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I

 

RESUMO 

 

Neste estudo é analisada a relação existente entre a gestão fiscal e o processo de 

Earnings Management (EM) das empresas portuguesas. Em países onde a carga fiscal é 

elevada e onde as normas fiscais estão relacionadas com as normas contabilísticas, a 

manipulação dos resultados pode contribuir para a minimização dos impostos sobre o 

rendimento a pagar. Em Portugal, este incentivo pode ser relevante atendendo às 

especificidades do seu tecido empresarial (essencialmente Pequenas e Médias Empresas 

e empresas familiares) e à envolvente legal e normativa das actividades económicas. 

Recorrendo a três metodologias de mensuração do processo de EM, os resultados 

empíricos obtidos a partir de uma amostra composta por 26.479 empresas portuguesas 

ao longo de 3 anos suportam a hipótese de investigação, demonstrando a existência de 

uma relação positiva entre a gestão fiscal e a prática de EM em Portugal. 

À semelhança de estudos anteriores foram introduzidas várias variáveis de controlo, 

quer do processo de EM, quer do indicador de gestão fiscal (Taxa Efectiva de Imposto). 

Empresas com maiores níveis de crescimento e performance apresentam maiores níveis 

de manipulação e, simultaneamente menores Taxas Efectivas de Imposto. 

Adicionalmente, os resultados mostram que as empresas mais endividadas ou com 

prejuízos contabilísticos apresentam maiores níveis de manipulação de resultados e, por 

outro lado, as empresas de maior dimensão e sociedades anónimas obtêm melhores 

níveis de gestão fiscal.  

 

Palavras-chave: Earnings Management, abnormal accruals, Gestão Fiscal, 

Portugal. 
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 ABSTRACT 

This study analyses the relationship between tax planning and Earnings 

Management (EM) process of portuguese firms. The purpose of minimizing the tax 

burden can be achieved by using earnings management, specially in countries with high 

tax burden and where there is a high alignment between accounting and tax standards. 

In Portugal, this may be a relevant incentive given the firms’ specificities (mainly, 

Small and Medium Enterprises and Familiar Enterprises) and the legal and regulatory 

environment of business activities. 

Considering three different measures of EM process the results obtained from a 

sample of 26.479 portuguese firms covering a 3-year time span supports the evidence of 

positive relationship between tax planning and EM practice in Portugal.  

Similarly to previous studies, several control variables were taken into account, both 

to the EM process and to the indicator of tax planning (Effective Tax Rate). Firms with 

higher growth and performance levels reveal higher earnings management and, 

simultaneously, lower Effective Tax Rates. In addition, it was also revealed that more 

leveraged firms or firms with accounting losses show higher accounting manipulation; 

on the other hand, larger firms have better levels of tax planning.  

 

.Keywords: Earnings Management, Abnormal Accruals, Tax Planning, Portugal. 

 



 
 

 

III

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao Professor António Samagaio pela orientação, incentivo, apoio e 

disponibilidade sem os quais não seria possível a realização deste trabalho. Agradeço 

igualmente às entidades que, ao abrigo do Protocolo celebrado entre os autores, o 

Instituto Nacional de Estatística, a Fundação de Ciências e Tecnologia e o Gabinete de 

Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, facultaram os dados estatísticos para a execução desta 

investigação. 

Agradeço também à minha família e a Bruno Amorim, por todo o afecto, amizade, 

apoio e paciência demonstrados e pelo tempo que não lhes consegui atribuir.  

Por último, agradeço aos meus colegas da Caixa Geral de Depósitos, pelo incentivo 

e disponibilidade demonstrados. Um agradecimento especial a Fátima Gonçalves pelo 

apoio prestado ao nível da análise estatística e tratamento de dados. 

A todos um obrigada especial pela confiança em mim depositada. 



 
 

 

IV

 

ÍNDICE GERAL 

RESUMO...........................................................................................................................I 

ABSTRACT..................................................................................................................... II 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................... III 

ÍNDICE GERAL............................................................................................................. IV 

LISTA DE TABELAS....................................................................................................VI 

LISTA DE FIGURAS....................................................................................................VII 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO...................................................................................... 1 

CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA............................................................. 6 

2.1 Conceito de Earnings Management........................................................................ 6 

2.2 Motivações do Earnings Management ................................................................... 8 

2.3 A Fiscalidade como Factor Motivacional do Earnings Management .................. 11 

2.4 Hipóteses de Investigação..................................................................................... 16 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.................. 23 

3.1 Earnings Management .......................................................................................... 23 

3.2 Indicador de Gestão Fiscal.................................................................................... 28 

3.3 Modelos ................................................................................................................ 30 

3.4 Dados e Amostra................................................................................................... 35 

CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS ...................................................... 38 

4.1 Estatística Descritiva............................................................................................. 38 

4.2 Análise Multivariada............................................................................................. 43 

4.3 Accruals Positivos vs Accruals Negativos............................................................ 47 

4.4 Testes de Distribuição........................................................................................... 50 

CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA ..... 55 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 58 



 
 

 

V

 

ANEXOS ........................................................................................................................ 66 

Anexo 1. Definição Variáveis......................................................................................... 67 

Anexo 2. Accruals Positivos vs Accruals Negativos – Modelo Jones Modificado........ 68 

Anexo 3. Accruals Positivos vs Accruals Negativos – Modelo REDCA....................... 69 

Anexo 4. Accruals Positivos vs Accruals Negativos – Modelo Ball e Shivakumar....... 70 

 



 
 

 

VI

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Síntese das motivações dos EM...................................................................... 10 

Tabela 2. Síntese dos estudos de relação entre Fiscalidade e EM .................................. 13 

Tabela 3. Apuramento do Imposto sobre o Rendimento ................................................ 19 

Tabela 4. Selecção da amostra........................................................................................ 37 

Tabela 5. Número de Observações por Sector de Actividade ........................................ 37 

Tabela 6. Estatística Descritiva....................................................................................... 38 

Tabela 7. Coeficientes de Correlação ............................................................................. 39 

Tabela 8. Testes de Kruskal-Wallis ................................................................................ 42 

Tabela 9. Regressão Linear – Modelo (1)....................................................................... 46 

Tabela 10. Regressão Linear – Modelo (2)..................................................................... 47 

Tabela 11. Estatística Descritiva condicionada ao sinal do RAI .................................... 51 

Tabela 12. Cruzamento de observações – Comparação entre RAI e RLE ..................... 53 

 



 
 

 

VII

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Gráficos Comparativos.................................................................................... 52 
 



CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

As demonstrações financeiras fazem parte do processo de relato financeiro de uma 

entidade com vista a proporcionar informação sobre a sua posição financeira, 

desempenho económico-financeiro, alterações na posição financeira e que seja útil a um 

leque de utentes. Segundo Healy e Wahlen (1999), as demonstrações financeiras 

preparadas em conformidade com as normas contabilísticas proporcionam aos gestores 

os meios relativamente credíveis de reportar informação sobre a performance das 

empresas aos investidores externos e restantes stakeholders.  

Embora as demonstrações financeiras devam ser preparadas de acordo com normas 

contabilísticas, estas não determinam completamente o relato financeiro produzido 

pelas empresas (Ball, 2008). De facto, a informação contabilística é afectada pela 

complexidade que caracteriza a envolvente da Contabilidade, materializada na ausência 

de normas e conceitos contabilísticos perfeitos ou exactos (Scott, 2009). Segundo Ball 

et al. (2000), o grau de pormenorização das normas contabilísticas é inferior ao exigido 

na prática às empresas, e por outro lado, os gestores podem simplesmente não aplicar 

esses normativos. Por conseguinte, a utilização deliberada pelos gestores de 

determinadas políticas contabilísticas (e.g. critérios de mensuração), estimativas e 

julgamentos, pode influenciar significativamente a performance económico-financeira 

das empresas.  

De acordo com Healy e Wahlen (1999), o processo de Earnings Management (EM) 

consiste na manipulação da informação financeira perpetrada pelos gestores com o 

objectivo de enganar os stakeholders ou influenciar os resultados contratuais. O Estado 

constitui um dos principais stakeholders interessados nas demonstrações financeiras, 

pois essa informação é essencial para determinar o resultado fiscal e por conseguinte, o 

imposto sobre os rendimentos do período. Conforme é referido no n.º 1 do artigo 17.º do 
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Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC), o lucro 

tributável é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do período (…) 

determinado com base na contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos deste 

Código.   

Alguns estudos (e.g. Tendeloo e Vanstraelen, 2008) revelam que a fiscalidade é um 

dos determinantes das práticas de EM, sobretudo em países onde existe uma forte 

relação entre normas contabilísticas e legislação fiscal (Burgstahler et al., 2006). Frank 

et al. (2009) e Badertsher et al. (2009) identificam dois tipos de situações de 

manipulação com impacto na redução da carga fiscal das empresas: i) o aumento do 

resultado contabilístico é acompanhado por uma redução no resultado fiscal (não 

conformidade entre contabilidade e fiscalidade) e; ii) a diminuição do resultado fiscal 

tem como base a diminuição do resultado contabilístico (conformidade entre regras 

contabilísticas e fiscais). Enquanto, na primeira situação os gestores procuram 

maximizar a diferença entre os dois resultados a favor da empresa, na segunda situação 

a manipulação das políticas contabilísticas traduz-se numa relação linear entre resultado 

contabilístico e fiscal. Ambas as situações relevam a denominada gestão fiscal 

agressiva, que segundo Balakrishnan et al. (2011) traduz-se numa situação de 

pagamento de imposto anormalmente baixo face ao sector e dimensão da empresa em 

causa. A minimização do resultado fiscal tem repercussões na actividade da 

Administração Fiscal, pois essas práticas sobre o relato financeiro exigirão a afectação 

de recursos adicionais para acções de fiscalização e aplicação de métodos alternativos 

para determinação do lucro tributável. 

Assim, o presente estudo empírico tem como objectivo analisar a relação entre a 

gestão fiscal e o processo de EM desenvolvido pelas empresas portuguesas. Numa 

primeira fase, recorrendo a regressões lineares e à estimação de 3 proxies do processo 
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de EM (Modelo de Jones Modificado, REDCA e Modelo de Ball e Shivakumar), 

procurar-se-á analisar a temática numa óptica de não conformidade entre regras 

contabilísticas e fiscais. Adicionalmente, analisámos se outras variáveis identificadas na 

literatura (e.g. indicador de endividamento, dimensão, performance, etc.) determinam, 

quer o fenómeno de EM quer a gestão fiscal das empresas portuguesas. Numa análise 

complementar, serão também estudadas eventuais diferenças subjacentes a processos de 

EM de sentido ascendente ou descendente. Por último, através da metodologia de Testes 

de Distribuição, será analisada a hipótese de que as empresas portuguesas procuram 

tirar partido das conformidades existentes entre contabilidade e fiscalidade, diminuindo 

os seus resultados antes de impostos com o intuito de reduzir a factura fiscal. 

Os resultados obtidos indicam que existe uma relação positiva entre a gestão fiscal e 

o processo de EM das empresas portuguesas, revelando que quanto maior a gestão de 

resultados, menor é a Taxa Efectiva de Imposto por elas apresentada e vice-versa. 

Constata-se ainda que é possível gerir resultados no sentido ascendente sem afectar o 

imposto a pagar ou até mesmo diminuindo-o, indicando que a existência de situações de 

não conformidade entre as regras contabilísticas e fiscais e a gestão fiscal são uma 

realidade nas empresas portuguesas. Os Testes de Distribuição revelam-nos uma 

descontinuidade em torno de zero, quer ao nível do Resultado antes de Impostos (RAI) 

quer do Resultado Líquido do Exercício (RLE), e a existência de um desfasamento entre 

as duas distribuições, principalmente em empresas com resultados positivos mas 

próximos de zero. Este resultado é consistente com os resultados das regressões 

lineares, na medida em que maiores defasamentos entre RAI e RLE podem significar 

maiores níveis de gestão de resultados através da utilização de técnicas de não 

conformidade entre aspectos contabilísticos e fiscais. 
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Este estudo contribui para a literatura de contabilidade sob quatro perspectivas. Em 

primeiro, a literatura aponta várias causas para a existência de EM nas quais se inclui a 

Fiscalidade. Conforme é possível constatar no trabalho de Aljifri (2007), trata-se de um 

assunto ainda pouco explorado a nível internacional, sobretudo em economias 

dominadas por Pequenas e Médias Empresas e influenciadas abundantemente pela 

legislação. A maioria dos estudos realizados sobre os determinantes do EM tem-se 

centrado na realidade americana, onde os principais factores identificados como 

incentivos à manipulação de resultados resultam de interesses associados a planos de 

incentivos dos gestores, manutenção de contratos de dívida, regulação, cotação do preço 

de mercado das acções, e objectivos de evitar reportar perdas ou decréscimos de 

resultados e alcançar as expectativas e previsões de analistas financeiros (Othman e 

Zeghal, 2006). 

Em segundo lugar, o estudo é desenvolvido com base em empresas que estão 

inseridas num contexto económico e cultural diferente dos estudos anteriores. Vários 

estudos (e.g. Richardson, 2006, 2008; Tsakumis et al. 2007; Othman e Zeghal, 2006) 

revelam que a disponibilidade para os sujeitos passivos em cumprir com a legislação 

fiscal está associada com a cultura do país. Adicionalmente, Leuz et al. (2003) 

encontraram evidência da existência de diferenças significativas nos níveis de EM 

apresentados por 31 países, no qual Portugal era o 4.º país com maior score. O terceiro 

contributo reside no conhecimento que é obtido sobre as práticas recentes de EM em 

Portugal. Na opinião de Ball (2008), o relato financeiro é influenciado pela regulação e 

o estudo sobre aquilo que as empresas fazem actualmente constitui um tema central na 

investigação. Embora Moreira (2006) tenha analisado a influência do capital alheio e da 

fiscalidade nas práticas de EM nas empresas portuguesas, o estudo desenvolveu-se com 

dados recolhidos da SABI relativos ao período de 1998-2004. Desde essa altura, o 
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contexto económico e a legislação fiscal portuguesa alterou-se, nomeadamente, a 

redução da taxa nominal de imposto que passou para 25% em 2004 e a criação em 2009 

de dois escalões na matéria colectável sujeita a taxas diferentes.   

