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IMPACTO DA LIBERDADE ECONÔMICA SOBRE A QUALIDADE DOS LUCROS 

CONTÁBEIS 

 

RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo investigar o impacto da liberdade econômica na qualidade dos 

lucros contábeis em um cenário de vários países, nos quais as empresas adotam o padrão 

contábil International Financial Reporting Standards (IFRS). A premissa subjacente da 

pesquisa, norteada pela Teoria da Nova Economia Institucional, é que a liberdade econômica 

forma a estrutura de incentivos de um país e as empresas deste país refletirão os diferentes 

níveis de liberdade econômica na qualidade dos lucros contábeis. Dessa forma, efetuou-se 

uma pesquisa quantitativa, descritiva e documental, utilizando-se dos dados disponíveis no 

banco de dados Thomson Reuters Eikon®. A análise foi efetuada com base na regressão de 

dados em painel desbalanceado utilizando-se o modelo de regressão de mínimos quadrados 

ordinários com a estimação de efeitos fixos. Para representar a liberdade econômica utilizou-

se o índice Economic Freedom of the World (EFW) publicado pelo Fraser Institute e como 

proxy para a qualidade dos lucros contábeis optou-se pelos accruals discricionários estimados 

pelo modelo de Pae (2005). Foram analisados os dados de 4.237 companhias sediadas em 20 

países, no período de 2006 a 2018, totalizando 26.507 observações. O resultado auferido 

demonstra que, para a amostra em questão, o nível de liberdade econômica não impacta na 

qualidade dos lucros contábeis reportados pelas firmas. No entanto, o componente de 

liberdade para o comércio internacional apresentou associação significativa e sinal distinto do 

esperado com a variável dependente. A pesquisa proporciona avanço no conhecimento 

científico acerca do tema, uma vez que os estudos nesta área ainda são incipientes.  

 

Palavras-chave: Liberdade econômica. Contabilidade internacional. Qualidade dos lucros. 

Teoria da Nova Economia Institucional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A qualidade dos lucros, ou de maneira geral, a qualidade dos relatórios financeiros, é 

tópico de debate entre acadêmicos (Isidro & Raonic, 2012), investidores (Gaio, 2010), 

analistas financeiros (Barker & Imam, 2008; Black & Carnes, 2006) e órgãos reguladores 

(Boonlert-U-Thai et al., 2006). A qualidade dos relatórios financeiros é um conceito difícil de 

ser descrito devido à diversidade de uso destas informações (Ball et al., 2003). Portanto, sua 

definição irá depender da finalidade de utilização desta informação pelo usuário (Dechow et 

al., 2010; Dichev et al., 2013). O lucro contábil, somatório dos fluxos de caixa e accruals 

(Gaio, 2010), é a fonte principal de informações específicas da empresa (Dichev et al., 2013), 

sendo a principal métrica avaliada por investidores e analistas financeiros (Barker & Imam, 

2008; Graham et al., 2005). 

O estudo de Dichev et al. (2013) sobre a qualidade dos lucros contábeis, apoiado nas 

respostas de 169 questionários aplicados a Chief Financial Officers (CFOs) de empresas 

públicas americanas e entrevistas detalhadas com 12 CFOs e dois definidores de normas 

contábeis, sugere que metade da qualidade dos lucros é inata, ou seja, inerente às condições 

do modelo de negócios da empresa, do setor e das condições macroeconômicas do país, e a 

outra metade é discricionária, ou seja, oriunda das decisões efetuadas pela administração. A 

discricionariedade da administração é exercida pelas escolhas de procedimentos contábeis 

dentro do Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) e/ou nas decisões reais nas 

atividades operacionais da empresa, ambas realizadas com o objetivo de atingir os níveis 

desejados de lucro (Baatour & Othman, 2016; Paulo, 2007). As decisões reais nas atividades 
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operacionais terão impacto direto no fluxo de caixa da empresa, enquanto que, as escolhas 

contábeis dentro do GAAP não guardam essa relação (Martinez, 2013). 

Cabe destacar que, a amostra do estudo de Dichev et al. (2013) refere-se às empresas 

públicas americanas, identificadas na literatura como empresas com incentivos mais fortes 

para a divulgação de relatórios financeiros de alta qualidade (Rathke et al., 2016), visto que o 

padrão contábil United States Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP) é 

considerado um padrão que propicia informações contábeis de alta qualidade (Mazzioni & 

Klann, 2018). No entanto, mesmo com a adoção de padrões contábeis considerados de alta 

qualidade, como o USGAAP ou o International Financial Reporting Standards (IFRS), as 

características especificas dos países impactam na qualidade dos lucros contábeis (Rathke et 

al., 2016). 

Usando uma amostra de 30 países para replicar e confirmar descobertas empíricas 

anteriores de que a adoção obrigatória das IFRS está associada a melhoria na qualidade dos 

relatórios financeiros Isidro et al. (2020) revelam que o poder explicativo da adoção das IFRS 

desaparece após a inclusão de um conjunto mais amplo de variáveis que representem 

mudanças das condições econômicas e sociais dos países ocorridas no mesmo período da 

adoção da norma. Somente a adoção de padrões contábeis de alta qualidade não assegura 

maior qualidade dos relatórios financeiros, visto à influência substancial das características 

institucionais dos países sobre os incentivos específicos dos preparadores destas informações 

(Ball et al., 2003; Isidro & Raonic, 2012). Ao investigarem como incentivos específicos da 

empresa e fatores institucionais dos países afetam a qualidade dos relatórios financeiros, 

Isidro e Raonic (2012) constataram que os incentivos específicos da empresa refletem uma 

parte significativa das condições institucionais e econômicas do país. Embora as 

características da empresa e do país desempenhem papéis diferentes, elas interagem na 

determinação da qualidade dos lucros contábeis (Gaio, 2010). 

Há evidencias da interdependência das características econômicas, políticas, 

regulatórias e sociais dos países na explicação da qualidade dos relatórios financeiros. Ao 

examinarem cerca de 100 estudos empíricos de qualidade dos relatórios financeiros entre 

países, envolvendo dados de 35 países nas últimas duas décadas, Isidro et al. (2020) 

identificaram 72 variáveis distintas usadas para medir as características dos países, sendo que 

devido à alta correlação entre estas variáveis, estas poderiam ser resumidas em poucas 

categorias com alto poder explicativo na qualidade dos relatórios financeiros. Os autores 

ainda sinalizam que pesquisas que isolam o efeito individual de um atributo ou política de um 

país podem abordar questões de pesquisa mal formuladas, visto a interconexão das 

características econômicas, políticas, regulatórias e sociais dos países. 

A liberdade econômica é um indicador das interações das características econômicas, 

políticas, regulatórias e sociais de um país (Hou & Gao, 2021). A presença ou ausência da 

liberdade econômica determina a maneira pela qual as instituições de um país alocam recursos 

produtivos e bens e serviços de consumo entre as famílias (Balliew et al., 2020; Bundǎ et al., 

2012), assim, tem impacto direto no funcionamento do mercado, bem como, no bem-estar e 

nas oportunidades econômicas para os indivíduos (Balliew et al., 2020). A liberdade 

econômica esta relacionada à liberdade ou ao direito de um indivíduo de exercer atividades 

econômicas voluntárias em um país (Berggren, 2003; Gwartney & Lawson, 2003). Deste 

modo, a liberdade econômica está diretamente relacionada às políticas que limitam o papel do 

governo e criam maior dinamismo econômico no setor privado (Heritage Foundation, 2020). 

Economias com níveis mais altos de liberdade econômica lideraram o mundo em inovação e 

crescimento econômico, bem como proporcionam aumento de prosperidade e de qualidade de 

vida para as pessoas (Heritage Foundation, 2020). 
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Heckelman e Stroup (2005) destacam que Gwartney et al. (1996) foram os pioneiros a 

quantificar as diversas características dos países que estimulam a liberdade econômica e a 

combiná-las em um único índice que reflete o nível de liberdade econômica de um país. O 

índice desenvolvido pelos autores é o índice Economic Freedom of the World (EFW) 

publicado pelo Fraser Institute (Heckelman & Stroup, 2005). O índice EFW tornou-se um 

dos principais recursos para acadêmicos, formuladores de políticas e jornalistas que buscam 

indicadores sobre as políticas econômicas dos países (Hall & Lawson, 2014). Atualmente, o 

índice está disponível para 162 países (Gwartney et al., 2020) e dados de, aproximadamente, 

100 países estão disponíveis desde 1980 (Gwartney, 2009). 

