas telefônicas com os 

membros do regulador, apelos aos auditores externos, participações em reuniões de audiências 

públicas e até o uso de reportagens na mídia. No entanto, o uso de cartas de comentários 

demonstrou estar fortemente associado ao emprego de outros métodos de lobbying (93% dos 

respondentes indicou utilizar o envio de cartas de comentários aliado a algum outro método).  

Um extenso conjunto de outros trabalhos que investigaram a efetividade do lobbying 

sobre o resultado de processos de elaboração de normas por reguladores contábeis é 

apresentado nos trabalhos de Carmo & Ribeiro, 2015 e Carmo, 2014. Por meio deles é 

possível observar que a maioria dos trabalhos utilizou as cartas de comentários enviadas aos 

processos de alterações ou de criações de normas contábeis como fontes de investigação. 

Porém, foram utilizadas ainda entrevistas, questionários, análise de registros legislativos e de 

outros documentos dos reguladores, como transcrições de audiências públicas. Os trabalhos 

tiveram resultados mistos, enquanto em algumas pesquisas a influência do lobista foi 

detectada no resultado final do processo de elaboração da(s) norma(s) investigada(s) (Carmo, 

Ribeiro, & Carvalho, 2011; Carmo, Ribeiro, Carvalho, & Sasso, 2012; Carmo, Ribeiro, & 

Carvalho, 2014; Cortese et al., 2010; Hansen, 2011; Haring jr., 1979; McLeay et al., 2000; 

Rahman et al., 1994; Ramanna, 2008; Tutticci, Dunstan, & Holmes, 1994), em outras 

pesquisas, não foram obtidas evidências que pudessem caracterizar que o processo regulatório 

foi influenciado pelos lobistas (Brown, 1981; Coombes & Stokes, 1985; Giner & Arce, 2012; 

Hussein & Ketz, 1991; Van Lent, 1997). Nos resultados onde alguma influência foi detectada, 

o mais recorrente foi que a mesma foi exercida por empresas preparadores das demonstrações 

contábeis, seguidas pelas grandes firmas de auditoria (Cortese et al., 2010; Haring jr., 1979; 

McLeay et al., 2000; Rahman et al., 1994; Ramanna, 2008). O conjunto de resultados das 

pesquisas demonstra que o sucesso do lobbying na regulação contábil é um fenômeno que 

deve ser analisado caso a caso, não sendo ainda possível se estabelecer uma teoria geral, com 

hipóteses sistematicamente testadas e aprovadas, permanecendo ainda como um fenômeno 

que merece ser investigado.   

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 Coleta e classificação dos dados 

A fim de analisar a associação das características específicas dos participantes do 

processo de normatização contábil do IASB e a sua possível influência na elaboração das 

IFRS, foram utilizadas as cartas de comentários enviadas ao órgão por conta do processo de 

elaboração da norma sobre reconhecimento de receita. A nova norma propõe que um único 

modelo de reconhecimento seja aplicado a todos os contratos com clientes, substituindo as 

normas relacionadas ao assunto no âmbito das US-GAAP americanas, das IFRS 



 
 

 

internacionais. Esse processo culminou com a emissão da IFRS 15 em maio de 2014. A sua 

entrada em vigor está prevista para 2018. 

 

 

Tabela 1– Questões analisadas na pesquisa 
Discussion Paper 

Questões Procedimento Sugerido Decisão Posteriormente adotada 

Questão 6: você acha que a 

obrigação de uma entidade em 

aceitar uma devolução e 

reembolsar o pagamento do 

cliente é uma obrigação de 

desempenho?  

Nas vendas de bens, o direito 

relativo a devolução e reembolso 

aos clientes devem ser 

reconhecidos separadamente do 

valor dos bens transacionados. A 

receita deve ser reconhecida de 

maneira desmembrada.  

Foi eliminada a separação sugerida 

e as receitas continuaram a ser 

reconhecidas única. O direito de 

devolução continua a ser 

considerado de maneira implícita 

no valor de reconhecimento da 

receita. 

Questão 8: você concorda que 

uma entidade transfere um ativo a 

um cliente (e satisfaz uma 

obrigação de desempenho) 

quando o cliente controla o bem 

prometido ou quando o cliente 

recebe o serviço prometido?  

O principal critério para 

determinar o momento de 

reconhecimento da receita passa a 

ser a transferência de controle e 

não mais a transferência de riscos 

e benefícios. 

O IASB manteve esse critério como 

estrutural de seu projeto. A 

utilização da transferência de 

controle para determinar o 

momento de reconhecimento consta 

das duas minutas e da IFRS 15. 

Questão 12: você concorda que o 

preço da transação deve ser 

alocado para as obrigações de 

desempenho com base nos preços 

individuais de venda produtos?  

A entidade deve mensurar e 

reconhecer os bens e serviços 

vendidos, de acordo com cada 

obrigação de desempenho 

transacionada. 

O IASB manteve esse critério de 

mensuração nas duas minutas 

públicas da norma sobre receita e 

considera tal critério como 

estrutural para na IFRS 15. 

Exposure Draft 

 Procedimento Sugerido Decisão Posteriormente adotada 

Questão 2: Os boards propõem 

que uma entidade deve identificar 

as obrigações de desempenho 

separadamente, com base se o 

bem ou serviço prometido é 

diferente. O parágrafo 23 propõe 

um princípio para determinar 

quando um bem ou serviço é 

diferente. Você concorda com 

esse princípio?  