Por último, o estudo considera uma amostra constituída por 26.479 empresas 

portuguesas em que o processo de EM foi mensurado através de 3 proxies. Conforme é 

referido por Leuz et al. (2003), a mensuração de EM é difícil dadas as várias 

características que esse processo pode assumir. Por isso, a utilização de várias proxies 

permite ter uma perspectiva mais global sobre a extensão da utilização das políticas 

contabilísticas, de estimativas e julgamentos para modificar a informação financeira 

prestada aos stakeholders das empresas. 

Após esta introdução, o presente trabalho encontra-se estruturado em 4 capítulos 

adicionais. No capítulo 2 será feita uma análise a alguns estudos desenvolvidos 

anteriormente sobre a temática, desenvolvendo o conceito de EM, os principais modelos 

para a sua detecção e as principais motivações referidas na literatura internacional. No 

capítulo 3 descrever-se-ão os procedimentos para obter os dados e caracterizar-se-á a 

metodologia adoptada na investigação conduzida. Os resultados e a comparação com 

estudos entretanto desenvolvidos são apresentados no capítulo 4. Por último, no capítulo 

5, seguem-se a discussão dos resultados e as principais conclusões. 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Conceito de Earnings Management 

Earnings Management constitui uma temática que tem vindo a ser objecto de estudo 

ao longo dos últimos anos e alvo de várias definições. De acordo com Schipper (1989) 

EM consiste numa “intervenção propositada no processo de relato financeiro externo, 

com a intenção de obter algum ganho privado”. Aljifri (2007) documenta que é “um 

processo de seguimento de passos deliberados dentro das limitações dos princípios 

geralmente aceites para produzir um nível desejado de resultados reportados”. À 

posteriori, Healy e Wahlen (1999) referem que “EM ocorre quando os gestores usam 

julgamentos no reporte financeiro e em operações estruturadas para alterar os relatórios 

financeiros no sentido de influenciar a opinião de alguns stakeholders sobre o 

desempenho económico da empresa ou para influenciar resultados contratuais que 

dependem dos números contabilísticos apresentados”. Em suma, o processo de EM 

consiste na utilização de políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos pelos 

gestores com vista a atingir determinados objectivos. 

O processo de EM pode ainda ser utilizado com o intuito de melhorar a qualidade da 

informação das demonstrações financeiras. Beneish (2001) e Scott (2009) apresentam 

duas perspectivas de EM: a oportunista, que já aqui foi referida, na qual os gestores 

actuam no interesse próprio e procuram influenciar a informação financeira divulgada; e 

a informativa, na qual os gestores introduzem as suas expectativas sobre os cash flows 

futuros na informação, fornecendo aos investidores maior conteúdo informativo.  

A tradução da expressão de EM para português pode assumir a designação de 

“Gestão de Resultados” ou então, e a mais frequente “Manipulação de Resultados”. A 

“Gestão de Resultados” aproxima-se mais do fenómeno que é objecto de estudo no 
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presente trabalho: de forma a evitar evoluções indesejadas, os gestores utilizam 

determinadas políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos para que os resultados 

reportados atinjam determinados objectivos que se pretendem alcançar. A expressão 

“Manipulação de Resultados” fica associada a uma conotação negativa, sendo, muitas 

vezes, confundida com o conceito de fraude. De facto, a linha que separa a manipulação 

dos resultados e a fraude é, por vezes, muito ténue, mas é conveniente distinguir os dois 

conceitos. A manipulação pode passar apenas pelo uso da flexibilidade permitida pelas 

normas contabilísticas. Ao passo que na fraude existe uma intenção deliberada dos 

gestores em violar a lei, regulamentos e normas internas da empresa para concretizar 

objectivos específicos. 

A utilização das políticas contabilísticas discricionárias com o objectivo de 

manipular os resultados económicos das empresas pode-se traduzir em várias práticas 

de EM. Scott (2009) identifica quatro práticas de EM: “Taking a Bath”, “Income 

minimization”, “Income maximization” e “Income smoothing”. O primeiro tipo de EM 

ocorre quando uma empresa se encontra em dificuldades financeiras e procura a sua 

reorganização. Se for expectável que irá reportar resultados negativos, então a equipa de 

gestão procurará reportar perdas maiores, no sentido de aumentar a probabilidade de 

reportar ganhos futuros, aquando da sua reestruturação e estabilização financeira. A 

segunda classificação aproxima-se da primeira, mas apresenta-se de forma menos 

extrema. Income minimization poderá ser usado em empresas que apresentam 

consecutivamente altos níveis de rentabilidade. Por outro lado, as empresas onde se 

verifica o recurso ao Income maximization, são aquelas em que os contratos de 

compensação das equipas de gestão dependem dos resultados contabilísticos 

apresentados ou cujos contratos de dívida dependem da sua boa saúde financeira. Por 

último, Income smoothing ou alisamento de resultados, acontece quando as equipas de 
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gestão preferem a estabilidade dos resultados, quer por motivações de ordem contratual, 

quer para preservar a imagem da empresa no mercado, reduzindo o risco associado às 

suas operações de financiamento e aumentando a confiança dos seus investidores. Esta 

classificação poderá ser melhor entendida aquando do desenvolvimento das diferentes 

motivações do EM, no ponto seguinte deste capítulo.  

 

2.2 Motivações do Earnings Management 

São várias as razões apontadas na literatura internacional para a prática de EM 

(Healy e Wahlen, 1999; Aljifri, 2007) entre as quais: Motivações relacionadas com o 

Mercado de Capitais; Motivações Contratuais; e Motivações Legais.  

 

Motivações relacionadas com o Mercado de Capitais 

O Mercado de Capitais é um mercado muito dinâmico ao qual as empresas têm de 

adaptar estratégias. São muitas as decisões que os gestores têm de tomar relativamente a 

operações relacionadas com este Mercado, nomeadamente decisões de 

investimento/financiamento. No caso das empresas cotadas em Bolsa, o preço das suas 

acções reflecte o valor da empresa no mercado e, portanto, a gestão pretende 

transparecer para o mesmo uma imagem de estabilidade de forma a atrair investidores. 

Recorrendo a diferentes políticas contabilísticas que têm impacto ao nível dos 

resultados, os gestores podem conseguir influenciar a performance do preço das acções 

no curto prazo.  

Um dos objectivos da gestão passa por não defraudar as expectativas dos 

investidores e dos analistas. Degeorge et al. (1999) apontam 3 grandes objectivos a 

alcançar através do EM: reportar lucros (importância psicológica da distinção entre 

resultados positivos e negativos); sustentar a performance do período anterior (ao qual 
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estão adjacentes comparações); e superar as expectativas e previsões dos analistas. Uma 

vez defraudadas as expectativas dos investidores e analistas, a relação entre estes 

intervenientes e os gestores pode ser prejudicada, daí que estes procurem influenciar os 

resultados num sentido ascendente, nomeadamente evitando reportar descidas de 

resultados e perdas (Burgstahler e Dichev, 1997). 

Ainda na perspectiva da estabilidade financeira, o fenómeno de “alisamento” de 

resultados tem vindo a ganhar relevância. Autores como Ronen e Sadan (1981), 

Subramanyam (1996) e DeFond e Park (1997) defendem que os gestores procuram 

estabilizar resultados de forma a criar um fluxo de rendimentos estáveis que suporte 

pagamentos de dividendos elevados e que, por consequência fará aumentar o preço das 

acções. Pretende-se assim aumentar a confiança do investidor e melhorar a sua 

capacidade em prever a evolução dos fluxos futuros. 

 

Motivações Contratuais 

A variação do preço das acções conduz-nos ainda a questões relacionadas com os 

sistemas de incentivos dos gestores que, muitas vezes, tem subjacente uma componente 

variável de rendimento (os bónus ou prémios) associada a medidas de desempenho 

financeiro. Dye (1988), defende que os sistemas de incentivos que têm por base de 

cálculo os números contabilísticos, são fortes incentivos à manipulação de resultados. 

HassabElnaby et al. (2010) apresentam evidência de que empresas que recorrem a 

medidas de performance não financeiras nos seus sistemas de incentivos apresentam 

menores níveis de EM. 

Existem ainda outras obrigações de ordem contratual que, não sendo cumpridos, 

podem pôr em causa as relações existentes (e.g. covenants associados aos contratos de 

financiamento junto de instituições de crédito). Dhaliwal (1980) constata que empresas 
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altamente alavancadas evitam a utilização de métodos contabilísticos que façam 

decrescer o seu resultado de forma a evitar a renegociação dos contratos de crédito. 

 

Motivações Legais  

Existem ainda outros incentivos que resultam de preceitos legais e regulamentares. 

Em sectores de actividade fortemente regulamentados (como a banca, o sector 

energético, etc.), o EM pode surgir como ferramenta para a apresentação de resultados 

que estejam alinhados com os requisitos pretendidos. Watts e Zimmerman (1978) 

apresentam ainda como motivação do EM a obtenção de determinados benefícios por 

parte das autoridades nacionais, como subsídios. 

Na Tabela 1 é apresentada uma síntese das motivações para o processo de EM e 

respectivas referências bibliográficas. 

 Tabela 1. Síntese das motivações dos EM 

 

Motivações Literatura 
Influenciar o desempenho do preço das 
acções no curto-prazo 

Dye (1988); Trueman e Titman (1988) 

Sistemas de incentivos Dye (1988); Healy (1985); Dechow e Sloan (1991); 
Holthauzen et al. (1995); Guidry et al. (1999); HassabElnaby 
et al (2010) 

Contratos de Dívida Dhaliwal (1980); DeFond e Jiambalvo (1994); Sweeney 
(1994) 

Benefícios políticos e regulamentares Watts e Zimmerman (1978) 

Evitar intervenções de autoridades 
reguladoras - banca e seguros 

Moyer (1990); Scholes et al (1990); Betty et al (1995); 
Collins et al (1995); Adiel (1996) 

Evitar reportar perdas ou descidas de 
resultados 

Hayn (1995); Burgstahler e Dichev (1997); Degeorge et al 
(1999) 

Reportar aumentos em períodos 
sazonais 

Burgstahler (1997); Degeorge et al (1999) 

Alcançar as previsões dos analistas Brown (1998); Burgstahler e Eames (1998); Degeorge et al 
(1999); Richardson et al (1999); Athanasakou et al (2009) 

Alisamento de Resultados Hepworth (1953); Ronan e Sadan (1981); Subramanyam 
(1996) e Chaney et al (1996); DeFond e Park (1997); 
Doupnik (2008) 
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2.3 A Fiscalidade como Factor Motivacional do Earnings Management 

Nos últimos tempos, as empresas começaram a ter uma visão de que os regimes 

fiscais dos países não são um constrangimento à sua actividade mas antes um campo 

que pode ser utilizado no processo de criação de valor para os seus investidores. Por 

exemplo, os resultados do estudo de Bugeja e Rosa (2008) mostram que a escolha do 

método de pagamentos das aquisições na Austrália é influenciada pelo nível de 

tributação dos ganhos obtidos pelos accionistas. As obrigações fiscais fazem parte das 

preocupações dos gestores, tendo em consideração o seu impacto na performance da 

empresa e nos resultados a atribuir aos investidores e por isso, passíveis de serem 

geridas. 

A definição de Gestão Fiscal (Tax planning, corporate tax shelters, corporate tax 

avoidance) não é consensual na literatura. No entendimento de Desai e Dharmapala 

(2009) e de Hanlon e Heitzman (2010) a gestão fiscal corresponde aos planos e 

transacções que têm como objectivo principal a redução da carga fiscal das empresas. 

Segundo Pereira (2007, p. 385) a minimização dos impostos a pagar deve ser feita por 

uma via totalmente legítima e lícita. Enquanto, Frank et al. (2009) consideram gestão 

fiscal agressiva quando existe uma manipulação do resultado fiscal em sentido 

decrescente por vias que podem ser ou não consideradas fraude fiscal. Neste caso, os 

autores consideram também as violações claras das normas fiscais. Por último, 

Balakrishnan et al. (2011) referem-se à gestão fiscal agressiva das empresas como 

aquela que se traduz no pagamento de impostos anormalmente baixo face à indústria e 

dimensão da empresa. Em suma, as diferentes definições têm um denominador comum: 

as empresas procuram pagar menos impostos tendo em consideração o contexto onde 

actuam.  
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Uma das vias para a redução da carga fiscal passa pela utilização de determinadas 

normas1 e políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos para diminuir o resultado 

fiscal apresentado pelas empresas. Segundo Ball (2008), as práticas de relato financeiro 

são influenciadas por variáveis institucionais. Por isso, é expectável que as práticas de 

EM aconteçam nos casos em que a legislação fiscal esteja fortemente ligada às normas 

de contabilidade (Burgstahler et al., 2006) e/ou os riscos de litígio com a Administração 

Fiscal seja diminuto.  

Nas situações em que existe uma conformidade entre aspectos contabilísticos e 

fiscais, os gestores necessitam de fazer um trade-off entre: i) a diminuição de impostos é 

feita à custa da diminuição do resultado contabilístico e, ii) o aumento do resultado 

contabilístico implica o aumento do resultado fiscal. No entanto, a gestão fiscal assume 

especial relevo num contexto de não conformidade entre normas contabilísticas e fiscais 

sobre determinadas matérias. Nestes casos, os gestores procuram aumentar os resultados 

contabilísticos sem afectar ou até diminuir o resultado fiscal, gerando desfasamentos 

(permanentes e/ou temporários) entre ambos os resultados (Frank et al., 2009; 

Badertsher et al., 2009). Neste contexto, a gestão fiscal é vista como um instrumento 

para atingir o objectivo de máximo lucro com o menor custo fiscal. 

Da análise realizada na secção anterior verificamos que a redução da carga fiscal 

ainda não se encontra entre os principais factores motivacionais do EM referenciados na 

literatura internacional. Segundo Othman e Zeghal (2006), os principais estudos 

realizados sobre a manipulação de resultados analisam os incentivos que estão mais 

ligados com as características dos mercados de capitais dinâmicos presentes nos países 

anglo-saxónicos (e.g. sistemas de incentivos dos órgãos de gestão). No entanto, o estudo 

da associação entre gestão fiscal e EM tem merecido uma atenção crescente, 

                                                 
1 Por exemplo, o estudo de Haverals (2007) revela que a carga fiscal das empresas belgas seria agravada no caso do lucro tributável 
ser apurado a partir da informação financeira preparada em conformidade com as IAS/IFRS. 
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principalmente em economias onde os mercados de capitais são de pequena dimensão, 

os níveis de divulgação da informação financeira são baixos e a relação entre normas 

contabilísticas e fiscais implica o surgimento de conformidades e não conformidades no 

tratamento das matérias em causa. A Tabela 2 sintetiza os estudos que analisam a 

relação entre EM e a gestão fiscal, tendo em consideração o foco da análise 

(Conformidade/Não Conformidade), as variáveis utilizadas e as principais conclusões. 