Na literatura econômica, há evidência que a liberdade econômica leva a níveis mais 

altos de crescimento econômico (Scully, 2002), a taxas mais altas de criação de empregos e a 

abertura de novas empresas (Barnatchez & Lester, 2017) contribuindo, assim, para a redução 

da economia informal (Berdiev et al., 2018). Ademais, a adoção de políticas consistentes com 

a liberdade econômica mitiga o efeito negativo de grandes governos no crescimento 

econômico do país (Bergh & Karlsson, 2010). Já, na literatura voltada para o mercado de 

capitais há evidência que países com maior grau de liberdade econômica experimentam 

menores probabilidades de quedas de mercado e distorção mais positiva no retorno de ativos 

(Blau, 2017), que o investimento de uma empresa em resposta à rentabilidade é maior (C. Y. 

Chen et al., 2015), além de previsões de lucros dos analistas financeiros mais precisas (Hou & 

Gao, 2021).  

Ainda que vasto o estudo da liberdade econômica nas literaturas econômica e de 

mercado de capitais, o estudo da liberdade econômica na literatura contábil é embrionário 

(Berggren, 2003). Os estudos que visam pesquisar se a qualidade dos relatórios financeiros é 

impactada pela liberdade econômica ainda são incipientes e os resultados sobre essa relação 

são mistos (Baatour & Othman, 2016; Riahi-Belkaoui, 2004). A qualidade dos relatórios 

financeiros tem origem nas demandas do mercado e nas influências políticas específicas de 

cada país, assim, a qualidade será resultado do que o ambiente de cada país exige (Ball et al., 

2003). Essa visão é consistente com a perspectiva da Teoria da Nova Economia Institucional 

que entende que as instituições de um país formam a estrutura de incentivos deste país 

(Mantzavinos et al., 2004; North, 1994) e as organizações deste país refletirão as 

oportunidades oferecidas pelo ambiente (North, 1994). 

Diante do contexto apresentado, o presente estudo tem como finalidade responder a 

seguinte questão de pesquisa: Qual a influência da liberdade econômica sobre a qualidade 

dos lucros contábeis reportados pelas firmas? Com o propósito de responder ao problema 

sugerido, esta pesquisa tem como objetivo investigar a influência da liberdade econômica 

sobre a qualidade dos lucros contábeis reportados pelas firmas.  

No âmbito científico, o estudo justifica-se pela carência de pesquisas contábeis em 

contextos internacionais que adotem medidas representativas dos países, ao invés de medidas 

que representem apenas características específicas (Gordon et al., 2013; Isidro et al., 2020). 

Embora existam diversos estudos na literatura empírica que sugerem inúmeras características 

individuais dos países como fatores importantes da qualidade dos relatórios financeiros 

(Isidro et al., 2020), há poucos estudos até o momento que examinaram como os fatores que 

abrangem toda a economia afetam a qualidade contábil (Gordon et al., 2013; Isidro et al., 

2020).  

Ademais, a vasta literatura que investiga a relação entre as características específicas 

do ambiente econômico na qual a empresa está inserida e a qualidade da informação contábil 

sinaliza que os resultados desta relação são mistos. Alguns autores constataram que as 

características dos países interferem positivamente na qualidade da informação contábil 

(Burgstahler et al., 2006; Bushman & Piotroski, 2006; Leuz et al., 2003; Mazzioni & Klann, 



4 

 

2018; Raonic et al., 2004; Rathke et al., 2016; Riahi-Belkaoui, 2004). Outros identificaram 

que as características dos países não são relevantes para explicar a qualidade da informação 

contábil (Gaio, 2010; Isidro & Raonic, 2012), ou ainda, reduzem a qualidade da informação 

contábil reportada pelas empresas (Baatour & Othman, 2016). Sendo assim, o presente estudo 

pode apresentar maiores evidências sobre o tema. 

No âmbito da prática contábil e do mercado, o estudo justifica-se por buscar 

evidências das características agregadas dos países na qualidade das informações contábeis. 

As evidências do estudo, ao destacar os efeitos dos diferentes níveis de liberdade econômica 

na qualidade dos lucros, podem ser úteis aos diversos usuários das informações contábeis, 

como investidores e auditores externos, ao fornecer informações que podem interferir na 

percepção de risco destes usuários sobre as empresas. Além disso, as evidências do estudo 

podem ser úteis para proporcionar insights sobre questões relevantes para o aprimoramento da 

qualidade da IFRS pelo International Accounting Standard Board (IASB), ou ainda, 

proporcionar insights sobre questões relevantes para o ambiente de um país aos formuladores 

de políticas públicas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Liberdade econômica 

Liberdade econômica é sobre a liberdade ou o direito de um indivíduo de exercer 

atividades econômicas voluntárias em um país (Berggren, 2003; Gwartney & Lawson, 2003). 

Deste modo, a liberdade econômica está diretamente relacionada às políticas que limitam o 

papel do governo e criam maior dinamismo econômico no setor privado (Heritage 

Foundation, 2020). A liberdade econômica é distinta da liberdade política e da liberdade civil 

que, respectivamente, envolvem aspectos relacionados ao processo eleitoral de governantes e 

a liberdade de imprensa e dos direitos dos indivíduos de se reunirem (Berggren, 2003; Bundǎ 

et al., 2012; Gwartney & Lawson, 2003). Há duas organizações principais que medem a 

liberdade econômica o Fraser Institute e o Heritage Foundation (De Haan & Sturm, 2000; 

Hanke & Walters, 1997; Hanson, 2003).  

 O Heritage Foundation e o Fraser Institute avaliam o grau em que as políticas e 

instituições dos países apoiam a liberdade econômica (Gwartney et al., 2020; Heritage 

Foundation, 2020). O Heritage Foundation e o Fraser Institute concordam sobre a essência 

da liberdade econômica (Hanson, 2003), desta forma os índices publicados por ambas as 

organizações são semelhantes em suas implicações gerais (Berggren, 2003; Gwartney & 

Lawson, 2003) e os rankings por país de ambos os índices estão altamente correlacionados 

(Hanke & Walters, 1997). O índice publicado pelo Heritage Foundation pode ser considerado 

uma versão abreviada do índice publicado pelo Fraser Institute (Hanson, 2003). Ao comparar 

os índices publicados pelo Fraser Institute e Heritage Foundation Brkić (2020) destaca que 

ambas as organizações focam em medidas relacionadas às políticas fiscal e monetária dos 

países. Ambos os índices consideram que os governos podem diminuir a liberdade econômica 

ao regular e taxar excessivamente a economia (Brkić, 2020; De Haan et al., 2006) e podem 

promover a liberdade econômica ao fornecer estabilidade monetária e de preços (Brkić, 2020; 

Gwartney & Lawson, 2003).  

A alta similaridade entre os índices do Instituto Fraser e do Heritage Foundation 

(Brkić, 2020; Hanke & Walters, 1997; Hanson, 2003) sugere que os resultados deste estudo 

sobre o impacto da liberdade econômica na qualidade dos lucros contábeis não depende da 

escolha de indicadores de liberdade econômica. O índice de liberdade econômica selecionado, 

neste estudo, é o índice Economic Freedom of the World (EFW) publicado pelo Fraser 

Institute, e a escolha motivou-se pela ampla aceitação deste índice em pesquisas científicas 

(Balliew et al., 2020; Berggren, 2003; De Haan et al., 2006; Hall & Lawson, 2014). 



5 

 

O índice Economic Freedom of the World (EFW), publicado pelo Fraser Institute, foi 

desenvolvido a partir de uma série de conferências realizadas entre os anos de 1986 e 1994 

(Gwartney, 2009; Gwartney & Lawson, 2003) com a participação dos principais economistas 

do mundo (Gwartney & Lawson, 2003). Atualmente, o índice está disponível para 162 países 

(Gwartney et al., 2020) e dados de, aproximadamente, 100 países estão disponíveis desde 

1980 (Gwartney, 2009). O índice EFW mede o grau em que as políticas e instituições dos 

países apoiam a liberdade econômica analisando cinco áreas principais: i) tamanho do 

governo, ii) sistema legal e direitos de propriedade, iii) moeda forte; iv) liberdade para o 

comércio internacional; e v) regulação de crédito, trabalho e negócios (Gwartney et al., 2020). 