A entidade deve contabilizar as 

receitas separadamente quando os 

bens ou serviços negociados 

forem considerados distintos, de 

acordo com os seguintes critérios: 

a) se a entidade, ou outra 

entidade, vende um produto 

idêntico ou similar; ou b) a 

entidade pode vender o produto 

separadamente, pois este: i) tem 

uma função distinta; e ii) tem uma 

margem de lucro distinta. 

Foi eliminada do critério “a”, a 

necessidade de verificar se outra 

entidade também vende produto i. 

Foi eliminado, do critério “b”, o 

item “ii” sobre a margem de lucro 

distinta como critério de separação 

de bens ou serviços vendidos em 

conjunto. O critério de separação 

passou a considerar apenas o fato 

de a empresa vender o produto 

separadamente ou este ter uma 

função distinta 

Questão 5: O Parágrafo 43 propõe 

que o preço da transação deve 

refletir o risco do crédito do 

cliente se os seus efeitos sobre o 

preço da transação puderem ser 

razoavelmente estimados. Você 

concorda que o risco de crédito do 

cliente deve afetar o quanto de 

receita uma entidade reconhece 

quando satisfaz uma obrigação de 

desempenho?  

A entidade deve estimar e 

reconhecer o risco de crédito do 

cliente diretamente no valor da 

receita, no momento do 

reconhecimento inicial dela. 

Foi eliminado o critério como um 

todo. A receita deve continuar 

reconhecida conforme atualmente, 

no montante em que a entidade 

espera ter direito. 



 
 

 

Questão 16: Os conselhos 

propõem o seguinte, se a licença 

não for considerada uma venda de 

propriedade intelectual: 

(a) se a entidade concede a um 

cliente uma licença exclusiva para 

utilizar a sua propriedade 

intelectual, ela tem uma obrigação 

de desempenho por permitir o uso 

de sua propriedade intelectual e 

satisfaz essa obrigação ao longo 

do prazo da licença, e 

(b) se a entidade concede a um 

cliente uma licença não exclusiva 

para utilizar a sua propriedade 

intelectual, tem uma obrigação de 

desempenho por transferir a 

licença e satisfaz essa obrigação 

quando o cliente é capaz de 

utilizar e se beneficiar da licença. 

Você concorda que o padrão de 

reconhecimento de receita deve 

depender se a licença é exclusiva?  

O momento de reconhecimento da 

receita deve ser determinado de 

acordo com a exclusividade da 

licença: para licenças não 

exclusivas, o reconhecimento da 

receita se dá no momento em que 

a licença é transferida para o 

consumidor. Já para licenças 

exclusivas, o reconhecimento se 

dá de forma contínua durante o 

período permitido para uso pelo 

consumidor. 

Foi eliminado o critério de 

reconhecimento de receita baseado 

na exclusividade: todas as licenças 

devem ser reconhecidas no 

momento em que o consumidor 

detiver o controle delas (critério 

geral da norma). O reconhecimento 

está sujeito ao critério de separação: 

reconhecimento em conjunto com 

algum serviço adicional necessário 

ou reconhecimento isolado.  

  Fonte: adaptadas de IASB (2008, 2010). 

O universo investigado foi o total de respondentes ao Discussion Paper (Dp) (IASB, 

2008) e ao primeiro Exposure Draft (EDraft) (IASB, 2010b), publicados em dezembro de 

2008 e junho de 2010, respectivamente. Os dois documentos discutiram as bases conceituais 

do que se tornaria a futura IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Foram recebidas 

1.200 cartas em resposta as questões formuladas nesses documentos. Deste total foram 

excluídas inicialmente 23 cartas relativas aos preparadores da indústria de seguros, pois, após 

a consulta pública do DP, o IASB resolveu excluir do escopo do projeto as receitas de 

contratos de seguros, por considera-las inconsistentes com a norma proposta (IASB, 2010a).  

Assim, foi realizada a análise de conteúdo das 1.177 cartas relativas aos documentos citados e 

identificadas as respostas para as questões constantes da Tabela 1. As respostas foram 

confrontadas com as abordagens adotadas pelo Board na emissão do documento subsequente. 

No caso do DP, as respostas foram comparadas com o EDraft emitido em 2010. Para o caso 

das questões do EDraft de 2010, a comparação ocorreu com a posição adotada na 

reapresentação do EDraft emitido em 2011 (IASB, 2011b). A opinião do respondente foi 

considerada aceita quando o documento subsequente continha a posição por ele defendida no 

processo de consulta proposto. 

A seleção das questões considerou o fato de essas tratarem de temas básicos que foram 

considerados estruturais da norma e, preferencialmente, foram escolhidas aquelas para as 

quais foram identificadas mudanças na posição original defendida pelo Board. Assim, em 

quatro das seis questões selecionadas, os critérios originalmente sugeridos foram eliminados 

ou alterados substancialmente (questões 6 do DP e 2, 5 e 16 do EDraft). Já as questões 8 e 12 

do Discussion Paper são questões estruturais do projeto. Para essas questões o regulador 

manteve o seu posicionamento original até a emissão da IFRS 15.  

As posições constantes das cartas foram classificadas em “a favor”; “contra” e 

“ausente”, procedimento padrão adotado por trabalhos que investigam o tema de lobbying na 

regulação contábil (Brown, 1981; Coombes & Stokes, 1985; Jorissen, Lybaert, Orens, & Van 

Der Tas, 2012; McLeay et al., 2000; Rahman et al., 1994; Watts & Zimmerman, 1978). Com 

o intuito de evitar possíveis falhas deste tipo de abordagem, o conteúdo de cada carta foi 

analisado de maneira a identificar as opiniões dos respondentes em relação a outros itens do 



 
 

 

Exposure Draft relacionados com o assunto tratado pela questão investigada na pesquisa, 

procedimento de segurança utilizado por Hansen (2011) e Jorissen et al. (2006). 