Desta análise verificamos que muitos dos estudos realizados incidem sobre amostras 

constituídas por empresas americanas, os métodos de análise são diversos e adaptados 

às realidades que se pretende explicar, e revelam a existência de relação significativa 

entre EM e Fiscalidade.    

Tabela 2. Síntese dos estudos de relação entre Fiscalidade e EM 

Autores Amostra Foco Indicador EM Indicador Gestão Fiscal Conclusão

Adhikari et al.
(2005)

175/180 Empresas 
malasianas cotadas no 
período de 1994 a 1997

Não 
Conformidade

Variação Despesa de Imposto 
Diferido

Taxa Efectiva de Imposto (TEI)

Prevêm que as empresas malasianas de maior
dimensão com TEI baixas recorrem ao decréscimo
de resultados por via dos accruals que tenham baixos 
níveis de conformidade para aumentarem as suas
TEI durante um período de possível alteração da
política fiscal. Os resultados demonstram uma
relação positiva e significativa entre as TEI médias
verificadas no período anterior às alterações e a
variação na Despesa de Imposto Diferido.

Badertscher et al. 
(2009)

214 empresas 
americanas que 
corrigiram as 
demonstrações 
financeiras e 
manipularam resultados 
no sentido ascendente

Conformidade e 
Não 
Conformidade

PT_EM (diferença entre o 
resultado antes de imposto 
reportado originalmente e o 
corrigido)

Criação de variáveis específicas 
e complexas para medir taxas 
de conformidade e não 
conformidade (baseadas em 
book-tax differences - BTD)

Não conformidade é a técnica mais utilizada.

Balakrishnan et
al. (2011)

29.970 observações 
empresas-ano 
americanas

Não 
Conformidade

Total Accruals  (Francis et al., 
2005) baseado no modelo de 
Jones

TEI Existe relação entres as duas variáveis.

Beaver et al.
(2007)

114.117 observações de 
empresas americanas 
(1976 a 2001)

Conformidade
Testes de Distribuição 
(resultado antes de impostos e 
resultado líquido)

Testes de Distribuição (TEI)

TEI superiores para empresas que apresentam
lucros. Descontinuidades em torno de zero, devido,
nomeadamente, ao efeito fiscal assimétrico para
empresas que apresentam lucros ou perdas. 

Comprix et al. 
(2011)

1.674 empresas 
americanas no período 
de 1991 a 2008

Não 
Conformidade

N/A abs(BTD)
Relação positiva entre BTD e rendimento das acções 
e divergência de opiniões entre os utilizadores da 
informação financeira.

Coppens e Peek
(2005)

Empresas cotadas e não 
cotadas da Bélgica, 
Dinamarca, França, 
Alemanha, Itália, 
Holanda, Espanha e 
Reino Unido

Conformidade Testes de distribuição

Nos países onde existe forte relação entre aspectos
contabilísticos e fiscais, as empresas procuram
estabilizar resultados de forma a reduzir a
probabilidade de inspecções fiscais.

Dhaliwal et al.
(2004)

4656 observações 
(empresas-ano) 
americanas

Conformidade
Diferença entre TEI anual e 
TEI obtida no 3º trimestre 

TEI

Empresas decrescem as TEI do 3º para o 4º
trimestre. Empresas que prevêm o não alcance das
expectativas dos analistas estão mais dispostas a
diminuir a TEI. Adicionalmente, evidência de que
empresas com maiores níveis de accruals são mais
propensas a usar a despesa de impostos para gerir
resultados.

Erickson et al. 
(2004)

27 empresas americanas 
acusadas de aumentar 
resultados de forma 
fraudulenta

Conformidade N/A Imposto Corrente
Imposto corrente pago inflacionado pela 
manipulação de resultados de sentido ascendente.

Frank et al.
(2009)

49.886 observações 
empresas-ano 
americanas (8.100 
empresas)

Não 
Conformidade

Kothari (performance-matched 
discretionary accruals)

DTAX, BTD Existe relação forte e significativa.
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Tabela 2. Síntese dos estudos de relação entre Fiscalidade e EM (continuação) 

Autores Amostra Foco Indicador EM Indicador Gestão Fiscal Conclusão

Goncharov e
Zimmermann 
(2006)

844 observações de 
empresas russas entre 
2001 e 2002

Conformidade

Testes de Distribuição aos 
resultados (Resultados/Activo 
t-1) dividindo também a 
amostra entre empresas com 
baixas e altas Taxas Marginais 
de Imposto

Taxa Marginal de Imposto
Empresas russas gerem reultados de forma
descendente de forma a reduzir o imposto a pagar.

Guenther (1994)
487 empresas 
americanas

Conformidade Jones

Amostra dividida em dois
grupos: as que apresentam
rácios entre imposto pago e
despesa total de impostos
baixos e as que apresentam
prejuízos fiscais

Accruals negativos no ano anterior à alteração de
taxa nominal de imposto.

Lee e Swenson
(2011)

Composta por empresas 
americanas, canadianas 
e de países asiáticos

Conformidade Kothari (Jones Modificado)
Taxa Nominal de Imposto
ajustada

Nas empresas americanas e canadianas, com cargas
fiscais mais fortes, verifica-se o uso de "real
management" para acelerar despesas discricionárias.

Lo et al. (2010)
283 observações de 
empresas chinesas  
cotadas em 2004

Não 
Conformidade

Racio entre o rácio do lucro 
bruto e vendas entre partes 
relacionadas e o racio do lucro 
bruto e vendas de partes não 
relacionadas de forma a aferir 
processos de EM por via do 
recurso a preços de 
transferência.

Taxa Marginal de Imposto

Se os prémios dos gestores dependerem dos
resultados reportados ou se a empresa cotada
apresenta uma taxa de imposto reduzida, a empresa
está mais propensa a transferir lucros através da
manipulação dos preços de transferência.

Marques et al.
(2011)

6.656 observações de 
empresas portuguesas 
nos anos de 2001 e 
2002

Não 
Conformidade

Jones Modificado. Testes 
Distribuição

Pagamento Especial por Conta
(PEC)

Manipulação motivada pela minimização do imposto
a pagar e do PEC. Empresas com taxas de imposto
superiores à estipulada na lei fiscal manipulam
resultados para a barreira próxima de zero. No ano
anterior à alteração dos limites minimo e máximo do
PEC, as empresas cuja estimativa se encontrava no
intervalo dos dois limites apresentavam maiores
níveis de accruals do que as empresas cuja
estimativa era igual ou superior ao limite máximo
imposto pela nova legislação. 

Moreira (2006)
51.561 observações de 
empresas portuguesas

Conformidade Testes de Distribuição
Grande concentração de resultados positivos em
torno de 0, que o autor atribui ao incentivo fiscal.

Othman e Zeghal
(2006)

1674 empresas 
francesas e 1470 
empresas canadianas

Extended version of the 
Modified Jones model

ETR Maior relação de influência nas empresas francesas.

Phillips et al.
(2003)

2.495 observações 
empresas-ano (1994 a 
2000) americanas

Não 
Conformidade

Testes de distribuição 
(variação RLE/Valor Mercado 
CP como variável 
dependente); 3 variáveis de 
accruals  estimadas - Total 
accruals  de Healy, 1985; 
abnormal accruals  pelos 
modelos de Jones Modificado 
e Dechow et al. (2002) 

Despesa por Imposto Diferidos

Despesa por Impostos Diferidos apresenta-se como
variável importante na detecção de EM quando o
objectivo é evitar decréscimos de resultados ou
reporte de perdas.

Wilson (2009)
59 empresas americanas 
acusadas de "tax 
sheltering"

Não 
Conformidade

SHELTER (variável dummy 
que assume o valor 1 no anos 
em que a empresa foi 
identificada como "active tax 
shelter")

BTD
BTD variável explicativa da agressividade fiscal das
empresas.

Yin e Cheng
(2004)

1.055 observações 
empresas-ano 
americanas

Conformidade

Current Accruals  baseado no 
modelo de Jones (não inclusão 
da variável PPE - Guenther, 
1994)

Agressividade fiscal: diferença 
entre (produto do resultado 
antes de imposto e taxa nominal 
de imposto) e (despea total de 
imposto - impostos diferidos)

Existe relação forte para as empresas que
apresentam lucros (estão mais propensas a usar
current accruals negativos).

 

O estudo de Dopuch e Pincus (1988) revela que a poupança fiscal constitui um 

factor que influência a escolha do método de valorimetria dos inventários das empresas 

americanas. Adhikari et al. (2005) procuram sobretudo analisar a influência da alteração 

da taxa nominal de imposto nas práticas de EM das grandes empresas da Malásia, 
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concluindo que as empresas com baixas taxas efectivas de imposto, antes desse 

acontecimento, diminuem o resultado contabilístico de forma a influenciar a política 

fiscal. Goncharov e Zimmermann (2006) encontraram evidência de que as empresas 

russas, no período de 2001 a 2002 (momento em que deixou de existir uma forte ligação 

entre aspectos contabilísticos e fiscais na Rússia), geriam os seus resultados de forma 

descendente com o objectivo de reduzir as suas despesas em impostos. Mais 

recentemente, Frank et al. (2009) analisaram um conjunto de empresas norte-

americanas no período de 1991 a 2005, tendo obtido evidência da existência de uma 

relação forte e positiva entre a agressividade fiscal e a manipulação do relato financeiro. 

Na literatura encontramos outros estudos que analisam a associação entre gestão 

fiscal e EM como análise complementar à principal realidade que se pretende explicar: 

Dhaliwal et al. (2004) revelam que empresas com maiores expectativas de superar as 

previsões de resultados dos analistas financeiros apresentam menores despesas por 

impostos diferidos e, consequentemente, níveis de EM menos elevados. Phillips et al. 

(2003) testam a utilidade da variável Despesa por Imposto Diferido na detecção de EM, 

concluindo que a mesma pode ser relevante quando se procura analisar se as empresas 

pretendem evitar reportar perdas ou decréscimos de resultados. Coppens e Peek (2005) 

estudam em que medida estes dois objectivos podem ser influenciados consoante a 

aproximação das práticas contabilísticas às características dos regimes fiscais dos países 

onde as empresas operam. A gestão fiscal pode também contribuir para a concretização 

dos três objectivos do EM mencionados na secção 2.2 deste capítulo (Degeorge et al., 

1999): evitar reportar perdas, decréscimos de resultados e superar as expectativas dos 

analistas.  

O objectivo de minimizar o resultado fiscal pode por em causa a qualidade da 

informação financeira. Consequentemente, os objectivos previstos na IAS 1 para as 
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demonstrações financeiras poderão ficar comprometidos: proporcionar informação 

acerca da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma 

entidade que seja útil a uma vasta gama de utentes na tomada de decisões económicas2. 

Nestes casos, a redução na qualidade da informação financeira poderá ser contrariada 

com a presença dos auditores. O estudo de Tendeloo e Vanstraelen (2008) desenvolvido 

com base em empresas não cotadas de seis países europeus3, mostra que existe menos 

recurso ao EM nas empresas auditadas por uma das BigFour, mas apenas nos países 

onde existe uma forte relação entre contabilidade e fiscalidade. 

 

2.4 Hipóteses de Investigação 

Na secção anterior foram apresentados alguns estudos que evidenciam a associação 

positiva entre o objectivo de minimizar a carga fiscal e a prática de EM. Em países onde 

a carga fiscal é elevada e onde as normas fiscais estão total ou parcialmente 

relacionadas com as normas contabilísticas, a manipulação dos resultados pode 

contribuir para a minimização dos impostos sobre o rendimento a pagar. Em Portugal, 

este incentivo pode ser relevante atendendo à cultura do país, às especificidades do seu 

tecido empresarial e envolvente legal e normativa das actividades económicas. 

Os comportamentos dos gestores não são uniformes nos vários países. O estudo de 

Leuz et al. (2003) revela que Portugal era o quarto país com maior score de 

manipulação de resultados num total de 31 países, sendo precedido pela Áustria, Grécia 

e Coreia do Sul. Por outro lado, o estudo de Othman e Zeghal (2006) mostra que 

existem diferenças nos factores que influenciam o processo de EM dos países anglo-

saxónicos e euro-continentais (onde as características culturais divergem: 

profissionalismo vs controlo estatal; flexibilidade vs uniformidade e conservadorismo; 

                                                 
2 IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras, parágrafo 7. 
3 Bélgica, Finlândia, França, Holanda, Espanha e Reino Unido. 
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transparência vs secretismo da informação). No caso em análise, esse estudo evidencia 

que os incentivos de EM das empresas francesas, face à empresas canadianas, se 

relacionam com aspectos de ordem contratual (contratos de dívida) e de diminuição das 

taxas efectivas de imposto. Conforme é evidenciado no estudo de Tsakumis et al. 

(2007), a disponibilidade para os sujeitos passivos em cumprir com a legislação fiscal 

está associada com a cultura do país.  

De acordo com Moreira (2006), Portugal é caracterizado por ter empresas: i) onde a 

separação entre propriedade e gestão é, na maior parte dos casos, difícil de distinguir; ii) 

que se financiam principalmente através de instituições de crédito; e iii) que actuam 

numa envolvente classificada como “code-law”, em que as obrigações decorrem 

unicamente do que está escrito nas leis (por isso, a existência de uma forte ligação entre 

sistemas contabilístico e fiscal).  

Segundo o INE (2008), as PME’s representam 99,7% da estrutura empresarial 

portuguesa, são responsáveis por 57,9% do volume de negócios e criaram 72,5% dos 

empregos do sector privado. No entanto, 40,9% e 37,6% das empresas com um volume 

de negócios entre 1 euro e 25 milhões de euros reportaram, respectivamente, resultados 

contabilísticos negativos e prejuízos fiscais na declaração de rendimentos relativa a 

2008 (DGCI, 2009). Por último, a taxa média de tributação dos rendimentos 

empresariais apresenta uma evolução decrescente tomando em consideração a dimensão 

do sujeito passivo mensurada pelo Proveitos (DGCI, 2009).  

