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RESUMO 

O objetivo deste artigo é avaliar a influência do grau de internacionalização das empresas na 

relação entre as normas reguladoras e os incentivos empresariais com a qualidade das 

informações contábeis. A amostra considerou 1.406 empresas localizadas em doze países, 

compreendendo o período de 2005 a 2012. A qualidade da informação contábil considerou os 

atributos da qualidade dos accruals, persistência, previsibilidade e suavização dos lucros. A 

partir do cálculo dos atributos individuais estabeleceu-se um ranking agregado das empresas, 

utilizando o método de análise multicritério TOPSIS e a técnica da entropia. A investigação 

considerou fatores de normas reguladoras e de incentivos empresariais e, adicionalmente, o 

grau de internacionalização das empresas como fatores explicativos da qualidade da 

informação contábil. Os resultados suportaram as hipóteses de que as empresas com menor 

alavancagem financeira e com maior intensidade de internacionalização posicionaram-se com 

escores mais elevados no ranking da qualidade da informação contábil. O estudo permitiu 

concluir que o maior grau de internacionalização das atividades empresariais constitui-se em 

uma determinante para a qualidade da informação contábil reportada no contexto 

internacional. 
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Área temática: Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Teoria da Agência sugere que os gestores têm tendência a serem avessos aos riscos, 

ampliar seus gastos de curto prazo e alocar recursos para maximizar suas utilidades pessoais, 

em detrimento dos acionistas que são neutros ao risco, pois podem facilmente diversificar o 

risco de seus investimentos no mercado de capitais (Fama & Jensen, 1983; Shleifer & Vishny, 

1997). Esses argumentos sugerem que os gestores são menos propensos a preferir 

investimentos em atividades com riscos mais elevados e aquelas mais onerosas, a exemplo da 

internacionalização.  

As empresas diversificadas internacionalmente podem sofrer uma redução de valor 

devido aos custos de agência associados com tal estratégia (Jiraporn, Kim & Mathur, 2008). 

Além disso, o impacto da diversificação internacional pode aumentar a complexidade na 

previsão dos lucros dos analistas (Duru & Reeb, 2002). Contudo, estudos prévios sugerem 
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que as empresas se engajam em internacionalização porque possuem vantagens de 

propriedade, localização e internalização (Dunning, 1988). De acordo com a United Nations 

Conference on Trade and Development (Unctad, 2014), aproximadamente metade do produto 

interno bruto mundial decorre de filiais estrangeiras de empresas multinacionais, e a maioria 

das 100 maiores multinacionais do mundo possuem em torno de 70% de seus ativos 

investidos no exterior.  

O maior grau de internacionalização indica a possibilidade de maiores taxas de 

crescimento e de persistência dos lucros, aumentando a relevância dos lucros corporativos 

(Duru & Reeb, 2002). Por outro lado, o problema fundamental de agência em muitos países 

decorre do conflito de interesses entre controladores e acionistas minoritários, que, em 

combinação com o fato de que as empresas multinacionais possuem maior nível de assimetria 

de informação, permite aos gestores se engajar em práticas de escolhas contábeis para o 

gerenciamento de resultados (Chin, Chen & Hsieh, 2009).   

Em relação à qualidade da informação contábil, não há uma concordância ou 

abordagem superior geralmente aceita para medir a qualidade dos lucros, em decorrência de 

que os atributos podem ser mutuamente incompatíveis ou sobrepostos, serem interligados e 

não poderem ser considerados separadamente (Yoon, 2007). A qualidade da informação 

contábil é difícil de ser observada e, como consequência, é difícil de ser mensurada (Isidro & 

Raonic, 2012). 

A literatura contábil apresenta evidências de que a qualidade da informação contábil é 

influenciada por diversos fatores regulatórios, a exemplo dos padrões de contabilidade de 

elevada qualidade, em especial das IFRS (Barth, Landsman & Lang, 2008; Iatridis, 2010; 

Houqe, Van Zijl, Dunstan & Karim, 2012), da origem do sistema legal do país (La Porta, 

Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny, 1998; Bushman & Piotroski, 2006; Soderstrom & Sun, 

2007), da existência de leis para proteção do mercado de valores mobiliários e sua efetiva 

aplicação (Houqe et al., 2012), da proteção legal dos interesses de acionistas minoritários (La 

Porta et al., 1998; Houqe et al., 2012), da aplicação efetiva das normas de contabilidade e 

auditoria (Houqe et al., 2012), da eficiência e integridade do ambiente legal sobre os negócios 

(La Porta et al.; 1998; Houqe et al. 2012) e da influência do sistema tributário na intensidade 

do alinhamento entre o lucro contábil e o lucro tributável (Soderstrom & Sun, 2007; Houqe et 

al., 2012). 

Contudo, as empresas também são motivadas por determinados incentivos na 

divulgação dos números contábeis, que exercem influência sobre a qualidade dos relatórios, a 

exemplo da alavancagem financeira (Barth et al., 2008; Kohlbeck & Warfield, 2010), da 

presença em listagem estrangeira (Barth et al., 2008; Isidro & Raonic, 2012), do seu 

desempenho econômico (Burgstahler, Hail & Leuz, 2006; Iatridis, 2010), do nível de 

desenvolvimento econômico e do nível de desenvolvimento do mercado financeiro do país 

(Gaio, 2010; Isidro & Raonic, 2012), do nível de combate à corrupção (La Porta et al., 1998), 

dentre outros incentivos influenciadores. 

O efeito das operações no exterior sobre os atributos da qualidade dos lucros 

permanece uma questão em aberto. Por um lado, os lucros podem ser de qualidade mais 

elevada (mais conservadores) porque se tornam mais eficientes para as partes contratantes 

(investidores, credores, auditores e outros usuários) e ajudam a mitigar litígios com os 

acionistas a respeito da maior incerteza ou dos riscos nas operações no exterior (Hu, Yang & 

Giacomino, 2010). Por outro lado, os lucros podem ser de baixa qualidade sob o efeito das 

operações no exterior, devido aos problemas de risco moral envolvido em tais operações (Hu 

et al., 2010).  

A partir da argumentação de que o nível de interação das atividades empresariais com 

mercados estrangeiros está associado com maior transparência e evidenciação (Khanna, 



 
 

 

Palepu & Srinivasan, 2004; Isidro & Raonic, 2012), foi verificada a existência de estudos 

incipientes na literatura contábil que relacionam atributos da qualidade da informação contábil 

com o grau (intensidade) de internacionalização das atividades empresariais. Por exemplo, 

Khanna et al., (2004) utilizaram as exportações para os Estados Unidos da América; Barth et 

al., (2008) se valeram da listagem em bolsa nos Estados Unidos da América; Chin, Chen e 

Hsieh (2009) consideraram a proporção de ativos no exterior, o número de países nos quais as 

empresas possuem investimentos e a quantidade de investidores no exterior; Isidro e Raonic 

(2012) utilizaram a listagem no mercado de capitais dos Estados Unidos da América e os 

segmentos geográficos; e Chin, Chen, Kleinman & Lee (2012) consideram os lucros no 

exterior, as mudanças nos lucros no exterior, o número de países nos quais a empresa tem 

investimentos e número de investidores no exterior. 