Após a identificação das respostas, os seus emitentes foram classificados em diferentes 

categorias de acordo com características que pudessem representar meios de pressão (pelo 

fornecimento de recursos técnicos, financeiros, ideológicos ou até apoio político) e tivessem o 

potencial de se transformar em influência no processo decisório do regulador procedimento 

também utilizado nos trabalhos de Giner e Arce (2012), Jorissen et al. (2012, 2006), Tandy e 

Wilburn (1996) e Hansen (2011). A classificação utilizada converge com as variáveis testadas 

na pesquisa e está exposta na Tabela 2.  

 

3.2 Plano de análise dos dados e hipóteses da pesquisa. 

Por serem utilizadas variáveis mensuradas em escala nominal, a técnica estatística 

escolhida para desenvolver as análises da pesquisa, foi a regressão logística. Os coeficientes 

do modelo de regressão logística são estimados por meio do método da máxima 

verossimilhança e permitem verificar a importância de cada variável explicativa para a 

ocorrência do evento analisado na variável independente (Cameron & Trivedi, 2010).  Por 

esse método, o modelo é estimado seguindo um processo interativo que busca maximizar a 

probabilidade de que o evento de interesse ocorra. Para desenvolver o processo de 

investigação foi desenvolvido o seguinte modelo econométrico, cujas tabulações e análises 

dos dados foram realizadas com o auxílio do software STATA 11®.  

 (        )   
 

   
 (
                                                     

                                              
)
       (1) 

Já as descrições das variáveis testadas estão apresentadas na Tabela 2. Para testar a 

robustez dos achados e identificar possíveis diferenças em relação à associação das 

características selecionadas e a atitude do regulador, todos os testes foram efetuados em duas 

amostras, uma considerando o conjunto completo das respostas dadas a todas as questões 

selecionadas e outra considerando apenas as questões em que o regulador alterou o seu 

posicionamento original após a consulta pública. Assim, foi possível avaliar se a associação 

detectada diferiu em relação aos assuntos em o que o regulador fez modificações nos 

procedimentos originalmente propostos. 

  



 
 

 

Tabela 2 – Definições das variáveis da Pesquisa 
Variável Descrição Resumida 

Coment Variável dicotômica. Representa a decisão tomada pelo IASB no documento posterior ao da 

coleta. Assume o valor 1 se a opinião do respondente foi acolhida pelo IASB e 0 se não foi. A 

opinião foi considerada aceita quando o documento subsequente continha a posição por ele 

defendida no processo de consulta proposto. 

β1Prep Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas por empresas e associações de empresas 

preparadoras de demonstrações contábeis. Assume o valor 1 se o respondente estiver 

classificado no grupo de Preparadores e 0 se não estiver. 

β 2Prof Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas por profissionais e associações de 

profissionais prestadores de serviços contábeis. Assume o valor 1 se o respondente estiver 

classificado no grupo de Profissionais e 0 se não estiver.  

β3Regul Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas por reguladores contábeis nacionais, 

entidades governamentais e outros organismos responsáveis pela emissão, aprovação ou 

fiscalização de normas contábeis. Assume o valor 1 se o respondente estiver classificado no 

grupo de Reguladores e 0 se não estiver 

β4Preua Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas por empresas e associações de empresas 

estadunidenses, compreendendo os preparadores de demonstrações contábeis cujas matrizes são 

localizadas nos Estados Unidos. Assume o valor 1 se o respondente estiver classificado no 

grupo de Preparadores Estadunidenses e 0 se não estiver. 

β5For500 Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas por empresas que constam da lista das 500 

maiores do mundo em termos de receita líquida do ano de 2011, de acordo com ranking Global 

500 preparado pela Revista Fortune. Assume o valor 1 se o respondente estiver classificado 

nesse grupo de Preparadores e 0 se não estiver. 

β6Big7 Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas pelas 7 maiores firmas internacionais de 

auditoria: BDO; Deloitte; Ernst & Young; Grant Thornton; KPMG; Mazars; Price (PWC). 

Assume o valor 1 se o respondente for uma destas entidades e 0 se não for. 

β7RegAng Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas por reguladores contábeis nacionais dos 

EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Assume o valor 1 se o respondente 

estiver classificado nesse grupo de Reguladores Anglo-Americanos e 0 se não estiver 

β8Adv Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas por entidades constantes do conselho 

consultivo do IASB no ano de 2011. Assume o valor 1 se o respondente estiver listado como 

constituinte do IFRS Advisory Council e 0 se não estiver. 

β9FinEsc Variável ordinal. Representa as cartas enviadas por entidades que contribuíram financeiramente 

para o IASB no ano de 2011. Varia de 0 a 3. O lobista não listado no relatório anual de 

financiamento foi classificado como 0; aquele com contribuição até 100.000 libras recebeu 

classificação 1;  aquele que contribuiu com mais de 100.000 até 200.000 libras, a classificação 

foi 2; e se o valor foi superior a 200.000 libras, o respondente foi classificado com o número 3. 