Na opinião de Ball (2008), as acções das empresas resultam das influências de 

indivíduos e instituições internos e externos à organização (e.g. gestores, credores, 

analistas, accionistas, reguladores). Por isso, as características do tecido empresarial 

português têm consequências na qualidade do relato financeiro. Para muitas PME’s, a 

elaboração de demonstrações financeiras decorre, por um lado, de uma obrigação legal 



 
 

 

18

 

e por outro, são preparadas atendendo aos dois principais beneficiários dessa 

informação: Estado (via dos impostos) e Instituições de Crédito (via de obtenção de 

financiamento).  

Segundo Silva (2007: 348), “o debate sobre a contabilidade dos impostos sobre 

lucros parte da relação entre contabilidade e fiscalidade, disciplinas nem sempre com 

objectivos e instrumentos coincidentes. (...) O objectivo da contabilidade (...) é 

proporcionar informação útil para a tomada de decisões sobre a empresa, por parte dos 

utentes dessas demonstrações financeiras. Os objectivos da Fiscalidade, são objectivos 

de redistribuição da riqueza, mas fundamentalmente objectivos com vista a conseguir a 

obtenção de receitas para que o Estado possa fazer face à despesa pública. (...) É 

fundamentalmente da necessidade de conseguir receitas fiscais, que por vezes a 

Fiscalidade, embora servindo-se do resultado contabilístico como ponto de partida, 

estabelece normas que conduzem a diferentes critérios de qualificação dos custos e 

proveitos.”   

O artigo 17.º do CIRC reconhece que o resultado fiscal (Lucro Tributável ou 

Prejuízo Fiscal) é determinado a partir do resultado contabilístico antes de impostos 

eventualmente corrigido nos termos do CIRC (Tabela 3). Estas correcções dão origem 

às diferenças permanentes e/ou temporárias entre o resultado contabilístico e fiscal. 

Segundo Frank et al. (2009) e Badertsher et al. (2009) esta situação revela um maior 

nível de gestão fiscal exercida pelas empresas, uma vez que é possível aumentar os 

resultados contabilísticos sem afectar, ou mesmo reduzir os resultados fiscais. Por isso, 

quanto maior for o desfasamento entre as normas contabilísticas e fiscais, maior será o 

nível de agressividade fiscal e EM. 



 
 

 

19

 

Tabela 3. Apuramento do Imposto sobre o Rendimento 

Apuramento do Imposto sobre o Rendimento
Resultado antes de impostos

+/- Variações patrimoniais positivas/negativas
+ Correcções positivas (a acrescer)
- Correcções negativas (a deduzir)

= Lucro Tributável
- Prejuízos fiscais dedutíveis

- Benefícios fiscais
= Matéria colectável

* Taxa nominal imposto
= Colecta

- Pagamento especial por conta
- Benefícios fiscais

- Dupla tributação internacional
= IRC Liquidado  

Para além do resultado fiscal, a legislação fiscal portuguesa prevê que o apuramento 

do imposto devido pelas empresas4 (IRC Liquidado) deva considerar outras 

componentes, nomeadamente, Prejuízos Fiscais5, Benefícios Fiscais, Pagamento 

Especial por Conta e Dupla Tributação internacional. Embora o artigo 17.º do CIRC 

estabeleça que o resultado fiscal é apurado a partir da informação contabilística, o 

Estado Português procurou corrigir a situação de “falsos” prejuízos com a introdução do 

Pagamento Especial por Conta (artigo 106.º CIRC). Esta norma consubstancia-se na 

imposição de um imposto mínimo a pagar pelas empresas sobre os seus rendimentos e 

por isso, o reconhecimento do Estado que o resultado contabilístico das empresas é 

sujeito a manipulação pelos gestores. Esta avaliação do Estado é suportada igualmente 

pelo artigo 87.º da Lei Geral Tributária que permite aplicação dos métodos indirectos 

nos casos das empresas apresentarem prejuízos fiscais em três anos consecutivos ou 

uma matéria tributável inferior a 15% face ao considerado razoável para o sector.  

Deste modo, a primeira hipótese de investigação prende-se com a verificação de 

que, perante a existência de desfasamentos entre aspectos contabilísticos e fiscais, as 

                                                 
4 O Imposto Corrente das empresas considera três parcelas: IRC Liquidado, Derrama (imposto especial sobre o lucro tributável 
destinado aos Municípios) e Tributações Autónomas (imposto especial sobre determinados gastos incorridos pela empresa). 
5
 O n.º 1 do artigo 52.º CIRC prevê que os prejuízos fiscais apurados num exercício sejam recuperáveis em um ou mais dos quatro 

exercícios posteriores. No caso da empresa ter expectativas de recuperar esses prejuízos deverá reconhecer os Activos por Impostos 
Diferidos (Diferença Temporária). 
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equipas de gestão gerem resultados de forma alcançar o objectivo de, simultaneamente, 

maximizar resultados e minimizar o imposto a pagar: 

 

H1: Em situações de não conformidade entre aspectos contabilísticos e fiscais, existe 

relação positiva entre o processo de EM e a Gestão Fiscal das empresas 

portuguesas.   

 

Em vários artigos do CIRC 6 7 8 9

6, o Estado estabelece critérios para o reconhecimento 

dos rendimentos e gastos que se traduzem, por vezes, nas políticas contabilísticas 

adoptadas pelas empresas, daí que a forte ligação entre aspectos fiscais e contabilísticos 

em Portugal se traduza numa oportunidade para a minimização da carga fiscal. Esta 

situação é definida por Frank et al. (2009) como uma situação de conformidade entre as 

regras contabilísticas e fiscais. Nesta vertente, é necessária a definição de qual o 

objectivo a alcançar. Note-se que, nestes casos, a gestão de resultados com vista à 

minimização da carga fiscal implica um decréscimo dos resultados reportados aos 

accionistas e restantes stakeholders, incorrendo em custos para o relato financeiro. 

Aqui, há que definir qual o custo-benefício de diminuir resultados para diminuir a 

factura de imposto a pagar.  

Assim, existem situações em que os objectivos relacionados com o relato financeiro 

divergem do objectivo de minimização da carga fiscal. A tendência para que os 

resultados contabilísticos se aproximem do valor que permita recuperar o Pagamento 

especial por Conta será contrariada com a necessidade de obtenção de financiamento. O 

estudo de Baralexis (2004) mostra que a gestão de resultados é frequente na Grécia, 

onde as grandes empresas procuram aumentar resultados e as pequenas diminuí-los, 
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com o intuito de respectivamente, aumentar a procura de financiamento externo e 

reduzir o pagamento de impostos. Nesta linha, o estudo de Moreira (2006) mostra que 

as Pequenas Empresas com reduzidas necessidades de financiamento tendem a procurar 

a minimização da carga fiscal. Para a obtenção de financiamento, as empresas 

necessitam de apresentar bons indicadores financeiros, pelo que as demonstrações 

financeiras devem apresentar resultados consistentes que podem pôr em causa o 

objectivo da minimização do imposto a pagar (Moreira, 2006). Estes resultados são 

suportados pelo estudo realizado por Marques (2011) que, para além de analisar o 

processo de EM por razões de natureza fiscal nas Pequenas e Médias Empresas, estuda 

ainda o impacto da alteração da legislação referente aos limites mínimo e máximo do 

Pagamento Especial por Conta em 2003. Desta análise, conclui que, perante novos 

limites previstos no novo regime, as empresas portuguesas apresentavam, em 2002, 

elevados níveis de gestão de resultados. 

Assim, a conformidade entre aspectos contabilísticos e fiscais pode permitir a 

minimização do imposto a pagar mediante a redução do resultado antes de imposto 

apresentado, pelo que é definida a segunda hipótese desta invesigação: 

 

H2: As empresas portuguesas reduzem o resultado antes de impostos de forma a 

minimizar o imposto a pagar. 

 

 Na opinião de Ball (2008), o relato financeiro é influenciado pela regulação e o 

estudo sobre aquilo que as empresas fazem actualmente constitui um tema central na 

investigação. Para além dos estudos de Moreira (2006) e Marques (2011) desenvolvidos 

com base em dados recolhidos da SABI relativos ao período de 1998-2004, na pesquisa 

                                                                                                                                               
6 Por exemplo, o artigo 36.º do CIRC ao estabelecer os limites para a dedução das perdas por imparidade incorridas em créditos, 
leva a que muitas empresas  utilizem o critério fiscal como política contabilística. 
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bibliográfica realizada, não foram encontrados outros estudos mais recentes com 

referência à relação entre EM e gestão fiscal em Portugal. Desde 2004, o contexto 

económico e a legislação fiscal portuguesa alterou-se, nomeadamente, a redução da taxa 

nominal de imposto que passou para 25% em 2004 e a criação em 2009 de dois escalões 

na matéria colectável sujeita a taxas diferentes. 

Em síntese, a gestão fiscal surge como uma oportunidade de criação de valor para os 

investidores através dum planeamento que minimize a carga fiscal por meios legais. A 

literatura revela-nos que a gestão fiscal pode estar associada ao processo de EM das 

empresas e que tem sido pouco referida na investigação científica. Revela-nos ainda que 

o objectivo de minimização do imposto a pagar pode ser alcançado mediante o recurso a 

práticas de manipulação de resultados. 



CAPÍTULO III – METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÃO DO 

MODELO 

 

O objectivo deste estudo é analisar se existe relação entre o nível de gestão fiscal e o 

processo de EM das empresas portuguesas. Neste sentido, numa óptica de não 

conformidade entre aspectos contabilísticos e fiscais, dois modelos de regressão linear 

foram utilizados para analisar a correlação entre um indicador de gestão fiscal – Taxa 

Efectiva de Imposto - e três medidas de EM: i) Modelo de Jones Modificado (Dechow 

et al., 1995); ii) ROA in Estimation Discretionary Accruals (Ashbaugh et al., 2003); e 

iii) Modelo de Ball e Shivakumar (Ball e Shivakumar, 2005). Recorreu-se ainda à 

metodologia dos Testes de Distribuição para verificar a existência de situações de 

conformidade entre regras contabilísticas e fiscias. Nas próximas secções, 

apresentaremos estas medidas de EM e de gestão fiscal, as variáveis de controlo e, por 

último, os dados e a amostra utilizada.  

 

3.1 Earnings Management 

Atendendo à definição de EM e às principais motivações mencionadas na literatura 

internacional importa entender como se consegue detectar a influência dos gestores no 

processo de relato financeiro. Uma das linhas de investigação na temática de EM 

relaciona-se com o desenvolvimento de modelos que permitam mensurar este conceito. 

McNichols (2000) apresenta uma síntese das diferentes metodologias desenvolvidas na 

detecção de EM: modelos baseados em variações do Fundo de Maneio (“accruals”); 

modelos baseados em accruals específicos (testes alternativos); e modelos baseados em 

Testes de Distribuição.  
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Neste estudo, utilizaremos o primeiro tipo de abordagem na análise da Hipótese 1 

visto ser considerada a metodologia mais global e mais utilizada para medir EM, pois 

não individualiza uma variável específica para a sua prática. Num estudo recente sobre 

modelos de detecção de EM baseados em accruals, Narzo et al. (2010) consultam 

artigos de quatro revistas internacionais de contabilidade7 no período de 2004 a 2009, 

encontrando 102 estudos sobre EM, dos quais 50 utilizam pelo menos um modelo de 

estimação de accruals. Também na pesquisa realizada no ponto 2.3. deste trabalho, cuja 

síntese dos estudos que analisam a relação entre EM e gestão fiscal vem expressa na 

Tabela 2, verificamos várias referências ao uso de métodos de estimação de accruals. 

Usando uma abordagem indirecta baseada na óptica de Balanço, o que se procura 

entender é o efeito das actuações dos gestores (entendidas como discricionárias) nos 

resultados (nomeadamente ao nível dos Resultados Operacionais) descritos pela soma 

ente o Cash Flow Operacional da empresa (CFO) e os total accruals (TACC), 

componente que representará a variação resultante das diferentes práticas da gestão na 

tentativa de influenciar o resultado. Esta componente resulta de dois efeitos: escolhas 

contabilísticas por parte dos gestores (“abnormal accruals” ou accruals discricionários, 

proxy do EM) e nível de actividade e dimensão da empresa (“normal accruals” ou 

accruals não discricionários, fora do controlo dos gestores). 

Pesquisas sobre EM realizadas anteriormente (e.g. Jones, 1991), consideram ainda 

que os total accruals são resultado da relação entre duas componentes: os accruals 

correntes, representados pela variação das Necessidades de Fundo de Maneio, excluindo 

Caixa e Equivalentes (Working Capital, WCA) e os accruals não correntes, constituídos 

pelas Depreciações e Amortizações do período.  

No entanto, vários autores têm defendido a utilização dos accruals correntes em vez 

dos total accruals por diversas razões: estudos empíricos revelam que as Necessidades 

                                                 
7 The Accounting Review, European Accounting Review, Journal of Accounting & Economics e Review of Accounting Studies. 
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de Fundo de Maneio são responsáveis por grande parte da variação verificada nos total 

accruals (Burgstahler e Dichev, 1997; Becker et al., 1998; Ashbaugh et al., 2003); os 

accruals correntes são mais flexíveis que os não correntes, devido à sua maior 

ocorrência e maior grau de subjectividade envolvido na sua estimação (Athanasakou et 

al., 2009); devido à visibilidade e previsibilidade das taxas de depreciação e 

amortização, o seu uso potencial como instrumento de EM torna-se limitado (Peasnell et 

al., 2000). Os current accruals são também utilizados por Guenther (1994) que analisa a 

manipulação de resultados determinada pela Reforma tributária americana de 1986, na 

qual se verificou uma alteração da Taxa nominal de imposto de 46% para 34%, por 

considerar que é esta componente da manipulação que mais afecta o imposto a pagar.  