O tamanho do governo sinaliza até que ponto a escolha individual e o mercado são 

dominantes na alocação de recursos em vez do processo político e burocrático (Gwartney et 

al., 2020). O sistema legal e de direitos de propriedade indicam o nível de eficácia com que as 

funções de proteção do governo são desempenhadas (Gwartney et al., 2020). Uma moeda 

forte reduz os custos de transação e facilita o comércio, promovendo a liberdade econômica 

(Gwartney et al., 2020). Enquanto que, a livre concorrência doméstica e internacional é um 

fator essencial da liberdade econômica (Gwartney et al., 2020), os regulamentos onerosos 

aplicados na entrada dos mercados e na liberdade de participação de trocas voluntárias 

reduzem a liberdade econômica (Gwartney & Lawson, 2003). 

O índice EFW, desenvolvido para ser utilizado como instrumento científico, utiliza-se 

de medidas objetivas e subjetivas (Gwartney, 2009). Os dados utilizados nas áreas tamanho 

do governo, moeda forte e liberdade para o comércio internacional são medidas objetivas, 

como o consumo do governo sobre o consumo total, o desvio padrão da taxa de inflação, e as 

receitas de impostos sobre o comércio (Gwartney, 2009; Gwartney et al., 2020). No entanto, 

os dados nas áreas de sistema legal e direitos de propriedade e regulação dependem de dados 

de pesquisas, avaliações de especialistas e estudos de caso genéricos realizados pelo projeto 

Doing Business do Banco Mundial (Gwartney, 2009; Gwartney et al., 2020). Como liberdade 

econômica se refere à qualidade e não à quantidade, subjetividade e imprecisão são 

inevitáveis no desenvolvimento de um índice (De Haan et al., 2006). 

Apesar do conceito simplificado de liberdade econômica remeter à proteção dos 

direitos de propriedade privada e à liberdade de transações voluntárias (Bundǎ et al., 2012), 

isso não implica em pesos diferentes nestas áreas (Gwartney & Lawson, 2003). O índice EFW 

é composto por 42 variáveis oriundas de fontes externas, como o International Country Risk 

Guide, o Global Competitiveness Report e o projeto Doing Business do Banco Mundial. Estes 

dados são transformados para uma escala de 0 a 10, agrupados em 24 componentes, e por fim 

organizados nas cinco áreas principais. A medida de liberdade econômica é a média 

aritmética simples das pontuações destas áreas, onde 10 representa o nível mais alto associado 

à liberdade econômica. O índice EFW segmenta os países em quatro quartis, os quais 

representam o nível de liberdade econômica, que vai de países mais livres (quartil 1) até os 

menos livres (quartil 4) (Gwartney et al., 2020). 

Em resumo, o nível de liberdade econômica de um país será alto quando um governo 

fornece uma infraestrutura para trocas voluntárias, estabilidade monetária e de preços, e 

proteção aos indivíduos e suas propriedades (Gwartney et al., 2020; Gwartney & Lawson, 

2003). No entanto, será baixo quando os impostos, os gastos do governo, e as regulações 

substituem a escolha pessoal e a coordenação de mercado (Gwartney et al., 2020; Gwartney & 

Lawson, 2003).  

2.2 Qualidade dos lucros  

Na perspectiva das escolhas contábeis, as medidas de qualidade dos lucros podem ser 

divididas em duas categorias dependendo dos dados utilizados para sua mensuração, uma 

abordagem com base em números contábeis ou em variáveis de mercado (Francis et al., 2004; 
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Gaio, 2010; Isidro & Raonic, 2012). As medidas baseadas em números contábeis partem do 

pressuposto que a função dos lucros é alocar o fluxo de caixa aos períodos corretamente pelo 

uso dos accruals (Francis et al., 2004; Gaio, 2010). As medidas baseadas em variáveis de 

mercado não são medidas diretas de qualidade do relatório (Tang et al., 2016) porque refletem 

a percepção do investidor sobre o conteúdo informacional do lucro contábil associado à 

eficiência das informações de mercado (Tang et al., 2016). Estas medidas partem do 

pressuposto que a função dos lucros é refletir o resultado econômico das variáveis de mercado 

utilizadas (Francis et al., 2004; Gaio, 2010). 

As proxies de qualidade dos lucros não são substitutas (Dechow et al., 2010), ou seja, 

a característica singular de cada proxy fornece evidência sobre os diferentes aspectos da 

qualidade dos lucros (Dechow et al., 2010; Francis et al., 2004; Gaio, 2010). Desta forma, 

cabe explorar à medida que melhor identifica a qualidade para uma determinada questão de 

pesquisa (Dechow et al., 2010; Francis et al., 2004). Visto que este estudo concentra-se na 

perspectiva dos preparadores das informações contábeis, nenhuma das medidas baseadas em 

mercado será adotada, já que estas medidas refletem a percepção do investidor sobre o 

conteúdo informacional do lucro (Tang et al., 2016). Considerando que, dentre as proxies 

mensuradas utilizando-se, geralmente, apenas números contábeis, as medidas de persistência, 

previsibilidade e suavização são medidas de qualidade voltadas para o comportamento dos 

lucros ao longo do tempo, enquanto que, a qualidade dos accruals é uma medida voltada para 

os componentes dos lucros (Gaio, 2010; Mazzioni & Klann, 2016), a qualidade dos accruals é 

à medida que melhor captura a discricionariedade dos preparadores das informações 

contábeis. 

A proxy de qualidade dos accruals é amplamente utilizada na literatura de qualidade 

dos lucros (Dechow et al., 2010; Yu, 2008). Considerando que, o componente do fluxo de 

caixa, normalmente, é objetivo e os accruals requerem o uso de julgamento e estimativas por 

parte da administração, a qualidade dos lucros depende da qualidade dos accruals (Gaio, 

2010). A literatura que faz uso dos modelos de regressão para estimar a natureza dos accruals 

os decompõe em accruals não discricionários e accruals discricionários (Dechow et al., 2010; 

Dechow & Dichev, 2002; Isidro & Raonic, 2012). Os accruals não discricionários estão 

relacionados aos accruals considerados normais, ou seja, inerentes às condições do modelo de 

negócio da empresa, enquanto que, os accruals discricionários estão relacionados aos 

accruals anormais às condições do modelo de negócio da empresa (Dechow et al., 2010). 

Assim, se os accruals não discricionários forem estimados adequadamente, os accruals 

discricionários serão um indicador da baixa qualidade dos lucros (Dechow et al., 2010). 

Os modelos que mensuram a qualidade dos accruals podem variar de modelos 

considerados simples, onde o total de accruals é usado como medida de accruals 

discricionários até modelos requintados que separam os accruals, com o uso de regressão, 

entre accruals discricionários e accruals não discricionários (Mazzioni & Klann, 2018). O 

uso dos modelos que separam os accruals tornou-se a metodologia aceita na literatura para 

capturar a discricionariedade dos preparadores dos relatórios financeiros (Dechow et al., 

2010). O modelo selecionado, neste estudo, para mensurar os accruals discricionários é o 

modelo de Pae (2005). O modelo adotado segue pesquisas anteriores de qualidade das 

informações contábeis em um contexto de diversos países (Gaio, 2010; Isidro & Raonic, 

2012; Mazzioni & Klann, 2018). 

2.3 Teoria e desenvolvimento da Hipótese da pesquisa 

As condições econômicas, legais e de mercado impactam na qualidade das 

informações contábeis (Isidro & Raonic, 2012; Mazzioni & Klann, 2018), visto que as 

empresas enfrentam forças de mercado (Ball et al., 2003; Burgstahler et al., 2006; Bushman & 

Piotroski, 2006; Holthausen, 2003; Isidro & Raonic, 2012; Mazzioni & Klann, 2018; Raonic 
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et al., 2004), incentivos institucionais (Ball et al., 2003; Burgstahler et al., 2006; Bushman & 

Piotroski, 2006; Isidro & Raonic, 2012; Leuz et al., 2003; Rathke et al., 2016) e restrições de 

negócios (Isidro & Raonic, 2012) diferentes. O grau de qualidade destas informações varia de 

acordo com as características da empresa e do ambiente em que ela está inserida (Isidro & 

Raonic, 2012; Mazzioni & Klann, 2018; Rathke et al., 2016), na medida em que os fatores 

institucionais moldam os incentivos específicos das empresas (Bushman & Piotroski, 2006; 

Isidro & Raonic, 2012).  