β10MemB Variável dicotômica. Representa as cartas enviadas de países de mesma nacionalidade dos 

membros votantes do IASB. Assume valor 1 se a carta for emitida de um país com 

representante no Board e 0 se não for. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir do modelo desenvolvido, as seguintes premissas e hipóteses foram formuladas, 

conforme apresentadas na Tabela 3 a seguir:  

  



 
 

 

Tabela 3 – Hipóteses da pesquisa 

Premissas Hipóteses Referencias 

P1: O sucesso do lobista em ter 

o seu comentário aceito no 

processo regulatório está 

associado ao tipo de 

stakeholder que ele representa. 

H1a: as cartas enviadas por reguladores têm 

maior chance de estarem associadas às 

decisões do IASB do que as cartas enviadas 

pelos demais constituintes. 

(Cortese et al., 2010; 

Kothari et al., 2010; 

McLeay et al., 2000; 

Rahman et al., 1994; 

Ramanna, 2008; Watts & 

Zimmerman, 1986) 

H1b: as cartas enviadas pelas empresas em 

geral têm mais chance de serem aceitas pelo 

IASB do que aquelas enviadas pelos demais 

constituintes. 

 

P2: A cumplicidade ideológica 

entre lobista e regulador 

constitui elemento de 

influência no processo 

regulatório: 

H2a: Os comentários de reguladores de 

origem anglo-americana têm mais chance de 

aceitação do que os enviados por 

reguladores de outros países. 

(Arnold, 2012; Botzem, 

2012; Burlaud & Colasse, 

2011; Camfferman & Zeff, 

2006; Hopwood, 1994; 

Humphrey, Loft, & Woods, 

2009; Martinez-Diaz, 2005; 

Perry & Nöelke, 2005) 

H2b: As cartas enviadas pelas grandes 

firmas internacionais de auditoria (Big 7) 

aumentam as chances de seu comentário 

estar associado às decisões do IASB. 

P3: Estabelece que o potencial 

efeito da regulação sobre os 

procedimentos contábeis do 

preparador aumenta a chance 

de seu comentário influenciar 

as decisões do Board. 

H3a: Empresas estadunidenses têm mais 

chance de ter seus comentários aceitos do 

que preparadores de outros países. 

(Ang, Sidhu, & Gallery, 

2000; Francis, 1987; 

Jorissen et al., 2012; Larson, 

1997; Watts & Zimmerman, 

1986; Zeff, 2012) 
H3b: As cartas das empresas que figuram 

entre as 500 maiores do mundo têm maior 

associação com as decisões do IASB do que 

as cartas enviadas pelas demais empresas. 

P4: O sucesso do lobbying está 

associado com o impacto do 

lobista na viabilidade 

financeira e operacional do 

Board. 

H4a: a presença de membros da mesma 

nacionalidade do lobista aumenta a chance 

de aceitação de seus comentários.  

(Botzem, 2012; Hansen, 

2011; IFRS Foundation, 

2012a; Mattli & Büthe, 

2005) 

H4b: a presença do lobista no conselho 

consultivo (IFRS Advisory Council) 

aumenta a chance de seus comentários 

estarem associados às decisões do órgão. 

H4c: quanto maior a contribuição financeira 

do lobista, maior será a associação dos seus 

comentários com as decisões do IASB. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Estatística descritiva 

Foi analisado um total de 1.177 cartas vindas de 37 países, sendo 974 cartas relativas ao 

Exposure Draft e 203 cartas referentes ao Discussion Paper. De forma condizente com os 

achados de Georgiou (2004, 2010), quanto ao momento escolhido para ações de lobbying, a 

maior participação dos respondentes se deu na consulta pública da minuta da norma, 

indicando que o fato de a publicação da minuta apresentar mais claramente as opiniões do 

regulador e permitir a realização de comentários mais precisos, parece ser uma explicação 

dessa preferência. A comparação do tamanho das cartas entre uma etapa e outra contribui para 

essa impressão: as cartas enviadas pelas Big 7 de auditoria tiveram um aumento médio de 

46% no número de páginas (de 14 para 20 páginas) de uma etapa para outra do processo. 

Quanto às origens das cartas, a maioria foi originada dos respondentes dos Estados 

Unidos (70%), totalizando 820 cartas. Os países da Europa enviaram 173 cartas (15% do 

total) e países da Ásia e Oceania enviaram juntos 104 cartas (9%). As organizações 

internacionais como Banco Mundial, IOSCO e Comitê de Basileia, as associações de 

normatizadores, como o AOSSG, o EFRAG, e as Big 7 de auditoria foram classificadas no 

grupo Internacional, que participou com 41 cartas. 



 
 

 

O fato da nova norma sobre reconhecimento de receitas se propor a substituir mais de 

140 tipos diferentes de procedimentos contábeis relativos a essa assunto no ambiente 

estadunidense, muitos utilizados há décadas pelas empresas do país e percebidos tanto pelas 

empresas, quanto pelos usuários, como adequados a sua realidade econômica, conforme 

destaca a carta enviada pela American Accounting Association (American Accounting 

Association, 2011), parece ser o principal motivador para a grande participação dos 

respondentes daquele país. Esse aspecto confirma a literatura sobre incentivos para o lobbying 

na regulação contábil, de que o principal elemento motivacional para ações é o potencial 

impacto econômico da norma sobre as organizações  (Watts & Zimmerman, 1978, 1986). 

A baixa participação de interessados brasileiros (somente 2 cartas) pode estar 

relacionada à barreira imposta pela língua em que as cartas devem ser enviadas. Outra 

possível explicação é dada por Lindahl (1987), para o que ele chama de efeito free-rider. 