Nesta investigação, adota-se uma abordagem econômica para tratar da intensidade em 

que as empresas estão envolvidas no mercado externo, incluindo empresas de vários países, 

com ambientes institucionais diversificados e que enfrentam distintas forças de mercado. 

Empresas mais internacionalizadas em suas atividades podem ser requeridas a 

apresentar níveis mais elevados de evidenciação devido à sua maior complexidade 

operacional ou por exigência de seu arranjo de financiamento. A maior exposição ao mercado 

de capitais, de produtos ou de trabalho aumenta a demanda por uma melhor divulgação 

(Webb, Cahan & Sun, 2008). Neste contexto, o estudo pretende responder a seguinte questão 

de pesquisa: qual a influência do grau de internacionalização das empresas na relação entre as 

normas reguladoras e os incentivos com a qualidade das informações contábeis? O objetivo é 

avaliar a influência do grau de internacionalização das empresas na relação entre as normas 

reguladoras e os incentivos com a qualidade das informações contábeis. 

 Como contribuições do presente estudo, pode-se destacar que diferentemente de 

estudos anteriores que focaram em um único atributo da qualidade contábil, como 

conservadorismo contábil (Ball, Robin & Wu, 2003; Bushman & Piotroski, 2006) ou do 

gerenciamento de resultados (Burgsthaler et al., 2006), este considera o aspecto de que a 

qualidade da informação contábil é um conceito amplo, com várias dimensões.  

Adicionalmente, a investigação considera a inclusão da variável da intensidade de 

internacionalização, constituída de modo agregado, como uma determinante explicativa da 

qualidade dos resultados contábeis. Este aspecto é singular em estudos internacionais, ao 

considerar a proporção das operações de vendas no exterior e da propriedade no exterior 

conjuntamente, já que na pesquisa prévia os aspectos de internacionalização das atividades 

empresariais são tratados individualmente. Assim, o estudo considera variáveis em nível de 

empresa e em nível de país, para justificar os números contábeis reportados no cenário 

internacional e o papel desempenhado pelas características das empresas e pelo ambiente do 

país, sobre a qualidade da informação contábil. 

A relevância da investigação está atrelada à produção de resultados que são do 

interesse de profissionais como contadores, consultores, analistas de mercado, auditores, 

responsáveis pela elaboração de normas contábeis e pesquisadores. Para as empresas, os 

resultados são importantes pela possibilidade de avaliar como a interação com mercados 

externos influencia nas escolhas das políticas contábeis, reforçando a premissa de que a 

informação contábil de elevada qualidade pode mitigar os problemas de agência decorrentes 

da assimetria de informação entre as empresas e os investidores (Ball, Kothari & Robin, 

2000).  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA E HIPÓTESES DA PESQUISA  

A relação entre a qualidade da informação contábil e os possíveis fatores explicativos 

tem sido investigada por diversos autores, a exemplo de Ball e Shivakumar (2005), 



 
 

 

Burgstahler et al. (2006), Yoon (2007), Daske, Hail, Leuz & Verdi (2008), Gaio (2010), 

Houqe et al. (2012), dentre outros. Neste estudo são considerados dois grupos de variáveis, 

segregadas entre as normas reguladoras e os incentivos empresariais, iniciando-se pela 

discussão do grupo das variáveis que sustentam as hipóteses das normas reguladoras: adoção 

das IFRS, origem legal do país, carga tributária e o ambiente legal.  

Existem diversas evidências da relação entre a qualidade da informação contábil e 

fatores regulatórios, como a adoção das IFRS (Barth et al., 2008; Iatridis, 2010; Houqe et al., 

2012, Christensen, Hail & Leuz, 2013); o sistema legal do país (La Porta et al., 1998; 

Bushman & Piotroski, 2006; Soderstrom & Sun, 2007); as leis para proteção do mercado de 

valores mobiliários (Houqe et al., 2012); a proteção legal dos interesses de acionistas 

minoritários (La Porta et al., 1998; Houqe et al., 2012); a aplicação efetiva das normas de 

contabilidade e auditoria (Houqe et al., 2012); a eficiência e integridade do ambiente legal 

sobre os negócios (La Porta et al.; 1998; Houqe et al. 2012); e a influência do sistema 

tributário na intensidade do alinhamento entre o lucro contábil e o lucro tributável 

(Soderstrom & Sun, 2007; Houqe et al., 2012). 

As IFRS constituem-se como a mais provável e importante determinante da qualidade 

da informação contábil. Desde sua adoção, as diferenças nos padrões nacionais de 

contabilidade diminuíram, pois sua aplicação pressiona a administração para fornecer uma 

visão verdadeira e justa da realidade econômica e se envolver em menos atividades de 

gerenciamento de resultados (Houqe et al., 2012), além de aumentar a comparabilidade das 

demonstrações financeiras, a melhoria da qualidade dos relatórios financeiros e dos benefícios 

aos investidores (Daske et al., 2008).  

As IFRS reduzem o gerenciamento de resultados e melhoram a qualidade dos 

relatórios (Ewert & Wagenhofer, 2005), sendo que as empresas adotantes são menos 

propensas a se envolver em suavização de resultados e mais propensas a reconhecer perdas de 

forma mais tempestiva (Barth et al., 2008; Armstrong, Barth, Jagolinzer & Riedl, 2010).  

Evidências empíricas da melhoria da informação contábil após a adoção das IFRS 

podem ser encontradas nos estudos de Barth et al., (2008), Daske et al. (2008), Iatridis (2010), 

Armstrong et al., (2010) e Houqe et al. (2012).   

Assim, estabeleceu-se a primeira hipótese (H1) do estudo: Há uma relação positiva 

entre a adoção das IFRS e a qualidade das informações contábeis. 

A qualidade da informação contábil também pode ser afetada pelo sistema legal. Os 

benefícios do controle privado dos gestores são mais restritos em países com tradição legal 

common law, em decorrência de um ambiente com instituições mais preocupadas com a 

aplicação e a execução legal (Dyck & Zingales, 2004). 