Essa visão é consistente com a perspectiva da Teoria da Nova Economia Institucional 

que entende que as instituições formam a estrutura de incentivos de uma sociedade 

(Mantzavinos et al., 2004; North, 1994) e as organizações desta sociedade refletirão as 

oportunidades oferecidas pela matriz institucional (North, 1994). As instituições são restrições 

criadas para organizar a interação humana, e são constituídas por restrições formais, como as 

leis, por restrições informais, como os costumes, e pelas características de aplicação de ambas 

as restrições (North, 1994, 2016). Em outras palavras, as instituições são as regras do jogo de 

uma sociedade (Mantzavinos et al., 2004; North, 1994, 2016).  

As organizações são um conjunto de pessoas com interesses em comum (North, 1994), 

que inclui as organizações políticas, como os órgãos reguladores, as organizações 

econômicas, como as empresas, as organizações sociais, como as igrejas, e as organizações 

educacionais, como as universidades (North, 1994). Em outras palavras, as organizações são 

os jogadores de uma sociedade (Mantzavinos et al., 2004; North, 1994, 2016). A matriz 

institucional de uma sociedade consiste em uma rede interdependente de instituições e 

políticas, ou seja, é o resultado da interação das restrições formais e informais em conjunto 

com as características de aplicação de ambas as restrições (North, 1991, 1994). 

A matriz institucional de um país é moldada pelas políticas e instituições em vigor 

(North, 1991), ou seja, pelo grau de liberdade econômica. O índice Economic Freedom of the 

World (EFW), utilizado neste estudo, é composto por indicadores considerados como o 

resultado do jogo, além de indicadores apontados como as regras do jogo (De Haan et al., 

2006; Heckelman, 2000; Heckelman & Stroup, 2005). A Proteção do Direito de Propriedade é 

citada por De Haan et al. (2006) como um exemplo de indicador considerado como a regra do 

jogo, visto que indica o nível em que as políticas de proteção de um governo são 

desempenhadas (Gwartney et al., 2020). Enquanto que, a Taxa de Juros Reais Negativas é 

citada por Heckelman (2000) como um exemplo de indicador considerado como o resultado 

do jogo, já que captura a ocorrência de taxas de juros reais negativas na economia ao invés de 

indicar o desempenho de qualquer política de um governo (Gwartney et al., 2020; Heckelman, 

2000). 

Apesar destas críticas sobre o índice EFW, não há na literatura outro índice de 

liberdade econômica que não faça uso de indicadores considerados como o resultado do jogo 

(De Haan et al., 2006). Os estudos que destacaram estas diferenças conceituais analisaram a 

relação entre a liberdade econômica e o crescimento econômico (De Haan et al., 2006; 

Heckelman, 2000). Considerando que este estudo não visa vincular a liberdade econômica a 

outras variáveis socioeconômicas, e sim analisar a qualidade intrínseca da liberdade 

econômica sobre a qualidade dos relatórios financeiros, a teoria subjacente da Nova Economia 

Institucional melhor orienta o estudo.  

O primeiro estudo que investigou a relação entre o nível de liberdade econômica e a 

qualidade dos lucros, de Riahi-Belkaoui (2004), examinou as relações direta e inversa destas 

variáveis por meio das hipóteses concorrentes: i) a qualidade dos lucros contábeis é maior em 

países com maior nível de liberdade econômica, pois o ambiente é menos tolerante a desvios; 

e ii) a qualidade dos lucros contábeis é menor em países com maior nível de liberdade 

econômica, pois há necessidade de ocultar os desvios para evitar uma penalidade maior. Os 
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autores concluíram que maior nível de liberdade econômica implica em maior qualidade dos 

lucros.  

Embasado no resultado do estudo de Riahi-Belkaoui (2004), a pesquisa de Baatour e 

Othman (2016) investigou a mesma relação, porém os resultados revelaram que maior nível 

de liberdade econômica implica em menor qualidade dos lucros. A interpretação dos 

resultados conflitantes dos estudos de Baatour e Othman (2016) e Riahi-Belkaoui (2004) é 

complexa, uma vez que a variação no período de tempo, amostra e variável utilizada para 

mensuração da qualidade dos lucros pode levar a resultados diferentes para a mesma questão 

de pesquisa.  

Orientado, pela Teoria da Nova Economia Institucional, que a liberdade econômica 

forma a estrutura de incentivos de um país e as empresas deste país refletirão os diferentes 

níveis de liberdade econômica na qualidade dos lucros contábeis, e apoiado nas evidências do 

estudo de Isidro et al. (2020) que enfatiza que as características dos países quando agrupadas 

tem alto poder explicativo na qualidade dos relatórios financeiros, e no estudo de Riahi-

Belkaoui (2004) que maior nível de liberdade econômica implica em maior qualidade dos 

lucros, a hipótese de pesquisa levantada é: 

H1: Maior liberdade econômica do país influencia em maior qualidade dos lucros contábeis. 

Ademais, a liberdade econômica é resultado de vários aspectos distintos tais como, 

tamanho do governo, sistema legal e direitos de propriedade, moeda forte, liberdade para o 

comércio internacional e regulação do crédito, trabalho e negócios (Gwartney, 2009; 

Gwartney & Lawson, 2003). Há razão para acreditar que o conjunto deste componentes estão 

inter-relacionados, ou seja, se algum dos componentes principais estiver ausente a liberdade 

econômica será prejudicada (Gwartney, 2009). Mesmo assim, cabe examinar também quais 

são os componentes que tem maior impacto na qualidade dos lucros contábeis. Assim, 

elencam-se as seguintes hipóteses complementares: 

H1a: Tamanho do governo tem impacto positivo na qualidade dos lucros contábeis. 

H1b: Sistema legal e direitos de propriedade tem impacto positivo na qualidade dos lucros 

contábeis. 

H1c: Moeda forte tem impacto positivo na qualidade dos lucros contábeis. 

H1d: Liberdade para o comércio internacional tem impacto positivo na qualidade dos lucros 

contábeis. 

H1e: Regulação do crédito, trabalho e negócios tem impacto positivo na qualidade dos lucros 

contábeis. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Amostra da pesquisa 

Uma vez que, o objetivo do estudo é investigar a influência da liberdade econômica 

sobre a qualidade dos lucros contábeis reportados pelas firmas e que as normas contábeis 

locais podem refletir as características econômicas e sociais dos países, este estudo segue 

pesquisas anteriores de qualidade das informações contábeis em diversos países ao adotar um 

padrão contábil uniforme na amostra (Isidro & Raonic, 2012; Rathke et al., 2016). O estudo 

delimita-se as empresas que adotam o padrão contábil International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Assim, a amostra é composta pelos países listados no índice EFW que 

permitem a adoção do IFRS.  

Para a composição da amostra das empresas sediadas nos países selecionados, foram 

excluídas as companhias do setor de bancos e instituições financeiras, seguros e outras 

participações financeiras, uma vez que essas empresas possuem estrutura patrimonial 

diferenciada que pode distorcer o cálculo das variáveis (Baatour & Othman, 2016; 

Burgstahler et al., 2006; Gaio, 2010; Isidro & Raonic, 2012; Leuz et al., 2003; Riahi-
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Belkaoui, 2004). Ainda, excluíram-se da pesquisa as empresas com dados faltantes para o 

cálculo das variáveis e as empresas que não apresentaram dados por dois anos consecutivos 

(Isidro & Raonic, 2012). O período selecionado compreendeu os anos de 2006 a 2018. 

Justifica-se o período de início do estudo em 2006 para abranger um maior número de países 

que adotam a IFRS, visto a adoção obrigatória nos países membros da União Europeia no ano 

de 2005 (Chen et al., 2010). Já a escolha do período final, em 2018, refere-se ao ano mais 

recente com as informações disponíveis do índice EFW.  