Segundo o autor, o efeito econômico sozinho não é suficiente para motivar a ação de 

lobbying, pois mesmo as empresas que forem impactadas pelo novo padrão contábil não se 

empenharão em ações de lobbying se acreditarem que seus interesses serão representados por 

outros stakeholders. Desta forma, considerando que os participantes brasileiros da consulta 

pública foram: o normatizador contábil nacional, o CPC, e a associação de empresas nacionais 

de capital aberto, a ABRASCA, o efeito free-rider pode ser considerado como um dos 

motivos da baixa participação de brasileiros. 

Um outro aspecto observado sobre à quantidade de cartas enviadas por interessados 

estadunidenses, foi que um expressivo número das que tiveram como remetentes stakeholders 

ligados à indústria da construção daquele país apresentou conteúdo substancialmente idêntico. 

Essas cartas tiveram como sua característica principal o fato de não terem respondido de 

forma específica a nenhuma das questões apresentadas na primeira minuta da norma e 

manifestaram, na maioria das vezes, discordância total do projeto de revisão apresentado.  

No total, 564 cartas da indústria da construção estadunidense, incluindo construtores e 

suas associações, profissionais contábeis que prestam serviços nessa área e firmas de fianças, 

(surety bond producers), apresentaram conteúdo com vários trechos inteiros idênticos, 

destacando a sua preocupação com a possível substituição da principal norma sobre receita 

aplicável a essa atividade no país, a Statement of position 81-1 - Accounting for performance 

of construction-type and certain production-type contracts e requerendo ao FASB a sua não 

substituição. Essa reação do setor da construção estadunidense sugere uma campanha 

coordenada pelos seus stakeholders para demonstrar ao FASB o descontentamento com a 

mudança do padrão contábil. O IASB considerou a especificidade dessas cartas e relatou que 

se referiam à consulta específica do FASB, relacionada à requerimentos para as empresas não 

ligadas ao mercado de capitais e que essas cartas foram tratadas em separado pelo FASB, 

conforme destaca o parágrafo 8º das suas bases de conclusão (IASB, 2011a). Dessa forma, 

essas cartas não foram analisadas pelo IASB, e como elas não responderam especificamente a 

nenhuma das questões utilizadas nesta pesquisa, ou às demais formuladas pelo Board, e, 

principalmente, apresentavam vários trechos idênticos entre si, foram tratadas nas análises 

seguintes como apenas uma carta, procedimento similar ao aplicado por Giner e  Arce (2012), 

Larson (1997) e pelo próprio IASB para um significativo número de cartas desse processo. 

 

Tabela 4 - Categorias básicas dos respondentes do Discussion Paper e do Exposure Draft 
Preparadores Profissionais 

Contábeis 

Reguladores 

Nacionais 

Usuários Acadêmicos 

e Outros 

Total
a 

366 116 59 29 44 614 

60% 19% 10% 5% 7% 100% 
a 
Não inclui 563 cartas apresentadas com conteúdo idêntico ou similar enviadas por representantes da indústria 

da construção estadunidense e não avaliadas pelo regulador internacional.
  

Fonte: dados da pesquisa. 



 
 

 

 

Observa-se, na Tabela 4, que a participação conjunta de preparadores, profissionais e 

reguladores nacionais, representaram 89% de todas as cartas recebidas. Esse percentual é 

próximo dos 82% da média de participação relativa a esses grupos tabulada por Jorissen et al. 

(2012) em relação aos primeiros 5 anos do IASB (2002 a 2006). Porém, quando considerados 

individualmente, a participação dos preparadores (60%) foi superior à média histórica 

documentada para esse grupo (43%). A maior participação dos preparadores demonstra a 

importância do assunto para o meio empresarial, considerando a significativa mudança que o 

referido projeto pode trazer para os relatórios financeiros e seus impactos em diversos 

aspectos das empresas, confirmando as pesquisas de quanto as motivações para o lobbying. 

As participações de acadêmicos e usuários foram as menores entre as categorias. Esse 

fato confirma os resultados das pesquisas anteriores (Durocher et al., 2007; Jorissen et al., 

2012; Sutton, 1984; Tandy & Wilburn, 1996). Uma justificativa para a baixa participação é 

apresentada por Georgiou (2010) que, após entrevistar um grupo de investidores, descobriu 

que a percepção compartilhada entre eles, de que o regulador já considera seus interesses, 

funciona como um inibidor para o maior envolvimento desse grupo, confirmando, novamente, 

o efeito free-rider previsto por Lindahl (1987)  para o lobbying na regulação contábil 

Para os acadêmicos, a falta de incentivos por parte das universidades (Tandy & 

Wilburn, 1996) e a pouca integração entre a academia e prática (Inanga & Schneider, 2005) 

têm sido relatadas como justificativas para a sua reduzida participação. Porém, para a ex-

membro do IASB e professora, Mary Barth (Barth, 2006), os acadêmicos podem contribuir 

para a regulação, apresentando resultados de pesquisas empíricas sobre as indagações 

colocadas pelo Board. Neste sentido, as cartas da American Accounting Association 

(American Accounting Association, 2011)  e da European Accounting Association (European 

Accounting Association, 2008) tiveram essa característica. 

Nem todas as cartas responderam direta ou indiretamente a todas as questões 

selecionadas. Foram obtidas 1.103 respostas válidas (60% do total) para a amostra contendo 

todas as questões selecionadas, que incluem tanto as questões nas quais o regulador manteve o 

seu posicionamento original, quanto aquelas onde foram verificadas mudanças. Para o caso da 

amostra constituída apenas com questões onde foi verificada mudança no posicionamento do 

regulador, foram obtidas 784 respostas válidas (55% do total).  