Evidências de que empresas localizadas em países common law apresentam 

informações contábeis de qualidade mais elevada podem ser constatadas em estudos como os 

de Ball et al. (2000), Leuz, Nanda e Wysocki (2003), Francis e Wang (2008) e La Porta, 

Lopez‐De‐Silanes & Shleifer (2008). O sistema jurídico common law está associado com 

menor formalismo dos procedimentos judiciais (Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes & 

Shleifer, 2003) e maior independência judicial (La Porta, Lopez-De-Silanes, Pop-Eleches & 

Shleifer, 2004), em comparação com o sistema code law.  

Neste sentido, estabeleceu-se a hipótese H2 do estudo: Há uma relação positiva entre 

a origem legal common law e a qualidade das informações contábeis. 

A carga tributária influencia os números contábeis de diversas formas ao redor do 

mundo (Soderstrom & Sun, 2007). Empresas com taxas de impostos marginais mais elevadas 

provavelmente têm maiores incentivos para o gerenciamento fiscal e menores incentivos para 

relatórios financeiros informativamente úteis (Goncharov & Zimmermann, 2006). A 

vinculação entre os lucros contábeis e os lucros tributáveis diminui o estímulo das empresas 



 
 

 

em reportar o seu verdadeiro desempenho econômico (Alford, Jones, Leftwich & Zmijewski, 

1993). Em países com elevado alinhamento entre a contabilidade e a tributação, os lucros 

reportados pelas empresas são menos propensos de refletir as atividades econômicas 

subjacentes (Burgstahler et al., 2006).  

A partir disso, estabeleceu-se a hipótese H3 de estudo: Há uma relação negativa entre 

a carga tributária e a qualidade das informações contábeis. 

A teoria econômica sugere que ambientes institucionais bem desenvolvidos aliviam os 

custos de informação e de transação e que as instituições legais que protegem os interesses 

dos investidores são uma parte integrante do desenvolvimento do mercado financeiro (Houqe 

et al., 2012). A qualidade dos resultados contábeis também é influenciada pelo sistema legal 

dos países e pela forma como os padrões contábeis e os litígios contra gestores e auditores são 

aplicados (Ball et al., 2003; Soderstrom & Sun, 2007). Ball, Kothari e Robin (2000) e Leuz et 

al., (2003) sugerem que o ambiente legal e institucional de um país influencia as propriedades 

dos lucros reportados, pois um sistema legal de alta qualidade favorece a existência de uma 

extensa demanda por informações de contabilidade financeira de boa qualidade.  

Neste contexto, estabeleceu-se a seguinte hipótese H4 de pesquisa: Há uma relação 

positiva entre o ambiente legal mais desenvolvido e a qualidade das informações contábeis. 

O segundo grupo de variáveis do estudo, que fundamentam as hipóteses relacionadas 

aos incentivos empresariais para a qualidade dos números contábeis reportados, é composto 

pela alavancagem financeira e pelo retorno sobre ativos em nível de empresas, pelo nível de 

transparência, de desenvolvimento econômico e do mercado financeiro dos países de origem 

das empresas investigadas. As empresas que apresentam elevada alavancagem financeira 

podem ter riscos e custos de agência mais elevados, influenciando negativamente a qualidade 

dos ganhos (Gaio, 2010). Tais riscos e custos podem também criar incentivos para manipular 

números contábeis, a fim de demonstrar que possuem capacidade de cumprir os 

compromissos com as dívidas.  

Assim, elaborou-se a seguinte hipótese H5 de pesquisa: Há uma relação negativa entre 

a alavancagem financeira e a qualidade das informações contábeis. 

Empresas com desempenho deficiente podem apresentar incentivos mais elevados 

para envolverem-se em gerenciamento de resultados (Doyle, Ge & Mcvay, 2007). As 

evidências do estudo de Burgstahler et al., (2006) indicaram o retorno sobre ativos 

relacionado negativamente com o gerenciamento de resultados, enquanto Gaio (2010) 

encontrou relação significativa com métricas agregadas de qualidade da informação contábil.  

Assim, estabeleceu-se a hipótese de pesquisa H6: Há uma relação positiva entre o 

retorno sobre ativos e a qualidade das informações contábeis. 

Em países com elevada corrupção, os relatórios financeiros não são frequentemente 

utilizados para reduzir a assimetria de informação (Soderstrom & Sun, 2007). Por outro lado, 

um sistema eficaz de contabilidade inibe as pessoas a se envolverem em atos de corrupção e 

aumenta a probabilidade de detecção de fraudes, bem como, a má alocação de ativos é mais 

prontamente identificada (Malagueño, 2010).  

A partir deste contexto, elaborou-se a hipótese de estudo H7: Há uma relação positiva 

entre a percepção do combate à corrupção e a qualidade das informações contábeis. 

A qualidade das demonstrações contábeis tem uma associação com o nível do 

desenvolvimento econômico do país (Francis, Khurana, Martin & Pereira, 2008; Gaio, 2010; 

Isidro & Raonic, 2012). Os países menos desenvolvidos economicamente tendem a apresentar 

instituições legais com menor eficiência e as empresas possuem maiores ônus para compensar 

seu fraco ambiente legal (Gaio, 2010). A criação e a manutenção de mecanismos de execução 

legal são onerosas e países com fraco desenvolvimento econômico podem não ter condições 

de manter estruturas adequadas de proteção legal dos investidores (LA PORTA et al., 1998), a 



 
 

 

qual está relacionada positivamente com a qualidade da informação contábil (Francis &  

Wang, 2008; Houqe et al. 2012).  

Assim, apresenta-se a hipótese H8: Há uma relação positiva entre o nível de 

desenvolvimento econômico do país de origem e a qualidade das informações contábeis. 

Uma elevada demanda por relatórios financeiros e divulgações públicas de alta 

qualidade ocorre de forma mais efetiva em sistemas financeiros orientados para o mercado, do 

que em sistemas financeiros orientados para o financiamento bancário. Ambientes com baixo 

desenvolvimento do mercado financeiro geram poucos estímulos para relatórios de elevada 

qualidade (Ball et al., 2003). 

Em ambientes de negócios em que o capital é fornecido por numerosos pequenos 

investidores, as empresas possuem incentivos para divulgar informações de alta qualidade 

para atrair um amplo conjunto de investidores para financiar seus projetos (Isidro & Raonic, 

2012). 

O desenvolvimento do mercado financeiro dos países pode reforçar o monitoramento e 

o controle dos dados contábeis, em decorrência das leis e regulamentações mais rigorosas 

para a proteção dos investidores e, por extensão, dos participantes mais sofisticados (fundos 

de investimentos) do mercado de capitais (Enomoto, Kimura & Yamaguchi, 2014).  

Neste contexto, apresenta-se a hipótese de estudo H9: Há uma relação positiva entre o 

nível de desenvolvimento do mercado financeiro do país de origem e a qualidade das 

informações contábeis. 