O modelo de estimação de accruals mais popularizado é o Modelo de Jones (1991) 

que considera a variação registada nas Vendas e o Imobilizado Corpóreo Bruto como 

variáveis de controlo dos normal accruals, representativas da actividade económica 

normal da empresa. No entanto, o modelo mais utilizado em estudos sobre EM é o de 

Jones Modificado, desenvolvido por Dechow et al. (1995). Trata-se de um modelo que 

considera que todas as variações dos valores a receber provêm do processo de EM, pelo 

que é introduzida uma nova variável na regressão proposta por Jones, a variação das 

dívidas a receber. Mais tarde, Kothari et al. (2005) sugerem ainda a introdução da 

variável ROA na regressão de estimação dos accruals de forma a reduzir problemas de 

especificação do modelo quando se analisam empresas com níveis de desempenho 

elevados. É com base neste estudo que Ashbaugh et al. (2003)8 desenvolvem o modelo 

conhecido por ROA in Estimation Discretionary Accruals (REDCA) e que tem vindo a 

ser utilizado em estudos mais recentes (Gul et al., 2007; Bliss e Majid, 2010). De forma 

a controlar possíveis desfasamentos temporais de reconhecimento de ganhos e perdas, 

                                                 
8
 O trabalho de Kothari et al. (2003) possuía a forma de Working Paper, tendo sido publicado apenas em 2005. 
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Ball e Shivakumar (2005) introduzem variáveis proxy, como o nível de Cash-Flows, 

Variação dos Cash-Flows e Cash-Flow ajustado ao sector de actividade, em três 

modelos utilizados na literatura internacional (Modelo dos Cash-Flows, Modelos de 

Dechow-Dichev e Modelo de Jones), concluindo que a introdução dessas variáveis 

permite melhores especificações quando comparados com os modelos convencionais. 

Uma vez que o processo de EM é considerado um processo de difícil mensuração 

(Leuz et al., 2003) usaremos os accruals correntes (WCA) baseados em três medidas de 

estimação dos abnormal accruals (AACC): Modelo de Jones Modificado, REDCA e 

Modelo de Ball e Shivakumar. Note-se que o Modelo de Jones Modificado original, de 

Dechow et al. (1995) utilizava os total accruals como variável chave no cálculo dos 

abnormal accruals. Neste estudo, ao utilizarmos os accruals correntes nessa estimação, 

isto é, não tomando em consideração o efeito das depreciações e amortizações do 

período, também não tomaremos em consideração a variável Imobilizado Corpóreo 

Bruto (Guenther, 1994). Pela carência de dados relativos à Demonstração de Fluxos de 

Caixa, os Cash-Flows Operacionais foram calculados através do método indirecto 

(Anexo 1. Definição Variáveis). 

 

Modelo de Jones Modificado 
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Modelo de Ball e Shivakumar 
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Onde9: 

WCA  = Working Capital (Variação Necessidades Fundo Maneio); 

REV = Variação anual do Volume de Negócios (revenues); 

REC  = Variação anual das dívidas a receber (account receivables); 

ROA = Return on Assets; 

CFO = Cash-Flow Operacional, calculado através do método indirecto; 

DCFO = Variável dummy que assume o valor 1 se CFO/Activo < 0; 

CFO = Variação anual do Cash-Flow Operacional; 

CFOD = Variável dummy que assume o valor 1 se ΔCFO/Activo < 0; 

 MédiaCFOCFOCFOINDADJ _ , em que MédiaCFO é calculada para cada 

sector de actividade em que a amostra é decomposta; 

DIND = Variável dummy que assume o valor 1 se INDADJ_CFO < 0. 

 

O modelo de Jones Modificado, na sua versão original, requer o uso de séries 

temporais longas (aproximadamente 10 anos). Neste estudo optamos por estimar os 

parâmetros deste modelo por sector de actividade e para cada um dos anos da análise 

(análise cross-sectional). Subramanyam (1996) considera que a estimação do modelo 

usando este tipo de análise tem, geralmente, níveis de especificação mais elevados do 

que utilizando o modelo de análise de séries temporais. Neste estudo será ainda 
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utilizado o valor absoluto dos abnormal accruals, uma vez que esta variável tem a 

capacidade de captar o efeito de todas as escolhas contabilísticas, não distinguindo entre 

manipulação de resultados de sentido ascendente ou descendente. 

Para testar a segunda hipótese, recorreu-se a outra metodologia de mensuração do 

processo de EM de análise gráfica de histogramas da distribuição dos resultados 

reportados. Os Testes de Distribuição, originalmente propostos por Burgstahler e 

Dichev (1997) e utilizados nos estudos desenvolvidos por Moreira (2006) e Marques 

(2011), são particularmente utilizados para analisar manipulações em torno de 

resultados nulos, quando os principais incentivos ao EM são evitar reportar perdas ou 

decréscimos de resultados. Moreira (2006), na sua análise gráfica mostra que as 

empresas portuguesas estão altamente concentradas em intervalos onde os resultados 

líquidos estão próximos de zero, consistente com o incentivo da minimização da carga 

fiscal. Da análise à Tabela 2 podemos concluir que esta metodologia pode ser 

particularmente útil para a análise da existência de conformidades entre os aspectos 

contabilísticos e fiscais. Apesar de ser considerada uma metodologia de âmbito mais 

restrito, também a utilizaremos para a análise desta questão. 

 

3.2 Indicador de Gestão Fiscal 

Da análise à Tabela 2, podemos verificar que a Taxa Efectiva de Imposto (TEI) tem 

sido utilizada em vários estudos como proxy da gestão fiscal exercida pelas empresas 

(Dhaliwal et al., 2004; Adhikari et al., 2005; Balakrishnan et al., 2011). Esta variável é 

representativa das diferenças permanentes e temporárias existentes entre o resultado 

fiscal e contabilístico (Balakrishnan et al., 2011). Mais recentemente, têm surgido 

variáveis alternativas, úteis na mensuração da agressividade fiscal das organizações, 

                                                                                                                                               
9 No Anexo 1 encontra-se a decrição e o cálculo de todas as variáveis inseridas nesta investigação.  
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como é o caso das total book-tax differences (Wilson, 2009), Cash ETRs (Dyreng et al., 

2008) e discretionary book-tax differences (Desai e Dharmapala, 2006). 

Frank et al. (2009), baseando-se na literatura internacional sobre TEIs e accruals 

discricionários, desenvolvem ainda uma outra medida de agressividade fiscal: 

diferenças discricionárias permanentes (DTAX). Após testes à variável e comparação 

com as variáveis descritas anteriormente, concluem que esta variável, a par das total 

book-tax differences (BTD), são boas estimativas de detecção de actividades de gestão 

fiscal.  

Wilson (2009) sugere que empresas com níveis de agressividade fiscal mais 

elevados, apresentam maiores BTDs e práticas de relato financeiro mais agressivas. No 

seu estudo, calcula a variável BTD pela diferença entre o Resultado antes de Impostos e 

o Lucro Tributável estimado. Phillips et al. (2003) argumentam que os desfasamentos 

decorrentes das diferenças entre as normas contabilísticas e as regras fiscais permitem a 

separação das situações discricionárias por parte das equipas de gestão das situações 

que decorrem do nível de actividade e dimensão das empresas. 

Uma vez que não foram disponibilizados dados relativos ao apuramento da matéria 

colectável das empresas portuguesas e, não sendo possível calcular esta variável, o 

indicador de agressividade fiscal utilizado neste estudo é a TEI, apesar das limitações 

que lhe possam estar subjacentes (nomeadamente a incorporação das tributações 

autónomas na componente de imposto sobre o rendimento). Esta variável é determinada 

a partir do quociente entre o gasto com impostos sobre rendimento (imposto corrente e 

impostos diferidos) e o Resultado Antes de Impostos.  

De acordo com Frank et al. (2009) e Badertsher et al. (2009), a gestão fiscal ganha 

grande relevo sobretudo nas situações de não conformidade entre normas contabilísticas 

e fiscais, traduzidas nas diferenças temporárias e permanentes entre resultados fiscais e 
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contabilísticos. A TEI é um indicador que permite analisar o nível de agressividade 

fiscal das empresas nesse domínio. 

A TEI pode ser afectada por um conjunto de situações que tornam os seus valores 

muito positivos ou muito negativos (e. g., a empresa tem que pagar as tributações 

autónomas e apresenta um resultado fiscal negativo). Nestes casos a variável TEI foi 

ajustada tendo em consideração o método utilizado por Frank et al. (2009): para as 

observações em que o Imposto sobre rendimento e o resultado contabilístico sejam 

simultaneamente negativos, a TEI é apresentada a missing; se o Imposto sobre o 

rendimento é positivo e o resultado contabilístico é negativo, então TEI = 1; TEI só 

pode assumir valores entre -1 e 1, pelo que valores abaixo ou acima são limitados a 

esses valores, respectivamente. 

 

3.3 Modelos 

Os modelos para analisar as relações entre o nível de gestão fiscal e os EM das 

empresas portuguesas, na óptica da não conformidade entre regras contabilísticas e 

fiscais são os seguintes: 

Modelo 1 

  ititititit SizeLEVabsAACCTEIabsAACC 431210   
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Modelo 2 
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Tendo em consideração o método de apuramento do IRC Liquidado (Tabela 3), 

verificamos que as situações que dão origem às diferenças temporárias e/ou 

permanentes não permite à priori, definir o sentido da relação entre EM e gestão fiscal. 

Existem situações em que a fiscalidade influencia a manipulação de resultados (TEI 

como variável explicativa da manipulação de resultados). Adhikari et al. (2005) e 

Guenther (1994) estudam em que medida a alteração da taxa nominal estatutária 

influenciam os níveis de manipulação de resultados apresentados pelas empresas. Em 

situações em que existe redução da taxa de imposto, as empresas procuram, no ano 

anterior à alteração, diminuir activos correntes para diferir proveitos e/ou aumentar 

passivos para acelerar custos, apresentando manipulações de resultados de sentido 

descendente. No caso português, a recuperação do Pagamento Especial por Conta e a 

possibilidade de recuperar os prejuízos fiscais de anos anteriores são exemplos da 

possível influência da fiscalidade no processo de EM das empresas. Já a política de 

Preços de Transferência é um exemplo ilustrativo de que a manipulação da informação 

pode ser um instrumento de actuação por forma a reduzir os encargos fiscais das 

empresas. Neste caso, a TEI surge como variável dependente na relação. 

Existem outros factores que podem influenciar, quer as práticas de EM, quer a TEI 

das empresas portuguesas. De facto, a presença de diferenças entre os accruals da 

empresa face ao sector pode ser explicada não pelo comportamento oportunista dos 

gestores mas pela presença de variáveis omitidas relacionadas com choques exógenos 

da produção e da procura (Ball, 2008). Neste contexto, os modelos incorporam algumas 

variáveis de controlo que têm sido utilizadas em vários estudos.  

Uma vez que se espera que os abnormal accruals sejam zero ao longo do tempo, a 

influência que os gestores exercem nos resultados pode reflectir no período corrente o 

empréstimo ou poupança de resultados efectuada em períodos anteriores (DeFond e 
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Park, 1997). Assim, para controlar este tipo de efeito, será introduzida nas regressões de 

teste a variável 1itabsAACC (Ashbaugh et al., 2003; Frank et al., 2009). Dado o número 

de anos de observações (Dados e Amostra desenvolvidos no ponto seguinte) e o facto 

de o Cash-Flow Operacional ser calculado através do método indirecto, seria necessário 

pelo menos mais um ano de observação para obter as variáveis derivadas da variação 

dos CFO no modelo de Ball e Shivakumar, pelo que só será possível introduzir esta 

variável quando os accruals forem calculados pelos modelos de Jones Modificado e 

REDCA. 

Obrigações de ordem contratual, como os convénios de dívida impostos pelos 

financiadores das empresas, podem surgir como motivação para gestores de empresas 

mais alavancadas manipularem os resultados reportados no sentido de não violar os 

contratos de dívida (Dhaliwal, 1980) e apresentarem uma imagem de boa saúde 

financeira. Assim, para controlar o efeito que o nível de endividamento das empresas 

possa exercer sobre os accruals será introduzida a variável LEV, representada pelo 

rácio entre o Passivo Financeiro e o Activo Líquido. Pelas razões apresentadas, espera-

se que, na relação expressa no modelo 1 o coeficiente associado a LEV seja positivo. O 

rácio de endividamento pode também ser uma variável de controlo significativa na 

explicação da TEI (modelo 2). Gupta e Newberry (1997) e Richardson e Lanis (2007) 

defendem que as decisões de investimento e financiamento têm impacto naquela 

variável. Contrariamente à distribuição de dividendos, as despesas com juros são 

dedutíveis para efeitos fiscais, pelo que, o sinal associado ao nível de endividamento é 

negativo. No entanto, Balakrishnan et al. (2011), ao defender que a gestão fiscal diminui 

a transparência e a qualidade da informação, apresentam, na maioria dos testes 

realizados, sinal positivo quando controlam este efeito na TEI. Assim, para o segundo 

modelo não faremos qualquer inferência quanto ao sinal associado a LEV. 
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Dechow e Dichev (2002) argumentam que empresas de maior dimensão possuem 

menores níveis de accruals. Estas empresas têm menores incentivos para recorrer ao 

EM e adoptar políticas de maior agressividade fiscal, uma vez que se encontram mais 

regulamentadas e sujeitas a maior controlo por parte, quer dos investidores, quer dos 

restantes stakeholders (Becker et al., 1998; Chen et al., 2005; Richardson e Lanis, 

2007). No entanto, também é possível que estas empresas manipulem os seus resultados 

no sentido ascendente de forma a atingir níveis de desempenho mais elevados ou 

apresentarem TEI menos elevadas. Assim, introduziremos a variável Size constituída 

pelo logaritmo natural do Activo Líquido, não fazendo qualquer inferência quanto ao 

sinal expectável para a relação existente entre esta variável e os abnormal accruals.  

Dechow et al. (1995) sugerem ainda a existência de relação entre os Cash-Flows 

Operacionais (CFO) e os accruals uma vez que estes, para além de resultarem da 

actividade normal da empresa, podem, também eles, ser objecto de manipulação de 

resultados. Uma vez que o modelo de Ball e Shivakumar já controla este efeito na 

estimação dos accruals, esta variável só será introduzida quando estes forem estimados 

através dos restantes modelos. 