 

4.2 Análise multivariada 

O modelo de regressão logística foi estimado para as duas amostras da pesquisa, a partir 

de dois métodos distintos: a) considerando todas as variáveis do modelo e b) pelo método 

stepwise, por meio do procedimento backward com nível de significância de 10%, Tabela 5. 

  



 
 

 

Tabela 5 – Estimação do modelo de regressão logística (Equação 1) 

Variáveis 

Amostra com todas as questões (1.103 

observações) 

 Amostra com questões modificadas (784 

observações)  

Modelo 

Completo 

Modelo Stepwise          

(p = 0,10) 

Modelo 

Completo  

Modelo Stepwise             

(p = 0,10) 

Coef. Sig. Coef. Sig. 

Razão 

de 

Chances 

Coef. Sig. Coef. Sig. 

Razão 

de 

Chances 

Prep 0,39 0,093 0,22 0,086 1,25 0,73 0,009 0,74 0,000 2,10 

Prof 0,35 0,142 - - - 0,09 0,737 - - - 

Regul 0,23 0,479 - - - -0,06 0,889 - - - 

Preua 0,27 0,163 - - - 0,56 0,021 0,47 0,042 1,60 

For500 0,20 0,295 - - - 0,35 0,166 - - - 

Big7 0,81 0,138 1,27 0,005 3,57 0,76 0,261 1,06 0,070 2,88 

RegAng 0,46 0,261 - - - 0,56 0,257 - - - 

Adv 0,28 0,257 - - - 0,34 0,276 - - - 

FinEsc 0,07 0,542 - - - 0,19 0,205 0,24 0,043 1,27 

MemB -0,11 0,507 - - - -0,21 0,305 - - - 

Constante 0,22 0,339 0,49 0,000 - 0,23 0,404 0,20 0,099 - 

LR Qui-quadrado 

(10) 
21,44   0,02 11,37 0,000 0,000 47,20 0,000 41,68 0,000 0,000 

Pseudo R
2
 0,02 0,01 0,05 0,04 

Curva ROC 0,58 0,55 0,65 0,63 

Fonte: dados da pesquisa. 

Todos os modelos estimados apresentaram valores da curva ROC acima de 0,5, portanto 

apresentam poder de discriminação aceitável. Os modelos estimados apresentaram entre 1% e 

5% de Pseudo R2. Esta medida serve apenas para discriminar modelos (Fávero et al. (2014, p. 

175) e não foram observadas diferenças significativas entre eles. Para a amostra contendo 

todas as questões (1.103 observações), percebe-se que o modelo completo, apresentou como 

significante apenas a variável Prep (p-value < 0,10), relativa às opiniões dos Preparadores. A 

estimação pelo método stepwise, indicou que a variável Prep continuou a ser significativa, no 

entanto a variável Big 7, que representa as opiniões das grandes firmas internacionais de 

auditoria passou a ser significativa, com p-value inferior a 10%. As demais variáveis 

consideradas no modelo, não demonstraram ter efeito significativo sobre a probabilidade de 

aceitação pelo regulador dos comentários de lobistas com as características descritas nessas 

variáveis. 

Para a amostra contendo apenas as questões em que o regulador modificou a sua opinião 

original (784 observações), os resultados demonstram que no modelo completo, apenas as 

variáveis Prep e Preua tiveram parâmetros com valores considerados significativos (p-value < 

10%). Porém, quando o método stepwise foi aplicado, além das variáveis Prep e Preua, 

também foram consideradas significativas as variáveis Big7 e FinEsc. Está última mede o 

efeito das cartas enviadas por entidades que contribuem para o IASB. Para as demais 

variáveis, novamente, os coeficientes não revelaram efeito significativo. 

 

4.1 Testes das hipóteses da pesquisa 

A análise do modelo de regressão permitiu identificar as características de maior 

relevância para a aceitação do comentário do lobista. Nesse sentido, verificou-se que o fato de 

o stakeholder ser regulador nacional não implicou que seu comentário estivesse mais 

associado às decisões tomadas pelo IASB do que os comentários enviados por outros 

interessados, rejeitando a hipótese H1a, conforme observado pelo teste de significância 

estatística da variável Regul do modelo. Assim, apesar da importância declarada pelo IASB 

para esse grupo de interessados (IFRS Foundation, 2012b), a diversidade de interesses que os 



 
 

 

reguladores nacionais devem representar contribui para diluir o efeito de suas preferências 

sobre as decisões do regulador internacional e pode ter colaborado para que os comentários 

desse grupo não tenham se sobressaído em relação aos demais enviados ao órgão.  

Por outro lado, os resultados obtidos, tanto para a amostra com todas as questões 

analisadas, quanto para a amostra com apenas as questões nas quais o IASB mudou de 

opinião, revelaram que as empresas preparadoras de demonstrações contábeis (variável Prep) 

tiveram maior associação de seus comentários com as decisões do IASB, do que reguladores 

nacionais, profissionais em geral, acadêmicos e usuários. Os resultados indicam que essa 

associação é ainda maior quando só as questões onde ocorrem divergências com as opiniões 

do IASB são consideradas (Razão de Chances de 1,25 do modelo com amostra completa, 

contra a Razão de Chances de 2,10 do modelo com amostra parcial). Esses resultados 

confirmam a hipótese H1b e são consistentes com as análises teóricas desenvolvidas para 

explicar o processo de lobbying nas normas contábeis (Sutton, 1984; Watts & Zimmerman, 