A amostra final refere-se aos dados coletados de 4.237 empresas sediadas em 20 

países, totalizando 26.507 observações. Os países mais representativos da amostra são Hong 

Kong (20%), Coréia do Sul (17%) e França (14%), totalizando 52% das observações no 

período de 2006 a 2018. Ainda, constata-se que a França é o país mais representativo no ano 

de 2006, Hong Kong é o país mais representativo nos anos de 2007 a 2011 e a Coréia do Sul é 

o país mais representativo nos anos de 2012 a 2018. Em relação à quantidade de observações 

por ano, constata-se que o ano de 2018 é o ano mais representativo da amostra, totalizando 

11% (2.969) das observações do período, e o ano de 2006 é o ano menos representativo da 

amostra, totalizando 3% (737) das observações do período. 

Ao que se refere aos setores de atuação das empresas da amostra, constata-se que os 

setores mais representativos da amostra são os de Manufatura (44%), Construção (7%) e 

Informação (7%), totalizando 58% das observações no período de 2006 a 2018. Cabe destacar 

que, quando observado os anos individualmente, Manufatura permanece o setor mais 

representativo em todos os anos da amostra. Já o setor de Imóveis, aluguel e leasing destaca-

se entre os três setores mais representativos nos anos de 2009 a 2011.  

3.2 Variável dependente  

Os accruals discricionários (DAit) foram estimados pelo modelo proposto por Pae 

(2005). Optou-se por tal modelo, pois este modelo amplia o modelo de Jones Modificado ao 

considerar a inclusão de variáveis que representam o fluxo de caixa operacional e a reversão 

natural dos accruals anteriores (Paulo, 2007). O modelo de Pae (2005) é apresentado pela 

Equação 1. 

TAit = α (1/At-1) + β1ΔRit + β2PPEit + β3FCOit + β4FCOit-1 + β5TAit-1 + ε   (1) 

Sendo que: TAit representa os accruals totais da empresa i no período t, ponderada 

pelos ativos totais no início do período t; Ait-1 é o valor dos ativos totais da empresa i no final 

do período t-1, ponderada pelos ativos totais no início do período t; ∆Rit é a variação das 

receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t, ponderada pelos ativos totais no 

início do período t; PPEit é o saldo do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível brutos da empresa 

i no final do período t, ponderada pelos ativos totais no início do período t; FCOit  é o fluxo de 

caixa operacional da empresa i no período t, ponderada pelos ativos totais no início do 

período t; FCOit-1 é o fluxo de caixa operacional da empresa i no período t-1, ponderada pelos 

ativos totais no início do período t; TAit-1 representa os accruals totais da empresa i no 

período t-1, ponderada pelos ativos totais no início do período t; e ε é o erro estocástico da 

regressão. 

Para a estimação dos accruals totais (TAit) utilizou-se o método patrimonial proposto 

pelo modelo de Pae (2005) conforme Equação 2: 

TAit = (ΔACit - ΔCXit) – (ΔPCit - ΔFINCPit) – DEPRit     (2) 

Em que: ΔACit relaciona-se a variação no ativo circulante da empresa i entre o período 

t-1 e o período t, ponderada pelos ativos totais no início do período t; ΔCXit representa a 

variação no caixa e equivalentes de caixa da empresa i entre o período t-1 e o período t, 

ponderada pelos ativos totais no início do período t; ΔPCit é a variação no passivo circulante 



10 

 

da empresa i entre o período t-1 e o período t, ponderada pelos ativos totais no início do 

período t; ΔFINCPit é a variação dos financiamentos e empréstimos de curto prazo da empresa 

i entre o período t-1 e o período t, ponderada pelos ativos totais no início do período t; e 

DEPRit corresponde as despesas de depreciação e amortização da empresa i no período t, 

ponderada pelos ativos totais no início do período t; 

Os accruals discricionários (DAit) da empresa são todos os accruals, menos os 

accruals não discricionários: 

DAit= TAit - NDAit            (3) 

Sendo que: DAit representa os accruals discricionários da empresa i no período t, 

ponderada pelos ativos totais no início do período t; TAit refere-se aos accruals totais da 

empresa i no período t (equação 2), ponderada pelos ativos totais no início do período t; e 

NDAit corresponde aos accruals não discricionários da empresa i no período t (equação 1), 

ponderada pelos ativos totais no início do período t. 

Depois de estimar a Equação 1 para cada empresa i, utilizou-se, como medida de 

qualidade dos lucros o desvio padrão dos resíduos: QAit = σ(εit).  

3.3 Variável explicativa  

A liberdade econômica é representada pelo índice EFW. O índice EFW mede o grau 

em que as políticas e instituições dos países apoiam a liberdade econômica analisando cinco 

áreas principais: i) tamanho do governo (Score Área 1), ii) sistema legal e direitos de 

propriedade (Score Área 2), iii) moeda forte (Score Área 3); iv) liberdade para o comércio 

internacional (Score Área 4); e v) regulação de crédito, trabalho e negócios (Score Área 5) 

(Gwartney et al., 2020). A medida de liberdade econômica (Score EFW) é a média aritmética 

simples das pontuações destas áreas, onde 10 representa o nível mais alto associado à 

liberdade econômica (Gwartney et al., 2020). Presume-se encontrar nas regressões um sinal 

negativo e significativo para os coeficientes de “Score EFW”, “Score Área 1”, “Score Área 

2”, “Score Área 3”, “Score Área 4” e “Score Área 5”, indicando que maior nível de liberdade 

econômica do país, seja pela pontuação geral ou individual de cada componente, implica em 

maior qualidade do lucro contábil (ou seja, menor accrual discricionário) reportado pelas 

empresas.  

O índice EFW segmenta os países em quatro quartis, os quais representam o nível de 

liberdade econômica, que vai de países mais livres (quartil 1) até os menos livres (quartil 4) 

(Gwartney et al., 2020). Os dados coletados neste estudo estão concentrados nos quartis 1 e 2, 

com 93% das observações da amostra. A fim de reduzir a diferença de observações entre os 

grupos, optou-se por separar os países em três níveis de liberdade econômica: high, middle e 

low. Cabe salientar que a classificação adotada neste estudo não altera o ranking de 

classificação dos países no índice EFW, pois os países foram desmembrados em três grupos 

ao invés de quatro.  

Assim, constata-se que os níveis de liberdade econômica mais representativos da 

amostra são o nível de liberdade econômica high (22.322) que corresponde a 84% das 

observações, o nível de liberdade econômica middle (2.482) que corresponde a 9% das 

observações e o nível de liberdade econômica low (1.703) que corresponde a 6% das 

observações. Ainda, constata-se que os países Chipre, França, Grécia, Israel e Jordânia 

transitaram entre as classificações high e middle durante o período de 2006 a 2018.  

3.4 Variáveis de controle  

As variáveis de controle, selecionadas neste estudo, consideram as características das 

empresas e dos países que exercem influência sobre a qualidade dos lucros contábeis, 

excluindo qualquer característica no nível do país considerada na mensuração do índice EFW. 
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As variáveis foram obtidas com base em evidências de estudos anteriores relacionados à 

qualidade das informações contábeis em um cenário de vários países.  

Tabela 1. Resumo das variáveis de controle – nível empresa 

Resumo das variáveis de controle – nível empresa 
Variável Descrição Pesquisas anteriores 

Variáveis de controle – nível empresa 

DEBT 

O endividamento é expresso pelo somatório dos 

financiamentos e empréstimos de curto e longo prazo da 

empresa dividido pelo ativo total. 

Baatour e Othman (2016); Gaio 

(2010); Isidro e Raonic (2012) 

CRESC 
Taxa de crescimento anual de vendas, obtido pela relação: 

TxCRESC = ((Rt - Rt-1)/Rt-1) X 100 

Burgstahler et al. (2006); Rathke 

et al. (2016) 

ROA 
O retorno sobre os ativos é expresso pelo lucro operacional 

dividido pelo ativo total. 
Gaio (2010) 

PREJ 
Variável dummy, sendo 1 para empresa com lucro líquido 

antes de itens extraordinários negativo e 0 para as demais. 

Bushman e Piotroski, (2006); 

Rathke et al. (2016) 

BIG 4 
Variável dummy, sendo 1 para empresa auditada por big 

four e 0 para as demais. 

Mazzioni e Klann (2016); Rathke 

et al. (2016) 

Global 

player 

(GP) 

Variável dummy, sendo 1 para empresa com país de 

origem diferente do país da bolsa de valores e nível de 

liberdade econômica distintos entre o país de origem e o 

pais da bolsa de valores e 0 para os demais. 