Recentemente, o efeito dos incentivos empresariais de reporte sobre a qualidade dos 

resultados contábeis tem recebido considerável atenção, a exemplo dos estudos de Ball et al., 

(2003), Lang, Raedy e Wilson (2006), Burgstahler et al., (2006), Bushman e Piotroski (2006), 

Christensen, Lee e Walker (2008), Gaio (2010). Christensen et al., (2008) destacam que os 

incentivos são mais importantes que o padrão contábil para explicar a qualidade dos 

resultados contábeis, enquanto Gaio (2010) identificou que as variáveis em nível de empresas 

superam as variáveis em nível de país como incentivos para reportar informação contábil de 

elevada qualidade.Para explicar a qualidade dos relatórios financeiros em um contexto 

internacional é necessário considerar uma variedade de incentivos de reporte em nível de 

empresas e fatores institucionais e econômicos em nível de país (Holthausen, 2003), pois as 

condições nas quais as empresas operam (Isidro & Raonic, 2012), como a estrutura de 

propriedade e o grau de internacionalização dos negócios (Ball & Shivakumar, 2005; 

Burgstahler et al., 2006), podem apresentar significante influência sobre a qualidade dos 

relatórios contábeis.  

A internacionalização pode conduzir à evidenciação de resultados contábeis mais 

conservadores, para compensar o efeito negativo do risco e da incerteza das operações no 

exterior. O conservadorismo também compensa o viés gerencial nos relatórios financeiros, 

introduzido pela incerteza das operações no exterior, e aumenta a qualidade dos resultados 

contábeis utilizados pelas partes contratantes (Hu et al., 2010). As empresas com atividades 

internacionais possuem lucros mais persistentes, portanto, mais relevantes (Thomas, 1999) e 

com menor volatilidade (Callen, Hope & Segal, 2005).  



 
 

 

A partir desses aspectos, apresenta-se a seguinte hipótese H10 da pesquisa: A qualidade 

da informação contábil é influenciada positivamente pelo grau de internacionalização das 

empresas, em conjunto com as normas reguladoras e os incentivos empresariais. 

 

3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

A coleta do tipo documental ocorreu a partir de dados contábeis, financeiros, 

tributários e de mercado divulgados pelas empresas investigadas e aqueles produzidos por 

organismos internacionais, para o período de 2005 a 2012.  

A composição da população de pesquisa foi definida considerando-se as empresas de capital 

aberto, exceto as financeiras, localizadas nos vinte países com maior Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2013, conforme o World Development Indicators (2014), produzido pelo The World 

Bank. A partir das informações recuperadas na base de dados Thomson Datastream Index 

Service (2014), optou-se em considerar apenas os países que possuíam mais de 10 empresas 

com as variáveis necessárias para operacionalizar os modelos teóricos utilizados, resultando 

em uma amostra final composta por 1.406 empresas de doze países. Um dos fatores 

determinantes do número de empresas por país refere-se à presença de informações da 

internacionalização, de divulgação voluntária. Os países com representação na amostra são a 

Alemanha (35), Austrália (47), Brasil (18), Canadá (79). China (19), Estados Unidos (560), 

Holanda (16), Índia (72), Indonésia (11), Japão (398), Reino Unido (128) e Suíça (27). A 

análise considera os atributos correspondentes ao período de 2005 a 2012, exigindo na 

operacionalização alguns dados relativos ao período de 2003 a 2014. 

A investigação considera a qualidade da informação contábil (QIC) a partir do ranking 

individual por empresa, composto por quatro atributos dos lucros baseados na contabilidade: 

qualidade dos accruals, persistência, previsibilidade e suavização dos lucros. 

Para a qualidade dos accruals, utilizou-se a abordagem de Dechow e Dichev (2002), 

em que os accruals são modelados como uma função dos fluxos de caixa do passado, do 

presente e do futuro, dado seu propósito de alterar o tempo de reconhecimento do fluxo de 

caixa nos lucros. 

ACTi,t =  φ0,i + φ1,iCFOi,t-1  + φ2,iCFOi,t + φ3,iCFOi,t+1 + εi,t                                 (Eq. 1). 

Em que: 

ACTi,t = accruals correntes totais da firma  i no ano t (ΔACi,t - ΔPCi,t – Δcaixai,t  + ΔFINCPi,t); 

Ativosi,t = média dos ativos totais da firma i no ano t e t – 1.  

FCOi,t =  fluxo de caixa operacional no ano t calculado como o lucro líquido antes dos itens 

extraordinários (LLO) menos total dos accruals (TA), onde:  

TA = ΔACi,t - ΔPCi,t - Δcaixai,t  + ΔFINCPi,t  -  DEPAMi,t;  

ΔACi,t = variação no ativo circulante da firma i entre o ano t-1 e o ano t;   

ΔPCi,t = variação no passivo circulante da firma  i entre o ano t-1 e o ano t;  

ΔCaixai,t = variação no caixa e equivalentes de caixa da firma i entre o ano t-1 e o ano t; 

ΔFINCPi,t = variação dos financiamentos de CP da firma i entre o ano t-1 e o ano t; DEPAMi,t 

= despesas de depreciação e amortização da firma i no ano t;  

As variáveis ACTi,t, CFOi,t-1, CFOi,t e CFOi,t+1 são escaladas pelos ativos totais. 

A medida de qualidade dos accruals é igual ao desvio padrão dos resíduos da Equação 

(1), sendo que maiores valores indicam accruals de menor qualidade e, dessa forma, lucros de 

menor qualidade (Francis, Lafond, Olsson & Schipper, 2004; Gaio, 2010). 

A medida de persistência dos lucros é aquela utilizada por Francis et al. (2004), em 

que os valores de ɸ1,i próximos de 1 implicam ganhos altamente persistentes, enquanto que os 

valores de ɸ1,i perto de 0 implicam ganhos altamente transitórios. 

Xi,t = ɸ0,i + ɸ1,i Xi,t-1 + 𝝊i,t                                                                                 (Eq. 2). 

Em que: 



 
 

 

Xi,t  = lucro líquido antes dos itens extraordinários da firma i no ano t dividido pela média 

ponderada do número de ações em circulação durante o ano t. 

Xi,t-1  = lucro líquido antes dos itens extraordinários da firma i no ano t dividido pela média 

ponderada do número de ações em circulação durante o ano t-1. 

A medida da previsibilidade dos lucros utilizada nesta pesquisa, a exemplo dos 

estudos de Francis et al. (2004) e Yoon (2007),  considera o desvio padrão dos resíduos (εi,t) 

da Equação (2).  Resíduos (εi,t) menores implicam lucros de qualidade mais elevada e mais 

previsíveis. Para a suavização dos lucros utilizou-se o modelo proposto por Leuz et al., 

(2003), considerando o coeficiente de suavização como a proporção entre o desvio padrão do 

lucro líquido antes dos itens extraordinários dividido pelos ativos totais no início do período, 

com o desvio padrão do fluxo de caixa operacional dividido pelos ativos totais iniciais. 