1978, 1986) e também reforçam o conjunto das pesquisas empíricas que relataram casos de 

influência sobre os processos regulatórios em diversos países (Cortese et al., 2010; McLeay et 

al., 2000; Rahman et al., 1994; Ramanna, 2008; Zeff, 2002, 2012). Os resultados obtidos pela 

estimação do modelo de regressão logística não forneceram dados que relatassem uma maior 

associação entre as preferências manifestadas pelos reguladores anglo-americanos e as 

decisões do regulador internacional (hipótese H2a). Então, apesar do histórico de 

cumplicidade e cooperação entre os reguladores do antigo G4+1 (Austrália, Canadá, Estados 

Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido) com os projetos e na direção do regulador 

internacional (Arnold, 2012; Camfferman & Zeff, 2006), essa associação mais robusta não foi 

encontrada nas cartas em análise. Possíveis explicações para esse fenômeno podem estar nas 

reformas empreendidas pelo regulador ocorridas nos últimos 5 anos que podem interferido no 

histórico equilíbrio de forças dentro do órgão e contribuído para a redução do peso dos 

reguladores anglo-americanos. 

A hipótese H2b pondera que as cartas enviadas pelas grandes firmas de auditoria 

aumentam a chance de seu comentário estar associado às decisões do IASB. Os resultados 

indicaram que a associação entre os comentários das Big 7 e as decisões tomadas pelo IASB 

foram estatisticamente significativos para as duas amostras. Os coeficientes indicam que 

comentários feitos pelas grandes firmas de auditoria aumentam, entre 3,57 e 2,88, as chances 

de serem aceitos pelo regulador. Assim, a Hipótese H2b foi confirmada. 

A associação entre o resultado do processo regulatório e as opiniões das grandes firmas 

de auditoria pode ser ainda maior, quando se considera o modelo estimado como um todo, 

pois essas tem ainda um importante papel de financiamento do IASB. Assim, pode-se utilizar 

o modelo da equação (2) para obter a Razão de Chances específica de uma das Big Four 

(Deloitte Touche Tohmatsu; Ernst & Young; KPMG ou  PricewaterhouseCoopers) ter o seu 

comentário aceito pelo regulador quando discordar da opinião do mesmo, sabendo que as Big 

4 estão classificadas como as maiores contribuintes individuais do regulador internacional 

(nível 3 da escala da variável FinEsc). Nessa situação, a Razão de Chances aumenta de 2,88 

para 5,92, ou seja, as chances de influenciar a decisão do regulador internacional mais que 

dobram caso o emissor da carta seja uma Big Four. Então, as chances de um comentário das 

Big Four estarem associados as decisões do regulador quando esse alterar a sua posição inicial 

é até 5 vezes maior (5,92-1) do que as chances de outro stakeholder. 
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Os resultados encontrados reforçam as pesquisas que reconhecem a estreita ligação 

entre as preferências de auditores e de reguladores (Allen, Ramanna, & Roychowdhury, 2012; 

Arnold, 2012; Botzem, 2012; Haring jr., 1979; Humphrey et al., 2009; MacArthur, 1988; 

McLeay et al., 2000). Tais pesquisas trazem evidências de elaboração de normas por 

reguladores nas quais foi demonstrada a influência das grandes firmas de auditoria, bem 

como, apresentam elementos que evidenciam a importância e a influência histórica dessas 

firmas no desenvolvimento do IASB. Esse influência é demonstrada tanto na estrutura do 

regulador, quanto nos discursos adotados na área. Burlaud e Colasse (2011) e Martinez-Diaz 

(2005) argumentam que a influência técnica e ideológica das firmas de auditoria é um dos 

principais aspectos do processo regulatório do IASB, pois funciona como elemento de 

cumplicidade intelectual e de difusão da visão compartilhada de como a contabilidade 

financeira deve ser. Cooper e Robson (2006) complementam esse raciocínio, alegando que as 

grandes firmas de auditoria ajudam a produzir e reproduzir a identidade não só dos 

contadores, mas também da maneira com que as empresas interpretam (e gerenciam) os 

eventos econômicos. Talvez seja esta última nuance o aspecto de influência mais decisivo em 

todo o processo regulatório do IASB. 

Os resultados indicam ainda a confirmação da relação sugerida na hipótese H3a de que 

empresas estadunidenses têm maior chance de que seus comentários estejam associados às 

decisões do IASB do que preparadores de outros países. Porém, essa relação só foi detectada 

quando as opiniões dos preparadores do país divergiram da posição manifestada pelo 

regulador. A nova norma sobre reconhecimentos de receitas, quando aplicada nos Estados 

Unidos, vai reduzir a flexibilidade com que as companhias reconhecem e reportam suas 

receitas, indicadores chave para a avaliação de seu desempenho perante o mercado e dos seus 

gerentes perante aos investidores. Essa situação parece confirmar o que destaca Zeff (2012, p. 

236): “quando o regulador propõe limitar esta flexibilidade [a maneira como os gerentes 

reconhecem seus resultados], os gerentes das companhias – o setor de preparadores – resiste  

com o considerável poder a sua disposição”.  