Visto que os accruals podem estar associados a oportunidades de crescimento 

decorrentes da actividade normal das empresas, de forma a controlar diferenças de 

desempenho serão incluídas duas variáveis (Dechow et al., 1995; Young, 1999; Menon 

e Williams, 2004; HassabElnaby et al., 2010): Growth definida pela taxa de crescimento 

das vendas, e ROA. No entanto, esta última variável só será introduzida quando se 

estimarem os abnormal accruals pelos modelos de Jones Modificado e Ball e 

Shivakumar, uma vez que o REDCA já contempla esta situação. Também Gupta e 

Newberry (1997) e Richardson e Lanis (2007) utilizam o ROA de forma a controlar o 

impacto de variações de resultados na TEI. 
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De forma a captar decisões de investimento das empresas, são introduzidas três 

variáveis (Gupta e Newberry, 1997; Richardson e Lanis, 2007): Capint (capital 

intensity), definida pelo rácio entre Imobilizado Corpóreo Líquido e Activo Líquido; 

Invint (inventory intensity), rácio entre Existências (Inventários) e Activo Líquido; e 

RDint (research and development intensity), rácio entre Despesas de Investigação e 

Desenvolvimento e Vendas Líquidas. Segundo os autores, as variáveis Capint e RDint 

devem ser introduzidas no controlo da TEI, uma vez que existem benefícios fiscais 

inerentes a essas despesas, pelo que se espera um sinal negativo para os seus 

coeficientes. Para Invint os autores defendem um sinal positivo, por considerarem que 

esta variável é substituta de Capint, isto é, empresas com maiores níveis de capital 

intensity têm menores níveis de inventory intensity, daí os impactos de sinal contrário na 

TEI. No entanto, a manipulação por via dos inventários pode ser uma realidade e um 

aspecto determinante no objectivo de minimização do imposto a pagar, pelo que 

empresas com maiores stocks podem apresentar taxas de imposto mais reduzidas. 

O tipo de sociedade é também um factor de distinção. Chen et al. (2010) demonstra 

que empresas familiares apresentam menores níveis de agressividade fiscal, por terem 

maiores preocupações com potenciais custos de reputação decorrentes de auditorias 

fiscais. Também ao nível da gestão de resultados podem existir diferenças consoante se 

tratem de empresas em que a concentração de propriedade é maior ou menor. Para 

controlar estes efeitos foi criada uma variável dummy, Soc, que assume o valor 1 nos 

casos em que se trata de uma sociedade anónima, e 0 caso contrário. 

Também será introduzida a variável Loss (variável dicotómica que assume o valor 1 

caso a empresa apresente resultados antes de impostos negativos e 0 caso contrário), 

uma vez que empresas em dificuldades financeiras poderão recorrer ao EM para 

apresentarem melhores resultados com o intuito de renegociarem os seus contratos de 
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dívida e esconderem fracos níveis de desempenho (Becker et al., 1998; Menon e 

Williams, 2004). Por outro lado, as empresas que apresentam lucros estão mais 

predispostas a recorrer ao EM de forma a beneficiar dos benefícios fiscais que daí 

advenham (Yin e Cheng, 2004). Assim, espera-se um sinal positivo para o coeficiente 

associado a esta variável. 

Finalmente, incluiremos também variáveis dummy representativas do sector de 

actividade (baseado no Código das Actividades Económicas), IND, para controlar os 

efeitos que a actividade económica poderá exercer sobre os accruals (Burgstahler et al., 

2006).  

Hanlon e Heitzman (2010), numa revisão dos estudos realizados na área fiscal, 

revelam que o uso da TEI, bem como da grande maioria dos indicadores de gestão fiscal 

normalmente utilizados, não capturam as situações de apresentação de resultados 

contabilísticos baixos com vista a reduzir o resultado fiscal e, consequentemente, o 

imposto a pagar. Adicionalmente, de forma a analisar as situações de conformidade 

entre regras contabilísticas e fiscais, seguir-se-á a metodologia adoptada por Beaver et 

al. (2007), de análise gráfica e comparativa entre o RAI e o RLE. Segundo os autores, 

existe um ponto de descontinuidade em torno de zero (maior concentração de 

observações no intervalo imediatamente à direita de zero) nas distribuições das duas 

variáveis motivadas, essencialmente, por aspectos de ordem fiscal. Paralelamente, 

observam que as empresas com RAI negativos apresentam TEI significativamente mais 

baixas do que as empresas com RAI positivos. 

 

3.4 Dados e Amostra 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos através de um protocolo celebrado 

entre os autores, Instituto Nacional de Estatística, a Fundação de Ciências e Tecnologia 
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e o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os dados correspondem a 

Empresas residentes em Portugal com actividade entre 2006 e 2008. A amostra não 

inclui as empresas do sector financeiro, as empresas agrícolas e as entidades que não 

estão orientadas para o mercado, nomeadamente, unidades da administração pública 

central e local e actividades associativas diversas. Foram ainda excluídas as empresas 

com menos de 10 trabalhadores (Micro Empresas) e observações de empresas com 

Capitais Próprios menores ou iguais a zero (à semelhança do efectuado por Frank et al., 

2009). A amostra final é constituída por 26.479 empresas que estavam activas no final 

de 2008.  

 Para efeitos do apuramento dos abnormal accruals na versão cross-sectional, as 

empresas foram agregadas em sectores de actividade com características semelhantes 

consoante a indústria onde se insere o respectivo Código de Classificação de Actividade 

Económica (CAE Rev. 3). Dada a diversidade de sectores de actividade inseridos na 

Secção C – Indústrias Transformadoras, optou-se por decompor os respectivos sectores 

por dois dígitos de código CAE.  

Quanto ao tratamento de outliers, para cada uma das variáveis dependentes foram 

considerados dois tipos de limites (percentis de 1% e 99% ou média +/- 3 desvios-

padrões) e testados dois tipos de estratégias: eliminação ou truncagem dos valores 

outliers. Desta análise, optámos pela estratégia de eliminação de observações, uma vez 

que a segunda apresentava erros de estimação mais elevados. Relativamente aos limites 

a utilizar, em ambos os casos os resultados são semelhantes, pelo que optámos pelo uso 

dos percentis, à imagem da metodologia seguida por Ball e Shivakumar (2005).  

A constituição da amostra final e a sua distribuição pelos vários sectores de 

actividade estão apresentados, respectivamente, nas Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4. Selecção da amostra 

 
Tabela 5. Número de Observações por Sector de Actividade

Procedimento de Selecção da Amostra  Nº observações
Número de Observações Inicial  1.096.255 
Empresas em Nome Individual 745.384 
Micro Empresas 302.257 
Empresas com Capitais Próprios menores ou iguais a zero 5.270 
Observações outliers e Empresas sem dados nos 3 anos de observação 16.865 

Número de Observações final 26.479 

Secção/Código CAE Rev. 3 INDk Nº observ. % 
Secção A – Pesca  1 87 0,33 
Secção B – Indústrias Extractivas 2 219 0,83 
Secção C – Indústrias Transformadoras    
10. Indústrias Alimentares 3 1.108 4,18 
11. Indústria das Bebidas 4 145 0,55 
13. Fabricação de Têxteis 5 569 2,15 
14. Indústria do Vestuário 6 1.231 4,65 
15. Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 7 585 2,21 
16. Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas obras, excepto mobiliário 8 522 1,97 
17. Fabricação de Pasta, de papel, de cartão e seus artigos 9 129 0,49 
18. Impressão e reprodução de suportes gravados 10 322 1,22 
20. Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, 
excepto produtos farmacêuticos 

11 175 0,66 

21. Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações 
farmacêuticas 

12 37 0,14 

22. Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 13 316 1,19 
23. Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 14 687 2,59 
24. Indústrias metalúrgicas de base 15 88 0,33 
25. Fabricação de produtos metálicos excepto máquinas e equipamentos 16 1.275 4,82 
26. Fabricação de produtos informáticos, equipamento para 
comunicações e produtos electrónicos e ópticos 

17 41 0,15 

27. Fabricação de equipamento eléctrico 18 153 0,58 
28. Fabricação de máquinas e de equipamentos 19 343 1,30 
29. Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e 
componentes para veículos automóveis 

20 153 0,58 

30. Fabricação de outro equipamento de transporte 21 57 0,22 
31. Fabricação de mobiliário e colchões 22 583 2,20 
32. Outras indústrias transformadoras 23 158 0,60 
33. Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 24 133 0,50 
35. Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 25 24 0,09 
36. Captação, tratamento e distribuição de água 26 46 0,17 
37. Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais 27 13 0,05 
38. Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de metais 28 111 0,42 
Secção F – Construção 29 4.546 17,17 
Secção G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

30 6.434 24,30 

Secção H - Transportes e Armazenagem 31 1.091 4,12 
Secção I - Alojamento, Restauração e similares 32 1.721 6,50 
Secção J - Actividades de Informação e Comunicação 33 360 1,36 
Secção L - Actividades Imobiliárias 34 120 0,45 
Secção M - Actividades de Consultoria, científicas, técnicas e similares 35 964 3,64 
Secção N - Actividades administrativas e dos serviços de apoio 36 811 3,06 
Secção P – Educação 37 366 1,38 
Secção Q - Actividades de Saúde Humana e de Apoio Social 38 551 2,08 
Secção R - Actividades Artísticas, de Espectáculos e Recreativas 39 75 0,28 
Secção S - Outras Actividades de Serviços 40 130 0,49 
Total  26.479 100 



CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será realizada a análise dos resultados obtidos, nomeadamente a 

análise descritiva, as correlações entre variáveis, as regressões lineares e análises de 

diferenças entre accruals positivos e negativos. Para analisar as situações de 

conformidade entre aspectos contabilísticos e fiscais serão apresentadas análises 

gráficas e tabelas de cruzamento de dados. 

  

4.1 Estatística Descritiva 

Na Tabela 6 são apresentadas as medidas de estatística descritiva para o período em 

análise relativo às diversas variáveis dependentes e independentes utilizadas nos 

modelos de regressão linear. Na Tabela 7 são apresentadas as correlações de Pearson 

(acima da diagonal) e Spearman (abaixo da diagonal) para as variáveis dos modelos. 

Uma vez que a variável TEI apresenta muitos valores repetidos (valores 1), foi também 

calculado o coeficiente de Kendall para averiguar possíveis alterações nas correlações 

desta variável com as restantes. As correlações estimadas através deste coeficiente 

emitem resultados semelhantes aos verificados com as correlações de Spearman. 

Tabela 6. Estatística Descritiva 

Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo
absAACC_JMt 0,0977 0,1050 0,0641 0,0000 2,0404
absAACC_REDCAt 0,0983 0,1071 0,0640 0,0000 2,1218
absAACC_BSt 0,0523 0,0518 0,0373 0,0000 1,4199
TEI 0,4190 0,3221 0,3011 -1,0000 1,0000
absAACC_JMt_1 0,1165 0,1615 0,0720 0,0000 5,6574
absAACC_REDCAt_1 0,1171 0,1633 0,0716 0,0000 5,5159
LEVt 0,2891 0,2005 0,2792 0,0000 0,8177
Sizet 14,1423 1,2775 14,0726 11,1610 18,3844
CFOt 238.328 810.615 66.746 -2.794.573 9.789.030
Growtht 0,0344 0,2189 0,0095 -0,6351 1,2869
ROAt 0,0239 0,0633 0,0136 -0,2666 0,2933
Capint 0,2713 0,2104 0,2226 0,0003 0,9057
Invint 0,1774 0,1958 0,1118 0,0000 0,8951
RDint 0,0005 0,0024 0,0000 0,0000 0,0306  
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Tabela 6. Estatística Descritiva (continuação) 

Dummy = 1 Dummy = 0
Soc 1,9% 98,1%
Loss 18,2% 81,8%

absAACC_JM = Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Método de Jones Modificado;
absAACC_REDCA = Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Método REDCA; absAACC_BS 
= Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Método de Ball e Shivakumar; TEI = Taxa Efectiva
Imposto; LEV = Rácio de Endividamento; Size = Indicador Dimensão; CFO = Cash-Flow Operacional;
Growth = Taxa Crescimento Volume Negócios; ROA = Return on Assets ; Capint = Capital intensity ;
Invint = Inventory intensity ; RDint = R&D intensity ; Soc= Tipo de Sociedade; Loss = Indicador
Prejuízo Contabilístico. 
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis.

 

Tabela 7. Coeficientes de Correlação 

absAACC
_JMt

absAACC
_REDCAt

absAACC
_BSt

TEIt
absAACC
_JMt_1

absAACC_
REDCAt_1

LEVt Sizet CFOt Growtht ROAt Capint Invint RDint

Coefficient 1 ,954** ,399** -,027** ,149** ,153** -,004 -,109** -,071** ,090** ,048** -,122** -,022** -,014*

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,471 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,026

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient ,881** 1 ,370** -,029** ,147** ,152** -,006 -,120** -,048** ,074** ,049** -,117** -,024** -,015*

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,363 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient ,327** ,312** 1 ,036** ,139** ,131** -,074** -,129** ,020** ,078** ,048** -,055** -,112** -,011

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,085

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient -,023** -,019** ,016** 1 -,012 -,011 ,144** -,018** -,072** -,164** -,537** ,026** ,049** ,011

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,009 ,051 ,074 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,067

N 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692

Coefficient ,173** ,173** ,151** -,014* 1 ,978** ,026** -,060** -,028** ,045** ,037** -,100** -,013* -,021**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,038 ,001

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient ,177** ,180** ,143** -,012* ,900** 1 ,024** -,068** -,033** ,044** ,035** -,099** -,018** -,023**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,046 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient -,018** -,017** -,081** ,123** ,000 -,001 1 ,142** -,031** -,005 -,291** ,317** ,118** ,042**

Sig. (2-tailed) ,004 ,005 ,000 ,000 ,937 ,898 ,000 ,000 ,415 ,000 ,000 ,000 ,000

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient -,103** -,117** -,125** ,008 -,091** -,103** ,149** 1 ,405** ,049** ,003 ,000 ,070** ,091**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,211 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,581 ,999 ,000 ,000

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient -,205** -,202** ,012 -,092** -,063** -,077** -,040** ,379** 1 ,054** ,116** ,072** -,095** ,027**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient ,066** ,052** ,043** -,167** ,044** ,040** -,006 ,052** ,129** 1 ,235** ,005 -,088** -,002

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,307 ,000 ,000 ,000 ,444 ,000 ,777

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient ,062** ,061** ,032** -,597** ,054** ,053** -,324** -,032** ,196** ,278** 1 -,102** -,183** -,030**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient -,112** -,107** -,051** ,002 -,114** -,112** ,309** ,000 ,158** ,040** -,095** 1 -,286** ,060**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,801 ,000 ,000 ,000 ,963 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient -,033** -,039** -,130** ,042** -,045** -,056** ,126** ,129** -,135** -,111** -,221** -,191** 1 -,002

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,787

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Coefficient -,046** -,053** -,054** ,003 -,046** -,048** ,100** ,190** ,081** ,013* -,063** ,122** ,060** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,578 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,032 ,000 ,000 ,000

N 26479 26479 26479 25692 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479 26479