SUAV = σ(lucro operacionalit) / σ(fluxo de caixa operacionalit)                     (Eq. 3). 

Em que: 

FCO = Lucro Líquido – Accruals  

Accruals = {[Act-Dispt) - (PCt-EmpCPt)] - [(Act-1-Dispt-1) - (PCt-1 -EmpCPt-1)] - DeprAmortt} 

ACt = Ativo circulante no ano t;  Dispt = Disponibilidades no ano t;  PCt = Passivo circulante 

no ano t;  

EmpCPt = Empréstimos de curto prazo em t; ACt-1 = Ativo circulante no ano t-1; Dispt-1 = 

Disponibilidades no ano t-1;  PCt-1 = Passivo circulante no ano t-1;  EmpCPt-1 = Empréstimos 

de curto prazo em t-1.  

Baixos valores desta medida indicam que, ceteris paribus, os executivos exercem 

discricionariedade contábil para suavizar lucros divulgados (Leuz et al., 2003). Seguindo Gaio 

(2010), o estudo assume que a suavização é um atributo desejável dos lucros, portanto, lucros 

menos suavizados implicam em lucros de menor qualidade.  

O emprego da quantificação utilizou inicialmente da regressão linear múltipla, com 

análise individual por empresa, para construir cada um dos atributos dos lucros. Em seguida, 

por meio da análise multicritério Technique for Order Preference by Smilarity to Ideal 

Solution – TOPSIS (Bulgurcu, 2012), com uso da entropia (Zeleny, 1982) para definição do 

peso de cada vetor, construiu-se um ranking agregado da qualidade da informação contábil, 

com escores individuais entre 0 e 1.  

O Quadro 1 apresenta as variáveis utilizadas na investigação e suas respectivas 

métricas de mensuração. 

Quadro 1 – Variáveis e métricas 

Variáveis Métrica 

QIC Qualidade dos accruals, persistência, previsibilidade e suavização dos lucros, em forma de 

ranking por empresa. 
IFRS Variável dummy, sendo 1 para as empresas que adotaram este padrão 0 para as demais. 

USGAAP Variável dummy, sendo 1 para as empresas que adotaram este padrão 0 para as demais. 

ORIGEM A origem legal utilizada variável dummy, sendo 1 para o país com sistema common law e 0 

para code law. 
CTRIB Carga tributária do país, com escala de 0 (alta) a 10 (baixa) para taxa de imposto marginal, 

conforme Economic Freedom of the World (2013) 
AMBIENTE Ambiente legal, com escala de 1 a 7, sendo 1 para ambiente pouco desenvolvido e 7 para 

ambiente altamente desenvolvido, conforme o World Economic Forum (2013). 
ALAV Alavancagem financeira = passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo ativo 

total. 

 

 

ROA Retorno sobre ativos = Lucro antes dos juros e impostos, dividido pelo ativo total. 
IPC O índice de percepção da corrupção é escala de 0 a 10, sendo 0 para países altamente 

corruptos e 10 para altamente transparentes, conforme a Transparency International (2012). 

 

 

Transparency International (2005-2012) 

NDE O nível de desenvolvimento econômico é o logaritmo natural do produto interno bruto per 

capita, divulgado pelo The Bank World (2013); 

 NDF O nível de desenvolvimento do mercado financeiro é a capitalização no mercado de ações em 



 
 

 

relação ao produto interno bruto, divulgado pelo The Bank World (2013). 

G_INTER O grau de internacionalização é o ranking da relação entre as vendas no exterior com as 

vendas totais mais ativos no exterior com ativos totais, dividido por 2. UNCTAD (1995). 

TAM Tamanho é o logaritmo natural do valor contábil do ativo total no final do período. 

 

CVEND 

Crescimento das vendas é o logaritmo natural da relação entre as vendas do ano 2 e as vendas 

do ano 1. 

IND Variável dummy, sendo 1 para empresas industriais e 0 para as demais.  

COM Variável dummy, sendo 1 para empresas comerciais e 0 para as demais. 

AUDITORIA 

 

Empresa de auditoria é variável dummy, sendo 1 para empresa auditada por PwC, KPMG, 

E&Y ou D&T, e 0 para as demais; 

DPFCO A volatilidade do fluxo de caixa considera a relação entre o fluxo de caixa e o ativo total. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Equação (4) apresenta a especificação do modelo da relação entre a QIC, as normas 

reguladoras e os incentivos para os relatórios financeiros. 

                                                                        

                        
  
                                                  (Eq.4). 

A Equação (5) apresenta a especificação do modelo da relação entre a QIC, as normas 

reguladoras, os incentivos para os relatórios financeiros e o grau de internacionalização das 

empresas: 

                                                                       

                        
  
                                         

                                                                                                                                                     (Eq. 5). 

A Equação (6) apresenta a especificação do modelo da relação entre a QIC, normas 

reguladoras (exceto os padrões contábeis) e os incentivos:  

                                                                    

                        
  
                                                      (Eq. 6).                                 

A Equação (7) apresenta a especificação do modelo da relação entre a QIC, as normas 

reguladoras (exceto padrões contábeis), os incentivos para os relatórios financeiros e o grau 

de internacionalização das empresas:  

                                                                       

                        
  
                                                      

                                                                                                                                                        (Eq.7).      

Procedimentos específicos de testes amostrais de normalidade, de confiabilidade e 

validade foram desenvolvidos para garantir a validade interna e externa dos resultados 

obtidos. A inexistência de multicolinearidade dos dados foi verificada por meio dos testes 

Tolerance (Tolerância) e VIF (Fator de Inflação da Variância).  A ausência de autocorrelação 

serial dos resíduos foi verificada no teste de Durbin-Watson (DW) ou a estatística d. A 

avaliação do pressuposto da distribuição normal dos resíduos foi executada por meio do teste 

Kolmogorov-Smirnov Z. Para examinar a existência da homoscedasticidade no 

comportamento dos resíduos, utilizou-se o teste de Pesarán-Pesarán. Os modelos 

econométricos atenderam aos pressupostos da homoscedasticidade, multicolinearidade e 

autocorrelação de resíduos. O pressuposto da normalidade ficou abaixo da α estimada em 5% 

para os resultados da coluna (2) da Tabela 1 e 3. Porém, considerando o tamanho da amostra, 

este pressuposto pode ser relaxado (STEVENSON, 2001).  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção tem como principal finalidade atender ao objetivo específico do estudo que 

é o de analisar o efeito do grau de internacionalização das empresas na relação entre as 



 
 

 

normas reguladoras e os incentivos empresariais com a qualidade da informação contábil.  