As hipóteses H4a, H4b e H4c tratam da associação entre as decisões tomadas pelo IASB 

e as preferências dos lobistas que contribuem financeiramente (H4c) ou operacionalmente, 

por via direta (H4b) ou indireta (H4a), para as atividades do regulador internacional. Os 

resultados da estatística multivariada indicaram que apenas a hipótese H4c relativa a 

contribuição financeira está associada as decisões de regulador (variável FinEsc) e parecem 

confirmar a hipótese. Um aumento de um nível na escala de financiamento do regulador, 

aumenta em 27% as chances do comentário ser aceito. Porém, essa associação só se dá 

quando a opinião do lobista é contrária ao posicionamento do regulador e esse último muda a 

sua posição. Esse resultado foi confirmado apenas em uma das amostras e deve ser visto com 

cautela, o que requer a realização de estudos adicionais. Os resultados não confirmaram que o 

suporte operacional ao regulador é motivo de associação das preferências do lobista com a do 

órgão (variáveis Adv e MemB). Os resultados parecem confirmar os achados da pesquisa de 

Hansen (2011) que investigou os processos de normas do IASB de 2002 a 2004. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a associação das características específicas 

dos participantes do processo de regulação contábil promovido pelo IASB e a sua possível 

influência na elaboração das IFRS, investigando o alinhamento entre as decisões do órgão e as 

opiniões manifestadas por stakeholders específicos. Para conduzir a investigação, foram 

utilizadas as cartas de comentários enviadas ao IASB por conta do processo de elaboração da 

IFRS 15 Revenue from contracts with Customers e realizada a análise de conteúdo de 1.177 



 
 

 

cartas relativas ao processo de consulta pública ao Discussion Paper, emitido em dezembro 

de 2008  e ao Exposure Draft,  emitido em junho de 2010. 

Os resultados do modelo de regressão logística estimado revelaram, de maneira 

consistente, que os comentários emitidos pelas empresas preparadores de demonstrações 

contábeis têm maior associação com as decisões do IASB, do que os comentários de 

reguladores nacionais, profissionais em geral, acadêmicos e usuários. Constatou-se que essa 

associação é ainda maior quando só as questões onde ocorrem divergências com as opiniões 

do IASB são consideradas. Nesse caso, os comentários dos preparadores têm até o dobro de 

chances de ser aceito pelo regulador, do que os comentários dos outros stakeholders. 

Adicionalmente, se o preparador for dos Estados Unidos e discordar do procedimento 

proposto pelo IASB, suas chances de ter o seu comentário aceito é 60% maior do que se o 

comentário for realizado por um preparador de outro país. No entanto, o fato de o preparador 

estar listado entre as 500 maiores empresas do mundo, não é indicativo de nenhum efeito 

adicional sobre a probabilidade de aceitação de seu comentário pelo IASB..  

Os resultados indicaram, também, a existência de forte associação entre os comentários 

das grandes firmas multinacionais de auditoria e as decisões tomadas pelo IASB. As analises 

revelaram que um comentário de uma das Big Four tem até 5 vezes mais chances de ser aceito 

pelo regulador internacional do que um comentário feito por outro interessado. Esse aspecto 

confirma as pesquisas que relatam o envolvimento das grandes firmas de auditoria com o 

trabalho do IASB. As pesquisas destacam que a influência do grupo vai além do trabalho 

técnico do órgão (Hopwood, 1994), se espalha por toda estrutura do regulador internacional 

(Perry & Nöelke, 2005), pela viabilidade financeira do mesmo (Botzem & Quack, 2009) e, 

para alguns autores, até pela forma como as discussões são colocadas e no conteúdo das ideias 

consideradas aceitáveis pelo regulador (Burlaud & Colasse, 2011; Cooper & Robson, 2006), 

funcionando como uma espécie de ideologia compartilhada (Martinez-Diaz, 2005). 

Já a premissa de que o sucesso do lobbying está associado com o impacto do lobista na 

viabilidade financeira e operacional do regulador, teve apenas uma de suas três hipóteses 

aceita, e pelo fato desse resultado ter sido confirmado apenas em uma das amostras, deve ser 

visto com cautela, o que requer a realização de estudos adicionais. 

A regulação contábil produzida pelo IASB pode ser entendida como fruto da interação 

das pressões exercidas pelos seus diversos constituintes. Preparadores, profissionais 

contábeis, firmas de auditoria, acadêmicos, reguladores nacionais, usuários, organismos 

internacionais e regionais são interessados que disputam os benefícios regulatórios produzidos 

pelas normas contábeis internacionais. Uma das maneiras de essa pressão ser exercida é por 

meio do fornecimento de informação relevante (que incluiu relatos sobre as consequências 

dos procedimentos propostos sobre o desempenho das organizações dos diversos ambientes 

em que esses procedimentos serão aplicados). Nesse processo interativo, tendo em vista as 

consequências econômicas das decisões regulatórias, é difícil para o regulador selecionar 

procedimentos contábeis que não gerem controvérsias e sejam baseados apenas em aspectos 

técnicos, sobretudo quando tratam de uma norma tão abrangente como a norma sobre receitas. 

Nesse sentido, fica evidente a possibilidade de maior influência dos preparadores e sobretudo 

das grandes firmas de auditoria.  A falta de um mandato legal para impor suas normas e a 

necessidade de construir legitimidade, contribuem para que o IASB funcione como um 

mediador de interesses, pressionado pelos diversos, e na maioria das vezes, legítimos 

interesses. Normatizar é uma decisão social, pois normas estabelecem restrições no 

comportamento, consequentemente elas precisam ser aceitas pelas partes afetadas, conseguir 

aceitação requer habilidades de marketing na arena política (Solomons, 1978). A escolha de 

um determinado procedimento reflete, ao menos em parte, uma decisão onde os reguladores 

procuram gerenciar os conflitos, mas acabam por atender com maior atenção as preferencias 

daqueles que forem mais efetivos em convence-lo.  
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