Gaio (2010) 

ADR 

Variável dummy, sendo 1 para empresa com país de 

origem diferente do país da bolsa de valores e este 

obrigatoriamente ser os EUA e nível de liberdade 

econômica distintos entre o país de origem e os EUA e 0 

para os demais. 

Isidro e Raonic (2012); Rathke et 

al. (2016) 

Variáveis de controle – nível país 

GDP  

grow 
Taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real. Hou e Gao (2021) 

MCAP 

Representa o desenvolvimento financeiro do país, definido 

pela capitalização de mercado das empresas nacionais 

negociadas em bolsa dividido pelo PIB. 

Boonlert-U-Thai et al. (2006); 

Gaio (2010); Isidro e Raonic, 

(2012); Leuz et al. (2003); 

Mazzioni e Klann (2018); Raonic 

et al. (2004) 

 

As informações contábeis foram extraídas da base de dados da Thomson Reuters 

Eikon® e os dados de nível de desenvolvimento econômico (GDP grow) e capitalização do 

mercado de ações (MCAP) dos países foram obtidos do Banco Mundial. Os dados contábeis 

foram coletados na moeda de apresentação das demonstrações financeiras e os dados do 

Banco Mundial são em taxas percentuais. Todos os dados são em bases anuais. 

Com a finalidade de avaliar o impacto da liberdade econômica sobre os accruals 

discricionários (DAit) reportados pelas companhias do estudo, utilizou-se do modelo de 

regressão (Equação 4): 

DAit = β0 + β1EFWij + β2DEBTit + β3CRESCit + β4ROAit + β5PREJ + β6BIG4 + β7GP + 

β8ADR + β9GDPgrowjt + β10MCAPjt + ε       (4) 

As hipóteses desenvolvidas no estudo buscam testar se maior liberdade econômica do 

país influencia em maior qualidade dos lucros contábeis (H1), além de examinar quais 

componentes individuais da liberdade econômica tem maior impacto na qualidade dos lucros. 

Os componentes da liberdade econômica são: tamanho do governo (H1a), sistema legal e 

direitos de propriedade (H1b), moeda forte (H1c), liberdade para o comércio internacional 



12 

 

(H1d) e regulação do crédito, trabalho e negócios (H1e). Assim, para fins de análise dos dados 

para a H1, a variável “EFWij” do modelo econométrico é representada pela pontuação geral 

do índice EFW (Score EFW). Enquanto que, para fins de análise dos dados para as hipóteses 

complementares H1a, H1b, H1c, H1d, e H1e, a variável “EFWij” é representada, 

respectivamente, pela: a) pontuação da área tamanho do governo (Score Área 1); b) pontuação 

da área sistema legal e direitos de propriedade (Score Área 2); c) pontuação da área moeda 

forte (Score Área 3); d) pontuação da área liberdade para o comércio internacional (Score 

Área 4); e v) pontuação da área regulação de crédito, trabalho e negócios (Score Área 5). 

Para proceder ao teste estatístico foi utilizado um modelo de regressão múltipla com 

dados em painel utilizando-se o modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários. Para 

escolher a técnica de estimação adequada do modelo de regressão com dados em painel, entre 

os modelos de pooled ordinary least square (POLS), de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios, 

foram utilizados os testes de Chow, Hausman e Breusch-Pagan (Gujarati & Porter, 2011). A 

técnica de estimação mais adequada do modelo de regressão com dados em painel apontada 

pelos testes foi pelo modelo de efeitos fixos.  

 

4 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

No tocante ao índice EFW (Score EFW), os níveis de liberdade econômica variam, 

consideravelmente, entre os países com score mínimo de 4,6 e máximo de 9,1. Ao comparar o 

score mínimo e máximo da amostra com o da população total de países listados no índice 

EFW, para o período em análise, observa-se que os dados refletem o score máximo, mas não 

o score mínimo de 2,6. Considerando que, o estudo delimita-se as empresas que adotam o 

padrão contábil IFRS, não era esperado que a amostra refletisse com precisão a população dos 

países listados no índice EFW. Ademais, visto que 84% das observações da amostra 

concentram-se no nível de liberdade econômica high e 6% das observações no nível de 

liberdade econômica low não era esperado que o score mínimo da amostra, seja pela 

pontuação geral ou individual de cada componente, refletisse com precisão o score mínimo da 

população dos países listados no índice EFW. 

Tabela 2. Estatística descritiva das variáveis  

Estatística descritiva das variáveis  
Variável Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

TA 33.824 -0,049 1,169 -116,600 52,900 

DA 33.824 0 0,140 -2,806 4,334 

Score EFW 33.809 7,755 0,780 4,600 9,100 

Score Área 1 33.809 6,632 1,304 4,100 8,900 

Score Área 2 33.809 6,859 1,142 2,800 9,100 

Score Área 3 33.809 9,346 0,519 4,800 9,900 

Score Área 4 33.809 8,141 0,824 3,600 9,600 

Score Área 5 33.809 7,785 1,039 5,400 9,470 

DEBT 27.074 0,330 1,612 0 176,700 

CRESC 33.485 1,000 44,830 -3.128,000 4.130,000 

ROA 33.824 -0,025 1,471 -126,900 53,960 

GDP grow 33.824 2,633 2,916 -9,132 25,160 

MCAP 33.331 286,400 420,800 0 1.275,000 

 

Como esperado para um estudo em contexto internacional, há uma variação 

considerável na composição da amostra das empresas e dos países. No tocante às variáveis de 

controle no nível da empresa destaca-se, com maior desvio padrão, a taxa de crescimento 

anual das vendas (CRESC). As empresas apresentam, na média, taxa anual de crescimento 

das vendas de 100%, 33% dos ativos financiados com recursos externos (DEBT) e 

rentabilidade (ROA) negativa de 2,5%. 
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Destaca-se, entre às variáveis de controle no nível do país, com maior desvio padrão, o 

nível de desenvolvimento financeiro (MCAP). Os países com os maiores níveis de 

desenvolvimento financeiro (MCAP) são Hong Kong com média de capitalização de mercado 

das empresas nacionais negociadas em bolsa sobre o PIB de 1.058% e o Canadá com média 

de 119%. Em relação à taxa de crescimento do PIB real (GDP grow), a média é de 2,63%, 

com as taxas mais altas na China (7,80%) e Irlanda (5,31%), e as taxas mais baixas na Grécia 

(-2,02%) e Argentina (-0,02%). Quanto à taxa média de crescimento do PIB real (GDP grow) 

por ano, destaca-se o ano de 2009 como o único ano com taxa média negativa (-2,19%). 

Ainda, observa-se que a taxa de crescimento do PIB real (GDP grow) varia entre -9,13%, 

relativo à Grécia em 2011, e 25,16%, relativo à Irlanda em 2015.  

Como reflexo da variação na composição da amostra das empresas, o total de accruals 

(TA) apresenta alto desvio padrão (1,169), sendo a média apresentada negativa. A variável 

dependente dos accruals discricionários (DA) apresenta média zero e desvio padrão de 0,14. 

O primeiro estudo que investigou a relação entre o nível de liberdade econômica e a qualidade 

dos lucros em um cenário de vários países não apresentou a estatística descritiva das variáveis 

(Riahi-Belkaoui, 2004). Enquanto que, o segundo e último estudo que analisou esta relação, 

apresentou resultado semelhante para a média dos accruals discricionários (0,01), porém, não 

apresentou o desvio padrão (Baatour & Othman, 2016). 

Na comparação do desvio padrão dos accruals discricionários (DA) entre a amostra 

total, ilustrado na Tabela 2, e a amostra distribuída entre os três níveis de liberdade econômica 

adotados neste estudo (high, middle e low), ilustrado na Tabela 3, é possível perceber que o 

desvio padrão da amostra total é idêntico ao desvio padrão da parcela da amostra relacionada 

ao nível de liberdade econômica high (0,14). Isso decorre do fato de que 84% das observações 

da amostra concentram-se no nível de liberdade econômica high. Observando a Tabela 3, 

constata-se uma variação no comportamento do desvio padrão dos accruals discricionários 

(DA) entre os diferentes níveis de liberdade econômica high (0,14), middle (0,10) e low 

(0,11). Adicionalmente, tendo em vista os resultados advindos do teste de Kruskal-Wallis, que 

analisou o comportamento dos accruals discricionários (DA) nos níveis de liberdade 

econômica high, middle e low, é possível evidenciar que as diferenças entre os grupos são 

significativas. 