 

4.1 Análise da influência do grau de internacionalização na QIC 

A coluna (1) da Tabela 1 evidencia os resultados da regressão linear multivariada 

apresentada na Equação (4) para testar o papel das normas reguladoras e dos incentivos 

empresariais, enquanto a coluna (2) adiciona o grau de internacionalização com a aplicação da 

Equação (5), para explicar a qualidade dos resultados contábeis em um ranking de atributos 

baseados em contabilidade.  

Na coluna (1) da Tabela 1 tem-se o modelo que inclui variáveis de normas 

reguladoras, incentivos empresariais e variáveis de controle, produzindo um R
2
 ajustado de 

11% e apresentando relação positiva e significativa com a variável dependente ao nível de 1% 

(estatística F). As variáveis correspondentes às normas reguladoras USGAAP e IFRS 

apresentaram relação positiva e estatisticamente significativa com a QIC, conforme o 

esperado, ao nível de 1%.  Considerando a sistemática adotada na análise e que ambas as 

variáveis apresentaram coeficiente positivo, infere-se que as empresas que utilizaram 

USGAAP e IFRS durante todo o período apresentaram níveis de QIC superiores às empresas 

que utilizaram padrões contábeis nacionais em todo o período, ou que utilizaram as IFRS 

apenas em período parcial.  

Quanto às variáveis de incentivos, a alavancagem financeira mostrou relação negativa 

e estatisticamente significativa ao nível de 1% com a QIC, indicando que as empresas menos 

alavancadas possuem níveis mais elevados de qualidade da informação contábil, conforme o 

esperado. As empresas investigadas e localizadas em países com maior nível de 

desenvolvimento do mercado financeiro apresentaram relação positiva e estatisticamente 

significativa ao nível de 10% com a variável dependente, conforme previsto nos pressupostos 

teóricos.  

No que tange às variáveis de controle, a variável TAM apresentou relação negativa e 

estatisticamente significativa ao nível de 5% com a variável dependente. Já as variáveis 

representativas das atividades de indústria e comércio mostraram coeficientes positivos e 

significativos ao nível de 1% e 5%, respectivamente, para explicar o ranking da qualidade da 

informação contábil. As três variáveis apresentaram resultados de acordo com o esperado. 

O modelo utilizado na coluna (2) da Tabela 1 produziu um R
2
 ajustado de 12,6% e 

apresentou relação positiva e significativa com a variável dependente ao nível de 1% 

(estatística F). A inserção da variável G_INTER aumentou o poder explicativo do modelo em 

14,55 pontos percentuais, comparando-se os resultados da coluna (1) comparando ao modelo 

da coluna (2).  

Tabela 1 - Influência das normas reguladoras, incentivos e do G_INTER no ranking agregado da 

qualidade dos resultados contábeis 

Variável dependente: Qualidade da Informação Contábil (QIC) 

 (1) NORMAS E INCENTIVOS (2) NORMAS E INCENTIVOS + G_INTER 

Variáveis explicativas Coeficiente B Estatística t Coeficiente B Estatística t 
Constante -1,075 -1,885 -0,392 -0,674 
IFRS 0,281 2,788*** 0,172 1,690* 
USGAAP 0,355 3,450*** 0,359 3,522*** 

ORIGEM 0,074 0,676 0,094 0,873 

AMBIENTE 0,042 0,371 -0,037 -0,327 
ALAV -0,150 -4,926*** -0,136 -4,501*** 

ROA -0,001 -0,014 -0,004 -0,085 
NDE -0,008 -0,086 -0,028 -0,286 

NDF 0,002 1,888* 0,002 1,218 
TAM -0,055 -2,212** -0,059 -2,390** 

CVEND 0,023 0,725 0,024 0,753 



 
 

 

IND 0,401 6,443*** 0,310 4,838*** 

COM 0,188 2,524** 0,154 2,076** 

AUDITORIA 0,115 1,611 0,102 1,447 
DPFCO -0,005 -0,164 -0,058 -1,849** 

G_INTER   0,160 5,120*** 

Estatística F 

 

13,396*** 14,477*** 
R

2
 ajustado 0,110 0,126 

Tolerance 1 até 0,10 1 até 0,10 
VIF 1 até 10 1 até 10 

DW 2,037 2,045 
K-S (sig.) 0,077 0,032 

Pesarán-Pesarán (sig). 0,299 0,638 

N 1.406 1.406 
Significativo ano nível de 10%*; 5%**; 1%***. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No modelo da coluna (2), as variáveis IFRS, USGAAP, ALAV, TAM, IND e COM 

apresentaram resultados significativos para explicar o comportamento da variável dependente, 

semelhantes daqueles encontrados na coluna (1). Com a inclusão da variável G_INTER, a 

variável NDF deixou de ser significativa, embora continue com relação positiva. Já a variável 

DPFCO passou a apresentar uma relação negativa e estatisticamente significativa ao nível de 

5%, conforme o esperado. Já a variável NDF, apesar de continuar com coeficiente positivo, 

conforme esperado, deixou de apresentar significância para explicar a variável dependente. 

A investigação encontrou que as empresas com maior grau de internacionalização 

apresentaram escores mais elevados no ranking da QIC, resultado que suporta a evidenciação 

da Tabela 1 em que a variável G_INTER mostrou-se positiva e significativamente relacionada 

com a variável dependente, conforme o esperado.  

A partir dos resultados da Tabela 1 (coluna 2), pode-se arguir que a intensidade da 

internacionalização desempenha papel de incentivo às empresas para melhorar os atributos da 

qualidade dos resultados contábeis que foram construídos com base nas informações 

contábeis, em conjunto com o efeito das normas reguladoras e dos incentivos empresariais.  

 

4.2 Testes de robustez 

Para confirmar os resultados encontrados na Tabela 1, diversos outros testes foram 

realizados (não evidenciados por restrições de espaço), a exemplo da influência das normas 

reguladoras e da internacionalização, dos incentivos e da internacionalização; das variáveis 

em nível de país; das variáveis em nível de empresas; segregando subamostras pela mediana 

do ambiente legal, do índice de percepção da corrupção, do nível de desenvolvimento 

econômico, do nível de desenvolvimento do mercado financeiro; pela origem code law e 

common law. 

Nesta análise adicional evidenciada, foram excluídas as variáveis correspondentes aos 

padrões contábeis, mantendo-se as demais variáveis das normas reguladoras e dos incentivos. 

Para a coluna (1) da Tabela 2 utilizou-se o modelo da Equação (6), enquanto na coluna (2) o 

modelo utilizado foi o da Equação (7).  

A justificativa para a exclusão das variáveis correspondentes aos padrões contábeis é 

decorrente de evidências sugerindo que, embora relevantes, as normas reguladoras têm um 

papel limitado para determinar a qualidade dos resultados contábeis (Burgstahler et al., 2006).  