Invint

RDint

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CFOt

Growtht

ROAt

Capint

absAACC
_JMt_1

absAACC
_REDCAt
_1

LEVt

Sizet

absAACC
_JMt

absAACC
_REDCAt

absAACC
_BSt

TEIt

 

absAACC_
JMt

absAACC
_REDCAt

absAACC
_BSt

TEIt
absAACC_

JMt_1
absAACC_R

EDCAt_1
LEVt Sizet CFOt Growtht ROAt Capint Invint RDint

Coefficient -,015** -,013** ,011** 1,000 -,010* -,008* ,085** ,005 -,063** -,113** -,453** ,001 ,029** ,003

Sig. (2- ,000 ,002 ,008 . ,021 ,047 ,000 ,261 ,000 ,000 ,000 ,771 ,000 ,585

N 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692 25692

Correlations

Kendall's 
tau_b

TEIt

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
absAACC_JM = Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Método de Jones Modificado; absAACC_REDCA = Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo
Método REDCA; absAACC_BS = Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Método de Ball e Shivakumar; TEI = Taxa Efectiva Imposto; LEV = Rácio de
Endividamento; Size = Indicador Dimensão; CFO = Cash-Flow Operacional; Growth = Taxa Crescimento Volume Negócios; ROA = Return on Assets ; Capint = Capital 
intensity ; Invint = Inventory intensity ; RDint = R&D intensity . 
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis.  
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Em termos médios, os abnormal accruals do período apresentam médias superiores 

às medianas, uma vez que as primeiras são mais influenciadas por observações mais 

extremas. Os abnormal accruals do período anterior (2007) são superiores aos do 

período corrente. A TEI média da amostra é de aproximadamente 42%. De salientar que 

esta variável pode ser influenciada por um conjunto diverso de factores, nomeadamente: 

i) a forma como a variável foi definida penaliza com a taxa máxima (valor 1) as 

observações em que o imposto sobre o rendimento é positivo e o resultado antes de 

impostos é negativo, devido à presença de Tributações autónomas no imposto sobre o 

rendimento do exercício; ii) o imposto sobre os lucros reportado na demonstração de 

resultados é também influenciado pela variação da despesa por Impostos Diferidos, 

variável importante na detecção de EM (Phillips et al., 2003); iii) existe um maior 

número de observações com valor máximo de 1 (4.177 observações) do que de -1 (15 

observações).  

Em média, o nível de endividamento, a taxa de crescimento do Volume de Negócios 

e o nível de performance das empresas portuguesas constituintes da amostra é de, 

respectivamente, 29%, 3,4% e 2,4%. A amostra é constituída por um grande número de 

empresas, com realidades económicas muito diversas, reflectidas na grande 

variabilidade apresentada nos Cash-Flows Operacionais.  

De acordo com os resultados evidenciados na Tabela 7, a TEI está negativa e 

estatisticamente correlacionada com as medidas de EM, excepto com a medida de Ball e 

Shivakumar, sugerindo que quanto maior o nível de EM, menor o imposto a pagar e 

vice-versa. Também se verifica uma relação significativa entre as proxies de EM e a 

mesmas desfasadas um período. 

Quanto à variável do endividamento das empresas, os coeficientes de Spearman 

indicam que a relação é negativa com os níveis de accruals do período corrente, 
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sugerindo que quanto maior o nível de endividamento, menor a manipulação dos 

resultados contabilísticos, contrariando o resultado esperado para esta variável. Para os 

coeficientes de Pearson, a relação só é significativa quando os accruals são calculados 

pelo modelo de Ball e Shivakumar mas a correlação com os accruals do período 

anterior é positiva e significativa. De salientar também a relação positiva e significativa 

desta variável com a TEI. 

As variáveis Size, CFO, Capint, Invint e RDint apresentam coeficientes de 

correlação negativos e estatisticamente significativos em relação às medidas de EM 

(excepto a relação dos CFO no modelo de Ball e Shivakumar por este já controlar o 

efeito daquela variável), isto é, quanto menor a dimensão, os Cash-Flows Operacionais, 

o capital inventory e RD intensity maiores são os níveis de EM das empresas. Quanto às 

correlações com a TEI, apenas as variáveis CFO e Invint apresentam correlações 

significativas (Spearman e Kendall) com sinais negativo e positivo, respectivamente. 

Também de destacar que empresas de maior dimensão possuem maiores níveis de 

endividamento e Cash-Flows Operacionais. As variáveis Growth e ROA encontram-se 

positivamente correlacionadas com  proxies de EM, quer do período corrente, quer do 

período anterior, apresentando também correlações negativas com a variável 

representativa da gestão fiscal das empresas portuguesas. 

Na Tabela 8 serão apresentados os resultados da análise da associação entre as 

variáveis dependentes (absAACC) e de teste (TEI) com as variáveis dummy, baseados 

nos testes de Kruskal-Wallis. Na generalidade dos casos, os resultados sugerem que 

existe, como seria expectável, uma relação de independência entre as variáveis dummy 

representativas dos sectores de actividade e pelo menos uma das variáveis de abnormal 

accruals. Exceptuam-se os sectores de actividade 7, 15 a 21, 23, 34 e 39 que, para além 

de não apresentarem diferenças de médias para os abnormal accruals, também não 
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apresentam diferenças na TEI. Assim, os resultados sugerem que a média desta variável, 

para estes sectores, não é estatisticamente diferente da média das TEI verificadas na 

restante amostra. Relativamente às variáveis Soc e Loss verificam-se diferenças 

significativas nos accruals e nas TEI entre as sociedades anónimas e as que apresentam 

prejuízos contabilísticos no ano corrente face às restantes observações. 

Tabela 8. Testes de Kruskal-Wallis 

absAACC_JMt absAACC_REDCAt absAACC_BSt TEIt
Chi-Square Asymp. Sig. Chi-Square Asymp. Sig. Chi-Square Asymp. Sig. Chi-Square Asymp. Sig.

Soc 20,265** 0,000 24,849** 0,000 6,589** 0,010 133,382** 0,000
Loss 8,734** 0,003 21,105** 0,000 743,549** 0,000 6018,493** 0,000
IND2 4,307* 0,038 2,186 0,139 2,381 0,123 5,263* 0,022
IND3 27,423** 0,000 28,535** 0,000 1,210 0,271 46,642** 0,000
IND4 14,434** 0,000 16,622** 0,000 17,229** 0,000 7,921** 0,005
IND5 13,770** 0,000 12,420** 0,000 3,053 0,081 5,920* 0,015
IND6 24,368** 0,000 44,592** 0,000 31,395** 0,000 0,390 0,532
IND7 0,111 0,739 0,410 0,522 0,575 0,448 0,022 0,882
IND8 7,131** 0,008 5,937* 0,015 4,465* 0,035 0,169 0,681
IND9 13,241** 0,000 13,360** 0,000 6,728** 0,009 0,010 0,921
IND10 23,806** 0,000 21,890** 0,000 5,639* 0,018 3,594 0,058
IND11 4,673* 0,031 7,357** 0,007 3,147 0,076 1,253 0,263
IND12 4,353* 0,037 1,442 0,230 1,350 0,245 0,759 0,384
IND13 2,828 0,093 4,206* 0,040 0,008 0,929 1,043 0,307
IND14 36,420** 0,000 36,096** 0,000 15,230** 0,000 0,008 0,977
IND15 0,158 0,691 1,547 0,214 0,117 0,733 0,098 0,754
IND16 0,161 0,688 0,495 0,482 2,151 0,142 2,700 0,100
IND17 1,940 0,164 0,326 0,568 0,055 0,814 2,295 0,130
IND18 0,966 0,326 1,304 0,253 1,651 0,199 0,297 0,586
IND19 1,070 0,301 0,720 0,396 0,049 0,824 1,442 0,230
IND20 1,474 0,225 0,901 0,343 1,357 0,244 2,870 0,090
IND21 0,091 0,763 0,129 0,720 0,534 0,465 1,492 0,222
IND22 2,201 0,138 1,483 0,223 1,373** 0,000 1,699 0,192
IND23 2,219 0,136 1,333 0,248 0,886 0,347 1,175 0,278
IND24 1,827 0,176 1,443 0,230 4,954* 0,026 0,254 0,614
IND25 0,665 0,415 2,939 0,086 6,257* 0,012 4,481* 0,034
IND26 34,616** 0,000 33,157** 0,000 34,796** 0,000 14,829** 0,000
IND27 0,010 0,922 0,239 0,625 34,685** 0,000 1,687 0,194
IND28 4,374* 0,036 5,449* 0,020 0,565 0,452 6,867** 0,009
IND29 455,466** 0,000 456,308** 0,000 136,736** 0,000 3,257 0,071
IND30 58,097** 0,000 81,241** 0,000 194,900** 0,000 3,345 0,067
IND31 2,843 0,092 2,570 0,109 15,648** 0,000 6,612** 0,010
IND32 42,765** 0,000 39,845** 0,000 1,066 0,302 1,717 0,190
IND33 5,936* 0,015 3,687 0,055 2,725 0,099 4,600* 0,032
IND34 1,233 0,267 1,889 0,169 0,460 0,498 2,095 0,148
IND35 5,392* 0,020 4,595* 0,032 31,566** 0,000 0,695 0,405
IND36 13,860** 0,000 13,242** 0,000 55,014** 0,000 8,589** 0,000
IND37 8,739** 0,003 10,681** 0,001 1,039 0,308 14,245** 0,000
IND38 0,160 0,689 0,333 0,564 14,462** 0,000 11,389** 0,001
IND39 0,006 0,939 0,138 0,710 0,055 0,814 0,033 0,857
IND40 0,099 0,753 0,486 0,486 3,913* 0,048 3,206 0,073
**. Independência significativa ao nível de significância de 1%.
*. Independência significativa ao nível de significância de 5%.
absAACC_JM = Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Método de Jones Modificado; absAACC_REDCA =
Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Método REDCA; absAACC_BS = Valor absoluto abnormal accruals  
estimados pelo Método de Ball e Shivakumar; TEI = Taxa Efectiva Imposto; Soc= Tipo de Sociedade; Loss = Indicador
Prejuízo Contabilístico; INDk = Variável dummy representativa do sector de actividade que assume o valor 1 se a empresa
está inserida no sector k e 0 caso contrário.
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis.
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4.2 Análise Multivariada 

As Tabelas 9 e 10 sintetizam os resultados das regressões lineares realizadas de 

forma a testar a Hipótese 1. Devido ao número de anos de observações que compõem a 

amostra, apenas é possível estimar o modelo proposto para o ano de 2008. Todos os 

pressupostos da regressão linear (Wooldridge, 2002: 84 a 105)  foram devidamente 

testados e verificados. Para corrigir problemas de heterocedascticidade, procedeu-se à 

estimação de uma função de controlo deste problema, a que Wooldridge (2002: 276) 

apelida de Feasible GLS.     

No primeiro modelo, em que se testa a influência da gestão fiscal no processo de 

EM das empresas portuguesas verificamos que o coeficiente associado à TEI é negativo 

e estatisticamente significativo. Isto significa que, quanto maior a TEI, menor o nível de 

gestão de resultados. Situações como reduções da taxa nominal de imposto podem 

justificar, no ano anterior à alteração, diferimento de proveitos e /ou aceleração de 

custos de forma a reduzir resultados no ano corrente e beneficiar da redução de taxa do 

ano seguinte. Assim, diminuição da taxa de imposto e, consequentemente, do Imposto a 

pagar, reflecte-se em maiores níveis de  EM (Guenther, 1994; Adhikari et al., 2005). De 

salientar que a partir de 2009 passou a existir dois escalões de taxas de imposto (até 

2008 a taxa de imposto era de 25%) a aplicar à matéria colectável (12,5% até 12.500€ e 

25% ao excedente), pelo que, 2008 pode ter sido um ano propício à manipulação de 

resultados de sentido descendente. Por outro lado, os resultados mostram que as 

empresas com maior grau de endividamento apresentam maiores níveis de EM, 

confirmando o resultado expectável para o sinal da variável LEV. Este resultado 

confirma os resultados obtidos por Moreira (2006) de que empresas com maiores 

problemas de financiamento tendem a manipular resultados de forma a apresentar 

qualidade para os seus financiadores.  
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O coeficiente associado aos abnormal accruals no modelo 2 é também negativo e 

estatisticamente significativo, mas apenas para as duas primeiras proxies de EM, 

confirmando que as empresas portuguesas gerem resultados de forma a reduzir os 

encargos fiscais a que estão sujeitas. Neste modelo, o sinal para a variável LEV é 

também positivo e significativo, confirmando os resultados obtidos por Balakrishnan et 

al. (2011) para esta variável no controlo das TEI como medida de agressividade fiscal. 

A variável Size apresenta um coeficiente negativo e significativo em ambos os 

modelos. Assim, são corroboradas as hipóteses defendidas por Dechow e Dichev (2002) 

de que empresas de maior dimensão apresentam menores níveis de accruals e, por 

outro, a de Gupta e Newberry (1997) e Richardson e Lanis (2007) de que empresas de 

maior dimensão possuem maiores recursos disponíveis para obter poupanças fiscais 

mais significativas. Relativamente às variáveis que controlam as oportunidades de 

crescimento das empresas, Growth e ROA, os resultados dos dois modelos suportam as 

nossas hipóteses. No modelo 1, ambas apresentam coeficientes positivos e significativos 

(à excepção do ROA no modelo de Jones Modificado que é negativo mas não é 

significativo), e no modelo 2 sinais negativos, demonstrando que empresas com maiores 

níveis de crescimento e desempenho apresentam, por um lado, maiores níveis de EM e, 

simultaneamente, menores TEI.  

Quanto às variáveis de captação das decisões de investimento das empresas, Capint, 

Invint e RDint, que foram introduzidas para controlar o efeito das decisões de 

investimento na variável de gestão fiscal, apenas a última não é significativa em 

nenhuma das relações de influência em análise. Este resultado demonstra uma das 

características do sector empresarial português, que apresenta um número muito 

reduzido de empresas com despesas de investigação e desenvolvimento (apenas 3.418 

observações no total da amostra). Para Capint e Invint, os coeficientes são negativos, 
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demonstrando que maiores níveis de capital e inventory intensity, reflectem menores 

TEI. Gupta e Newberry (1997) e Richardson e Lanis (2007) defendem que quanto maior 

o capital intensity apresentado pelas organizações, maiores são as poupanças fiscais 

apresentadas. O coeficiente negativo de Invint (embora não sendo significativo no 

método REDCA) sugere também que a manipulação por via dos inventários é uma 

realidade e um aspecto determinante no objectivo de minimização do imposto a pagar 

em Portugal, pelo que empresas com maiores stocks apresentam TEI mais reduzidas. 