Tabela 3. Estatística descritiva da variável dependente por nível de liberdade econômica 

Estatística descritiva da variável dependente por nível de liberdade econômica 
Nível EFW Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

High 27.847 0 0,146 -2,806 4,334 

Middle 3.398 0 0,101 -0,989 0,867 

Low 2.564 0 0,119 -1,139 2,547 

 

A Tabela 4 apresenta a correlação entre os dados contidos na amostra estimada pelo 

coeficiente de correlação de Spearman, por se tratar de distribuição de dados não paramétrica. 

Não foram observados valores elevados de correlação entre as variáveis independentes, 

indicando ausência de multicolinearidade. Os accruals discricionários (DA), variável 

dependente, não apresenta correlação com o índice EFW, seja pela pontuação geral ou 

individual de cada componente. Ainda, nenhuma das variáveis de controle no nível da 

empresa e do país apresenta correlação com a variável dependente. Em relação a variável total 

de accruals (TA), o retorno sobre os ativos (ROA) apresenta correlação positiva em 94%. 

 

Tabela 4. Matriz de correlação de Spearman 

Matriz de correlação de Spearman 
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TA DA 

Score 

EFW 

Score 

Área 1 

Score 

Área 2 

Score 

Área 3 

Score 

Área 4 

Score 

Área 5 

TA 1,000        

DA 0,175 1,000       

Score EFW 0,000 0,008 1,000      

Score Área 1 0,005 0,009 0,770 1,000     

Score Área 2 -0,008 0,005 0,773 0,288 1,000    

Score Área 3 -0,005 -0,002 0,476 0,179 0,364 1,000   

Score Área 4 0,004 0,009 0,890 0,601 0,663 0,424 1,000  

Score Área 5 0,002 0,005 0,926 0,676 0,709 0,296 0,813 1,000 

DEBT 0,069 0,035 0,022 0,028 0,014 -0,013 0,021 0,021 

CRESC -0,001 0,005 0,002 0,004 0,001 -0,001 -0,003 0,005 

ROA 0,940 -0,013 -0,025 -0,015 -0,026 -0,020 -0,015 -0,024 

GDP grow 0,012 0,003 0,007 0,106 -0,020 -0,267 -0,061 0,100 

MCAP 0,010 0,013 0,798 0,732 0,519 0,081 0,771 0,799 

                                                                                                            Continua 

 

                    Conclusão 
 

Debt Cresc ROAt 
GDP 

grow 
MCAP 

TA      

DA      

Score EFW      

Score Área 1      

Score Área 2      

Score Área 3      

Score Área 4      

Score Área 5      

DEBT 1,000     

CRESC 0,017 1,000    

ROA 0,016 -0,007 1,000   

GDP grow 0,004 0,004 0,011 1,000  

MCAP 0,032 0,000 -0,011 0,140 1,000 

 

Dentre as variáveis de controle, destaca-se a correlação positiva entre o 

desenvolvimento financeiro (MCAP) e o índice EFW (Score EFW) em 79,8%. Considerando 

que os dados do estudo estão concentrados no nível de liberdade econômica high, com 84% 

das observações da amostra, já era esperado uma correlação alta do índice EFW com alguma 

das características dos países. Ademais, visto que a cobertura do banco de dados utilizado 

neste estudo compreende apenas às companhias de capital aberto com ações negociadas em 

bolsa, o número de observações da amostra tende a concentrar-se em países com o mercado 

de ações desenvolvido, ou seja, com maior desenvolvimento financeiro (MCAP). 

4.3.1 Qualidade dos lucros e a liberdade econômica 

O resultado destacado na Tabela 5 indica que os accruals discricionários não 

apresentam relação significativa com o índice EFW. Sendo assim, rejeita-se a hipótese da 

pesquisa H1 que esperava que maior liberdade econômica do país influenciasse em maior 

qualidade do lucro contábil (ou seja, menor accrual discricionário). Em relação às variáveis 

de controle, tanto em nível da empresa quanto em nível do país, estas se mostraram 

insignificantes. Salienta-se que, as variáveis dummies utilizadas para controlar as companhias 

com incidência de prejuízos (PREJ), que operam em mercados internacionais (GP) ou no 

mercado americano (ADR) e auditadas por grandes empresas de auditoria (BIG 4) foram 

omitidas no resultado das regressões devido à correlação perfeita, motivado pela não 

significância. Ainda, a partir do resultado da regressão, pode-se inferir que o poder de 

explicação do modelo é baixo, visto que o R2 e R2 ajustado são de 0,1%. 
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Tabela 5. Regressão dos dados – liberdade econômica 

Regressão dos dados – liberdade econômica 
 Sinal 

Esperado 
Score 

EFW 

Constant  -0,040 (-0,720) 

Score EFW - 0,005 (0,713) 

DEBT - 0,002 (0,677) 

CRESC + -0,000 (-0,027) 

ROA - 0,005 (0,592) 

GDP grown - 0,000 (0,013) 

MCAP - 0,000 (0,205) 

Observações  26.507  

R-squared  0,001  

Nr. de empresas  4.237  

Adj. R-squared  0,001  

Nota. ***, **, * é significante ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

O resultado não confirma os achados de estudos anteriores que investigaram a relação 

entre o nível de liberdade econômica e a qualidade dos lucros contábeis em um cenário de 

vários países (Baatour & Othman, 2016; Riahi-Belkaoui, 2004). As evidências do estudo de 

Riahi-Belkaoui (2004) apontam que maior nível de liberdade econômica implica em maior 

qualidade dos lucros. O autor examinou 31 países entre os anos de 1990 a 1999. Por outro 

lado, o resultado do estudo de Baatour e Othman (2016) indica que maior nível de liberdade 

econômica implica em menor qualidade dos lucros. O estudo examinou 12 países do Oriente 

Médio e Norte da África (MENA) entre os anos 2000 a 2008. 

A comparação dos resultados conflitantes não é possível já que as amostras diferem 

em muitas características, como por exemplo, período de tempo e número de países. Em 

relação ao estudo de Riahi-Belkaoui (2004), dos 31 países analisados pelo autor, apenas 11 

(onze) estão neste estudo, e ainda, cabe salientar que o índice EFW para os anos anteriores ao 

ano 2000 é disponibilizado para períodos com um intervalo de cinco anos. No tocante a 

pesquisa de Baatour & Othman (2016), dos 12 países estudados pelo autor, apenas 2 (dois) 

estão contemplados neste estudo.  

 

4.3.2 Qualidade dos lucros e os componentes da liberdade econômica 

Os resultados das colunas (1) a (5) na Tabela 6 apontam que todas as hipóteses da 

pesquisa foram rejeitadas, ao passo que era esperado um sinal negativo e significativo para os 

coeficientes de “Score Área 1”, “Score Área 2”, “Score Área 3”, “Score Área 4” e “Score 

Área 5”. Apesar do componente liberdade para o comércio internacional (Score Área 4) 

apresentar significância estatística ao nível de 10%, a relação entre o componente e os 

accruals discricionários é positiva. Na coluna (6) na Tabela 6 é apresentado o modelo de 

regressão estimado utilizando-se os cinco componentes do índice EFW desagregados. Os 

resultados das colunas (1) a (5) são muito semelhantes ao resultado da coluna (6), assim é 

possível confirmar a significância do componente liberdade para o comércio internacional, 

mesmo que sua significância estatística tenha sido reduzida ao nível de 5%. A partir do 

resultado das regressões, pode-se inferir que o poder de explicação do modelo é baixo, visto 

que o R2 e R2 ajustado são de 0,1%. 