Assim, objetivou-se verificar, na ausência dos padrões contábeis, quais fatores se constituem 

significativos. 
  



 
 

 

Tabela 2 – Influência das normas reguladoras (exceto padrão contábil), dos incentivos e do G_INTER no 

ranking agregado da qualidade dos resultados contábeis 

Variável dependente: Qualidade da Informação Contábil (QIC) 

 (1) NORMAS E INCENTIVOS (2) NORMAS E INCENTIVOS + G_INTER 
Variáveis explicativas Coeficiente B Estatística t Coeficiente B Estatística t 

Constante -2,151 -3,629 -1,368 -2,270 
ORIGEM 0,327 4,288*** 0,318 4,211*** 

AMBIENTE 0,062 0,670 -0,073 -0,773 
CTRIB 0,047 1,645* 0,067 2,350** 

IPC 0,025 0,655 0,005 0,128 
ALAV -0,144 -4,691*** -0,129 -4,260*** 

ROA 0,019 0,427 0,010 0,232 

NDE 0,156 1,384 0,188 1,689* 
NDF 0,001 0,389 0,000 -0,233 

TAM -0,054 -2,148** -0,057 -2,317** 
CVEND 0,012 0,372 0,013 0,429 

IND 0,394 6,338*** 0,302 4,752*** 

COM 0,182 2,436** 0,151 2,034** 
AUDITORIA 0,100 1,390 0,087 1,227 

DPFCO -0,005 -0,152 -0,062 -1,973* 
G_INTER   0,174 5,592*** 

Estatística F 12,501*** 14,006*** 
R

2
 ajustado 0,103 0,122 

Tolerance 1 até 0,10 1 até 0,10 
VIF 1 até 10 1 até 10 
DW 2,018 2,034 

K-S (sig.) 0,104 0,060 
Pesarán-Pesarán (sig). 0,171 0,669 

N 1.406 1.406 

Significativo ano nível de 10%*; 5%**; 1%***.   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados indicam que os modelos utilizados apresentaram relação positiva e 

significativa com a variável dependente ao nível de 1% (estatística F). Nesta configuração, a 

coluna (1) demonstra que em relação às normas reguladoras as variáveis da origem legal e 

carga tributária mostraram-se significativas para explicar o posicionamento no ranking da 

QIC.   

Empresas localizadas em países de origem common law e aquelas localizadas em 

países com menores cargas tributárias demonstraram níveis mais elevados na qualidade dos 

resultados contábeis reportados, com significância estatística ao nível de 1% e 10%, 

respectivamente.   

Quanto aos incentivos empresariais, somente a variável ALAV mostrou-se 

significativa para explicar a qualidade das informações contábeis, reiterando resultados 

anteriores de que empresas com menor alavancagem financeira apresentam níveis mais 

elevados no ranking. 

Na configuração da coluna (2), ocorreu a inserção da variável de interesse G_INTER, 

que demonstrou relação positiva e significativa com o ranking agregado da qualidade da 

informação contábil, ao nível de 1%.  As variáveis ORIGEM, CTRIB e ALAV apresentaram 

resultantes semelhantes ao modelo da coluna (1). Adicionalmente, a variável NDE passou a 

apresentar significância em relação à variável dependente, ao nível de 10%.  

Em relação às variáveis de controle, os dois modelos apresentaram resultados 

conforme o esperado. De um lado, TAM (colunas 1 e 2) e DPFCO (coluna 2) se mostraram 

negativa e significativamente relacionadas com maiores níveis de QIC. De outro lado, as 

variáveis de IND e COM se mostraram positiva e significativamente relacionadas com 



 
 

 

maiores níveis de QIC, nas duas simulações. 

O modelo utilizado na Tabela 2 é similar àquele da Tabela 1. Observa-se que a retirada 

das variáveis IFRS e USGAAP no modelo apresentado na Tabela 1 conferiu significância às 

variáveis de ORIGEM e CTRIB. O poder explicativo dos modelos apresentado nas colunas 

(1) e (2) da Tabela 2 se mostrou bastante semelhante daqueles encontrados na Tabela 1. Estes 

resultados sugerem que na ausência das variáveis IFRS e USGAAP, os efeitos são captados 

pelas demais variáveis em nível de país e pelo termo de erro, exceto para o ambiente legal e 

nível de percepção da corrupção, que novamente não se manifestaram significativos para 

explicar a QIC.  

Os pressupostos teóricos sugerem que as empresas localizadas em países de origem 

common law, com ambiente legal mais robusto, com maior transparência, maior nível de 

desenvolvimento do mercado financeiro e maior desenvolvimento econômico possuem 

incentivos e estão em contato com forças de mercado que conduzem à produção de resultados 

contábeis mais condizentes com sua realidade econômica. 

Dentre as normas reguladoras analisadas, as empresas que adotaram os padrões 

contábeis IFRS e USGAAP durante todo o período da análise manifestaram-se relacionadas 

com os níveis mais elevados no ranking de qualidade da informação contábil. Os resultados 

confirmaram a hipótese H1 e a importância relativa dos padrões contábeis de elevada 

qualidade na evidenciação de resultados contábeis mais condizentes com a realidade 

econômica das empresas. 

Já as características do ambiente legal mostraram-se relevantes somente quando 

relacionadas com as subamostras (não evidenciadas) dos diversos níveis de desenvolvimento 

do mercado financeiro, dos países com maior nível de transparência e das empresas 

localizadas em países de origem code law. Esses resultados indicam que uma parte das 

características institucionais está refletida nas características específicas das empresas. Na 

análise por país, aqueles que possuem ambiente legal mais fraco apresentaram posições 

menos desejáveis no ranking da qualidade da informação contábil, conforme constatado pelo 

desempenho de Indonésia (7º), Japão (9º), China (11º) e Brasil (12º). 

Outros pressupostos teóricos relacionados frequentemente com a qualidade dos 

atributos não foram confirmados. A origem legal e a carga tributária dos países de origem das 

empresas investigadas se manifestaram como fatores explicativos relevantes somente nos 

modelos com ausência dos padrões contábeis. Os resultados não permitem rejeitar as 

hipóteses H2 e H3 e sugerem que esses fatores em âmbito de país já estão refletidos nas demais 

condições de operação das empresas. 

A variável de interesse principal do estudo, o grau de internacionalização das 

operações empresariais, mostrou-se um fator importante para explicar o ranking da qualidade 

da informação contábil, com aumento percentual representativo no poder explicativo dos 

modelos utilizados em conjunto com as normas reguladoras.   

Quanto aos incentivos empresariais, dentre os fatores investigados, a alavancagem 

financeira se mostrou a característica relevante mais consistente para explicar os números 

contábeis divulgados pelas empresas investigadas, aceitando-se a hipótese H5. Empresas com 

menores níveis de alavancagem financeira estão relacionadas com menores riscos e menores 

custos de agência, constituindo-se em incentivo para produzir números contábeis mais 

condizentes com sua realidade econômica. 

O nível de desenvolvimento econômico e o nível de desenvolvimento do mercado 

financeiro dos países não apresentaram resultados consistentes nas análises apresentadas com 

a amostra principal e nas subamostras (não evidenciadas).  O nível de desenvolvimento do 

mercado financeiro mostrou-se relevante nas subamostras que consideram os níveis de 

transparência dos países de origem e também nos países com maior desenvolvimento 



 
 

 

econômico. Constatou-se que os cinco países com menores rankings na qualidade da 

informação contábil (Japão, Índia, Indonésia, China e Brasil) também estão posicionados 

entre aqueles de menor nível do desenvolvimento do mercado financeiro. Esses resultados 

confirmam o pressuposto de que, nos ambientes com financiamento realizado principalmente 

por meio do mercado de capitais, as empresas possuem incentivos mais elevados para 

produzir informação contábil de qualidade superior. 

Nas seis primeiras posições por país, no ranking da qualidade da informação contábil, 

estão os países posicionados nos níveis mais elevados de desenvolvimento econômico e/ou do 

mercado financeiro (Holanda, Austrália, Estados Unidos da América, Suíça, Reino Unido e 

Canadá). Esses países também aparecem nas primeiras posições no ranking de 

internacionalização das empresas investigadas. Tais achados sugerem que, no momento de 

realizar operações internacionais, as empresas buscam mercados mais maduros 

(consolidados). 

O retorno sobre os ativos não se mostrou um incentivo representativo da qualidade dos 

resultados contábeis, e o nível de percepção da transparência do país apresentou resultados 

diferentes do esperado, com relação negativa entre a transparência observada no país e a 

qualidade da informação contábil produzida pelas empresas. Os resultados podem estar 

relacionados com maior uso da discricionariedade gerencial na produção dos números 

contábeis, já que o procedimento do estudo considerou a suavização dos lucros como um 

atributo desejável, pois lucros suavizados tendem a ser mais persistentes. 

A variável de interesse principal do estudo, o grau da internacionalização das 

operações empresariais, mostrou-se um fator importante para explicar o ranking da qualidade 

da informação, com aumento no poder explicativo dos modelos utilizados em conjunto com 

os incentivos empresariais.  Na análise conjunta dos fatores institucionais dos países e dos 

incentivos empresariais, o grau de internacionalização mostrou-se novamente uma 

determinante significativa para explicar a qualidade dos atributos dos lucros.  

Outros resultados obtidos no estudo também sugerem que as características das 

empresas desempenham papel determinante na explicação da qualidade dos resultados 

contábeis em diferentes macroambientes e geram poder explicativo mais elevado do que as 

características dos países, considerando-se as variáveis de controle. Esses resultados são 

coerentes com outros resultados recentes (Gaio, 2010; Isidro & Raonic, 2012), de que as 

características das empresas têm se constituído em determinantes com elevada relevância para 

explicar a qualidade dos resultados contábeis, globalmente. As características dos países e das 

empresas desempenham papéis diferentes, mas interagem para determinar os atributos dos 

lucros. Nos diversos testes realizados, os resultados apontaram a menor alavancagem 

financeira, o menor tamanho e a maior internacionalização das empresas como fatores mais 

significativos e consistentes para explicar a qualidade da informação contábil. 

 

5 CONCLUSÕES E PESQUISAS FUTURAS 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do grau de internacionalização das 

empresas na relação entre as normas reguladoras e os incentivos com a qualidade das 

informações contábeis. Para tal, foram analisadas 1.406 empresas de 12 países, com 

informações relativas ao período de 2005 a 2012.  

As implicações advindas das evidências encontradas nesta investigação podem 

contemplar públicos diversos com interesse nas discussões relacionadas com a qualidade da 

informação contábil e as suas possíveis determinantes. Os resultados do estudo permitem 

concluir que os padrões contábeis possuem significativa relevância para influenciar a 

produção de informação contábil de elevada qualidade, enquanto a menor carga tributária 

aplicada sobre os resultados contábeis pode interferir favoravelmente na produção dos 



 
 

 

números reportados pelas empresas. 

O nível de transparência percebido nos países não apresentou sinais indicativos de 

influenciar a qualidade da informação contábil, mas sugere ser uma condição observada pelas 

empresas para internacionalizar suas operações. Os níveis de desenvolvimento econômico e 

do mercado financeiro se mostraram fatores determinantes para o melhor posicionamento dos 

países no ranking da qualidade da informação contábil, apresentando relevância também no 

posicionamento das empresas. 

As empresas de tamanho menor e com menor alavancagem financeira sugerem possuir 

menores custos de agência, que se constituem em incentivos para a produção de informação 

contábil de melhor qualidade. Os resultados também sugerem que as empresas, ao buscarem o 

processo de internacionalização de suas atividades operacionais, optam por mercados mais 

consolidados quanto ao desenvolvimento econômico e financeiro. 

O grau de internacionalização constitui-se em uma determinante explicativa relevante 

da qualidade da informação contábil, pois tais atividades submetem as empresas às forças de 

mercado que demandam níveis de informação mais elevados em relação ao ambiente 

doméstico.  

Resta claro que, da mesma forma que a qualidade da informação contábil é um 

conceito multidimensional, os fatores explicativos que a impulsionam também são diversos e 

inter-relacionados. Fatores relacionados às normas reguladoras, aos incentivos empresariais e 

às características das empresas mostraram-se relevantes para explicar os números contábeis 

reportados pelas empresas em um contexto internacional. Esta investigação adiciona uma 

contribuição teórica ao tema, indicando nova determinante para explicar a qualidade dos 

resultados contábeis, caracterizada pela intensidade da internacionalização das atividades 

empresariais. 

As evidências empíricas indicaram que a maior presença internacional conduziu as 

empresas para a evidenciação de resultados contábeis com atributos desejáveis pelos usuários 

das informações contábeis, utilizadas para decisões de investimentos e de avaliação 

patrimonial. Os resultados apontam que a internacionalização das empresas gera incentivos 

para produzir informações contábeis de qualidade mais elevada, visando à redução de 

assimetrias informacionais com os diversos usuários. 

Para estudos futuros, recomenda-se considerar no ranking da qualidade da informação 

contábil também a análise dos atributos dos lucros baseados no mercado, a exemplo da 

relevância, tempestividade e conservadorismo para cada empresa. Tal abordagem se constitui 

relevante, pois os atributos de mercado podem estar relacionados com incentivos diversos 

daqueles de base contábil considerados neste estudo. 
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