Tabela 6. Regressão dos dados – componentes da liberdade econômica 

Regressão dos dados – componentes da liberdade econômica 
  

Sinal 

Esperado 

(1) 

Score 

Área 1 

(2) 

Score 

Área 2 

(3) 

Score 

Área 3 

(4) 

Score 

Área 4 

(5) 

Score 

Área 5 

(6) 

Score 

Área 1 a 5 
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Constant  -0,004 -0,004 -0,009 -0,056* 0,011 -0,041 

  (-0,234) (-0,203) (-0,361) (-1,905) (0,530) (-0,871) 

Score EFW -       

        

Score Área 1 - 0,000     -0,000 

  (0,177)     (-0,106) 

Score Área 2 -  0,000    -0,001 

   (0,140)    (-0,199) 

Score Área 3 -   0,001   0,001 

    (0,332)   (0,321) 

Score Área 4 -    0,007*  0,007** 

     (1,953)  (2,061) 

Score Área 5 -     -0,002 -0,003 

      (-0,595) (-1,014) 

DEBT - 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  (0,678) (0,678) (0,679) (0,675) (0,677) (0,675) 

CRESC + -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 

  (-0,026) (-0,028) (-0,028) (-0,031) (-0,029) (-0,034) 

ROA - 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

  (0,591) (0,591) (0,591) (0,593) (0,591) (0,593) 

GDP grown - 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 

  (0,178) (0,152) (0,209) (-0,045) (0,280) (0,188) 

MCAP - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  (0,174) (0,168) (0,165) (0,237) (0,154) (0,214) 

Observações  26.507 26.507 26.507 26.507 26.507 26.507 

R-squared  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Nr. de empresas  4.237 4.237 4.237 4.237 4.237 4.237 

Adj. R-squared  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Nota. ***, **, * é significante ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Os estudos anteriores que investigaram a relação entre o nível de liberdade econômica 

e a qualidade dos lucros contábeis (Baatour & Othman, 2016; Riahi-Belkaoui, 2004), não 

examinaram os componentes individuais da liberdade econômica.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A presente pesquisa teve por objetivo investigar o impacto da liberdade econômica na 

qualidade dos lucros contábeis em um cenário de vários países, nos quais as empresas adotam 

o padrão contábil International Financial Reporting Standards (IFRS). A liberdade 

econômica é resultado de vários aspectos distintos tais como, tamanho do governo, sistema 

legal e direitos de propriedade, moeda forte, liberdade para o comércio internacional e 

regulação do crédito, trabalho e negócios (Gwartney, 2009; Gwartney & Lawson, 2003). 

Desta forma, avaliou-se a associação entre a qualidade dos lucros contábeis e a liberdade 

econômica, bem como a associação entre a qualidade dos lucros e os componentes individuais 

da liberdade econômica.  

Por meio de uma pesquisa quantitativa, descritiva e documental, com dados advindos 

do banco de dados Thomson Reuters Eikon®, além de informações contidas no Banco 

Mundial, foram examinados dados de 4.237 companhias sediadas em 20 países no período de 

2006 a 2018. A análise foi efetuada com base na regressão de dados em painel utilizando-se o 

modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários com a estimação de efeitos fixos. Para 

representar a liberdade econômica utilizou-se o índice Economic Freedom of the World 

(EFW) publicado pelo Fraser Institute e como proxy para a qualidade dos lucros optou-se 

pelos accruals discricionários estimados pelo modelo proposto por Pae (2005). 
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O estudo parte da presunção de que os accruals discricionários são um indicador de 

baixa qualidade dos lucros, ao passo que, além de representarem um componente menos 

persistente dos lucros, estes estão relacionados ao componente de accrual identificado como 

anormal às condições do modelo de negócio da empresa (Dechow et al., 2010). Orientado, 

pela Teoria da Nova Economia Institucional, que a liberdade econômica forma a estrutura de 

incentivos de um país e as empresas deste país refletirão os diferentes níveis de liberdade 

econômica na qualidade dos lucros contábeis, presume-se que maior liberdade econômica, 

seja pela pontuação geral ou individual de cada componente, implica em maior qualidade do 

lucro contábil (ou seja, menor accrual discricionário) reportado pelas empresas.  

Inicialmente, analisou-se a relação entre os accruals discricionários e a liberdade 

econômica. O resultado indicou que essa associação não apresenta relação significativa. 

Sendo assim, a hipótese da pesquisa H1 que esperava que maior liberdade econômica do país 

influenciasse em maior qualidade do lucro contábil (ou seja, menor accrual discricionário) foi 

rejeitada. Tal resultado não confirma os achados de estudos anteriores que investigaram essa 

relação em um cenário de vários países (Baatour & Othman, 2016; Riahi-Belkaoui, 2004). 

Riahi-Belkaoui (2004) aponta que maior nível de liberdade econômica implica em maior 

qualidade dos lucros. Por outro lado, Baatour e Othman (2016) indicam que maior nível de 

liberdade econômica implica em menor qualidade dos lucros.  

Por fim, analisou-se a relação entre os accruals discricionários e os componentes da 

liberdade econômica. Os resultados indicaram que a associação entre a variável dependente e 

os componentes tamanho do governo, sistema legal e direitos de propriedade, moeda forte e 

regulação de crédito, trabalho e negócios não apresentam relação significativa. Para o 

componente liberdade para o comércio internacional o resultado indica que a associação é 

significativa e positiva, ou seja, um aumento na pontuação desta área implica em aumento nos 

accruals discricionários. Sendo assim, as hipóteses da pesquisa H1a, H1b, H1c, H1d e H1e que 

esperavam que os componentes individuais da liberdade econômica tivessem impacto positivo 

na qualidade dos lucros (ou seja, menor accrual discricionário) foram rejeitadas. Os estudos 

anteriores que investigaram a relação entre a liberdade econômica e a qualidade dos lucros 

(Baatour & Othman, 2016; Riahi-Belkaoui, 2004) não examinaram os componentes 

individuais da liberdade econômica. 

O resultado deste estudo preenche algumas lacunas na literatura relacionada ao tema 

por: i) adotar uma abordagem na qualidade da informação contábil em nível macro, por meio 

do índice de liberdade econômica; e ii) vincular a liberdade econômica a qualidade dos lucros 

contábeis, por meio da proxy dos accruals discricionários. Ainda que, o resultado do estudo 

não esclareça as evidências inconclusivas sobre a relação entre a liberdade econômica e a 

qualidade dos lucros, a pesquisa proporciona avanço no conhecimento científico acerca do 

tema, uma vez que os estudos nesta área ainda são incipientes.  

Cabe destacar que, apesar da alta correlação entre os índices publicados pelo Fraser 

Institute e Heritage Foundation sugerir um consenso sobre o conceito de liberdade econômica 

(Hanke & Walters, 1997) e o índice EFW ser amplamente difundido entre acadêmicos, 

formuladores de políticas e jornalistas (Hall & Lawson, 2014), estes índices refletem a visão 

ideológica dos institutos que os mensuram. De Haan et al. (2006) argumentam que esta é 

provavelmente a melhor garantia de que os indicadores medem o que deveriam medir. 

Salienta-se que, pontos de vista diferentes poderiam produzir pontuações de liberdade 

econômica diferentes. No entanto, não foi objeto deste estudo discutir o conceito de liberdade 

econômica. 

O estudo adotou como proxy para qualidade dos lucros contábeis os accruals 

discricionários, e estes foram mensurados pelo modelo de Pae (2005). Assim como qualquer 

modelo de mensuração de accruals, existe sempre o risco de um erro na classificação entre 
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accruals discricionários e accruals não discricionários, desta forma, as limitações do modelo 

são transferidas como limitações do estudo. Outra limitação remete ao uso do método 

quantitativo de regressão de dados em painel por meio do modelo de mínimos quadrados 

ordinários com a estimação de efeitos fixos. Desta forma, sugere-se como pesquisas futuras o 

exame da relação entre a liberdade econômica e a qualidade dos lucros por meio da utilização 

de outros modelos de mensuração dos accruals discricionaríos, do uso de outros métodos 

quantitativos para análise dos dados, bem como a utilização de outras proxies de qualidade 

dos lucros contábeis.  

Adicionalmente, é difícil excluir a possibilidade de que o resultado seja influenciado 

por variáveis omitidas como, fatores específicos dos países não capturados pelas variáveis de 

controle, ou ainda, incentivos relacionados a fatores internos específicos das empresas. Outra 

limitação, é que nossa amostra inclui apenas companhias públicas, que podem não representar 

totalmente o nível de qualidade dos lucros reportados por outras empresas nos países 

estudados. Desta forma, sugere-se como pesquisas futuras o exame desta relação 

considerando a utilização de outras variáveis de controle, no nível da empresa e no nível do 

país, bem como a inclusão de companhias de capital fechado na amostra. 
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