A variável Soc apenas é significativa quando se apresenta como variável de controlo 

da TEI, apresentando um sinal negativo, o que significa que as sociedades anónimas 

apresentam menores TEI do que as empresas de responsabilidade limitada. 

Consequentemente, é corroborado os resultados de Chen et al. (2010) de que empresas 

familiares apresentam menores níveis de agressividade fiscal, por terem maiores 

preocupações com potenciais custos de reputação decorrentes de auditorias fiscais.  

Para a variável Loss, os resultados obtidos por Becker et al. (1998) e Menon e 

Williams (2004) de que empresas que apresentam prejuízos contabilísticos apresentam 

maiores níveis de gestão de resultados, são confirmados para todos os métodos de 

estimação de accruals. Contudo, os resultados desta variável no controlo da TEI 

contrapõem o expectável: empresas com prejuízos contabilísticos apresentam maiores 

níveis de EM e maiores TEI. Este resultado advém da forma como a TEI foi construída, 

visto que observações em que o resultado antes de imposto é negativo (indicador Loss = 

1) mas que apresentam imposto sobre o rendimento positivo, apresentam o valor 

máximo para a taxa efectiva. Esta situação resulta do facto de as tributações autónomas 

estarem presentes no imposto sobre o rendimento limitando esta análise. 

Observando a qualidade de ajustamento de cada um dos modelos estimados, 

concluímos que esta é baixa para o modelo 1, oscilando entre 6,7% no método de Jones 
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Modificado e 10,6% no método de Ball e Shivakumar. Contudo, considerando os 

resultados do teste ANOVA verificamos que o modelo é globalmente válido, uma vez 

que se rejeita a hipótese da nulidade de todos os coeficientes associados às variáveis 

inseridas no modelo (p-value = 0,000). Já no modelo 2, que explica a influência da 

manipulação dos resultados na TEI, as qualidades de ajustamento são significativamente 

superiores, apresentando R2 ajustados de 38% e 44%.  

Em síntese, os resultados das regressões lineares demonstram, na sua generalidade, 

a existência de relação positiva e significativa entre a gestão fiscal e o processo de EM 

das empresas portuguesas (excepção do modelo 2 na proxie de Ball e Shivakumar), 

revelando que quanto maior a gestão de resultados, menor é a TEI por elas apresentada 

e vice-versa. Verifica-se ainda que os factores de caracterização das empresas 

identificados apresentam, na sua generalidade, bons níveis de significância, sendo 

características impostantes para a explicação e controlo do comportamento quer do 

processo de EM, quer do indicador de gestão fiscal. 

Tabela 9. Regressão Linear – Modelo (1) 

 

Variável Dependente =absAACC (1)
JM REDCA BS

Coeficiente Sig. Coeficiente Sig. Coeficiente Sig.
(Constant) +/- 0,201 0,000 0,215 0,000 0,103 0,000
TEIt - -0,010 0,000 -0,008 0,001 -0,004 0,000
absAACCt_1 +/- 0,129 0,000 0,136 0,000
LEVt + 0,017 0,000 0,019 0,000 -0,001 0,641
Sizet +/- -0,007 0,000 -0,008 0,000 -0,003 0,000
CFOt +/- 0,000 0,801 0,000 0,021
Growtht +/- 0,028 0,000 0,021 0,000 0,014 0,000
ROAt +/- -0,001 0,916 0,140 0,000
Capint +/- -0,044 0,000 -0,042 0,000 -0,010 0,000
Invint +/- -0,018 0,000 -0,019 0,000 -0,017 0,000
RDint +/- 0,220 0,307 0,201 0,336 0,101 0,360
Soc +/- -0,002 0,656 -0,003 0,450 -0,002 0,305
Losst + 0,011 0,000 0,005 0,008 0,050 0,000
N 25.692 25.692 25.692
R2 ajustado 0,067 0,070 0,106
F-statistic 37,405 39,680 63,154
p-value (F-statistic) 0,000 0,000 0,000

Variáveis 
explicativas

Sinal 
esperado

(1)Weighted Least Squares Regression - Weighted by 1/h.
TEI = Taxa Efectiva Imposto; absAACC = Valor absoluto abnormal accruals; LEV = 
Rácio de Endividamento; Size = Indicador Dimensão; CFO = Cash-Flow Operacional; 
Growth = Taxa Crescimento Volume Negócios; ROA = Return on Assets; Capint = 
Capital intensity; Invint = Inventory intensity; RDint = R&D intensity; Soc= Tipo de 
Sociedade; Loss = Indicador Prejuízo Contabilístico.
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis.  
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Tabela 10. Regressão Linear – Modelo (2) 

Variável Dependente = TEIt (1)
JM REDCA BS

Coeficiente Sig. Coeficiente Sig. Coeficiente Sig.
(Constant) +/- 0,378 0,000 0,281 0,000 0,360 0,000
absAACCt - -0,026 0,022 -0,038 0,004 0,016 0,393
absAACCt_1 +/- -0,014 0,129 -0,004 0,557
LEVt +/- 0,025 0,002 0,122 0,000 0,020 0,011
Sizet - -0,003 0,007 -0,004 0,002 -0,003 0,010
CFOt +/- 0,000 0,981 0,000 0,000
Growtht +/- -0,024 0,000 -0,063 0,000 -0,027 0,000
ROAt +/- -1,035 0,000 -1,042 0,000
Capint - -0,045 0,000 -0,030 0,000 -0,041 0,000
Invint +/- -0,053 0,000 -0,005 0,562 -0,052 0,000
RDint - 0,195 0,768 0,368 0,615 0,090 0,893
Soc - -0,125 0,000 -0,128 0,000 -0,126 0,000
Losst +/- 0,485 0,000 0,570 0,000 0,477 0,000
N 25.692 25.692 25.692
R2 ajustado 0,443 0,376 0,447
F-statistic 401,195 309,971 424,685
p-value (F-statistic) 0,000 0,000 0,000

Variáveis 
explicativas

Sinal 
esperado

(1)Weighted Least Squares Regression - Weighted by 1/h.
TEI = Taxa Efectiva Imposto; absAACC = Valor absoluto abnormal accruals; LEV = 
Rácio de Endividamento; Size = Indicador Dimensão; CFO = Cash-Flow Operacional; 
Growth = Taxa Crescimento Volume Negócios; ROA = Return on Assets; Capint = 
Capital intensity; Invint = Inventory intensity; RDint = R&D intensity; Soc= Tipo de 
Sociedade; Loss = Indicador Prejuízo Contabilístico.
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis.  

 

4.3 Accruals Positivos vs Accruals Negativos 

Nas análises anteriores, não se fez qualquer tipo de diferenciação entre abnormal 

accruals positivos e negativos, uma vez que o objectivo principal era analisar a relação 

existente entre a magnitude da manipulação de resultados e a TEI. Nesta secção 

estudaremos as diferenças entre estes dois tipos de gestão de resultados, nomeadamente 

as características das duas sub-populações. 

Para cada uma das três metodologias de cálculo dos accruals discricionários, a 

amostra foi dividida consoante o resultado desta estimação fornecer valores positivos ou 

negativos. Após esta divisão foram analisadas as estatísticas descritivas de cada uma das 

variáveis inseridas nos modelos finais (o valor absoluto dos accruals foi substituído 

pelo valor das estimativas iniciais), também estes estimados para cada uma das sub-

populações. Os resultados diferenciados por cada proxy de EM encontram-se nos 

Anexos 2 a 4. 
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Recorde-se que abnormal accruals positivos representam gestão de resultados no 

sentido ascendente, onde as Variações das Necessidades de Fundo de Maneio 

verificadas são superiores às estimadas. Da amostra total, os accruals discricionários 

positivos representam 52%, 51% e 47% da amostra quando são estimados pelo modelo 

de Jones Modificado, REDCA e de Ball e Shivakumar, respectivamente. Da análise 

destacamos os seguintes aspectos: 

 A sub-amostra constituída por AACC positivos apresenta TEI médias inferiores 

às verificadas na amostra total e na sub-amostra dos accruals negativos (que 

apresenta TEI médias superiores à amostra total). Consequentemente, as 

empresas que manipulam resultados no sentido ascendente apresentam menores 

TEI, pelo que, são as empresas que apresentam um maior nível de gestão fiscal 

nas situações em que não existe conformidade entre as regras contabilísticas e 

fiscais. Nos métodos de Jones Modificado e REDCA, o coeficiente associado a 

TEI é negativo para a sub-amostra dos accruals positivos e positivo nos 

accruals negativos (embora nesta não sejam significativos). No método de Ball 

e Shivakumar o coeficiente é positivo e estatisticamente significativo para 

ambas as sub-populações, isto é, nesta metodologia de cálculo dos accruals, 

quer estejamos perante gestão de resultados de sentido ascendente ou 

descendente, menores TEI reflectem menores níveis EM; 

 Os níveis de endividamento são superiores (inferiores) na amostra constituída 

pelos accruals positivos (negativos), suportando os resultados de Moreira (2006) 

de que empresas mais endividadas gerem resultados no sentido ascendente de 

forma a apresentar imagem de boa saúde financeira aos seus financiadores. 

Nesta situação o incentivo de minimização de impostos é menos relevante. Os 

sinais positivos e estatisticamente significativos da variável LEV em todas as 
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análises (excepto quando se testa a influência desta variável na TEI em accruals 

negativos, caso em que se rejeita a significância) confirmam estas conclusões; 

 Em todas as análises, com excepção da análise da influência de SIZE na TEI 

para accruals negativos, o coeficiente associado àquela variável é significativo, 

sendo negativo para a sub-amostra de accruals positivos e positivo nos accruals 

negativos. Neste sentido, quanto maior a dimensão das empresas, menores 

(maiores) são os níveis de gestão de resultados de sentido ascendente 

(descendente) e menores são as TEI; 

 Nos modelos de Jones Modificado e REDCA, os CFO médios para a amostra de 

accruals positivos (negativos) são inferiores (superiores) à média da amostra 

total e o coeficiente associado passa a ser estatisticamente significativo nas duas 

vertentes de manipulação, excepto na situação em que os CFO controlam a TEI 

na sub-amostra de accruals positivos; 

 As taxas de crescimento médias do Volume de Negócios e os níveis de 

desempenho médios (ROA) são superiores (inferiores) em empresas com 

desvios positivos (negativos); 

 Os coeficientes associados a Capint e Invint, variáveis explicativas de variações 

em TEI, continuam a ser negativos em ambos os casos de manipulação de 

resultados, suportando os resultados apresentados anteriormente. Também para a 

variável representativa do tipo de sociedades não existe diferenciação nesta 

análise face aos resultados apresentados no ponto anterior; 

 Nas observações que apresentam resultados antes de impostos negativos, 86% 

apresentam gestão de resultados de sentido descendente quando os níveis de EM 

são calculados pela metodologia de Ball e Shivakumar (64% no modelo de 

Jones Modificado e 57% no REDCA). 
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4.4 Testes de Distribuição 

Beaver et al. (2007) apresentam uma interpretação alternativa aos estudos 

desenvolvidos por Burgsthaler e Dichev (1997) e Degeorge et al. (1999): a elevada 

frequência de empresas que apresentam pequenos ganhos, em oposição a um pequeno 

(comparativamente) número de observações com pequenas perdas, pode ser 

interpretada, não apenas como reflexo de gerir resultados com intuito de evitar reportar 

perdas, mas como reflexo do efeito assimétrico da componente fiscal para os diferentes 

tipos de observações. Assim, a descontinuidade em torno de zero, pode ser explicada, 

quer por aspectos de ordem discricionária (manipulação contabilística), quer por 

aspectos não discricionários. 

Recorrendo à metodologia dos testes de distribuição, os autores argumentam que 

“perante a hipótese nula da não existência de EM, a distribuição dos resultados 

apresentará uma descontinuidade em torno de zero devido ao efeito assimétrico de 

determinadas componentes dos resultados para empresas que apresentam ganhos e 

perdas” (Beaver et al., 2007: 530). Uma dessas componentes é o imposto sobre o 

rendimento.  

Para esta análise, foram consideradas todas as observações empresa/ano da amostra 

inicial para as empresas com dados disponíveis em todos os anos de observação (2006 a 

2008), tendo-se obtido uma amostra total de 92.991 observações. As variáveis RAI e 

RLE foram deflaccionadas pelo Activo Líquido Total do ínicio do período. De acordo 

com Beaver et al. (2007), a TEI foi recalculada, tendo sido utilizados os seu valores 

iniciais sem qualquer tipo de ajustamento. Para cada variável, as observações abaixo e 

acima dos percentis de 1% e 99%, respectivamente, foram eliminadas, à semelhança do 

procedimento efectuado nas análises anteriores, sendo a amostra final composta por 

89.129 observações. 
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A Tabela 11 sintetiza as principais medidas de estatística descritiva para as três 

variáveis, tendo a amostra sido dividida entre observações com RAI positivos e 

negativos, de forma a observar o efeito assimétrico da componente fiscal.      

Tabela 11. Estatística Descritiva condicionada ao sinal do RAI 

Variável Nº Obs. Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo
RAI Negativos ou igual a 0 

RLE 12.941 -0,0574 0,0465 -0,0443 -0,1998 0,0536
RAI 12.941 -0,0574 0,0467 -0,0441 -0,1995 0,0000
TEI 12.941 -0,0210 0,1544 -0,0068 -0,6182 1,7405

RAI Positivos
RLE 76.188 0,0509 0,0642 0,0263 -0,1675 0,4135
RAI 76.188 0,0682 0,0824 0,0368 0,0000 0,5276
TEI 76.188 0,3080 0,2209 0,2757 -0,5968 1,8165
RLE = Resultado Líquido do Exercício; RAI = Resultado antes de impostos; TEI = 
Taxa Efectiva Imposto.  

Como expectável, e seguindo os resultados de Beaver et al. (2007), a TEI apresenta 

valores substancialmente superiores para as observações com RAI positivos (média de 

30,8% comparando com -2,1% para empresas com resultados negativos). Devido ao 

efeito assimétrico da componente fiscal, o RLE apresenta médias e desvios-padrões 

menores face ao RAI. No entanto, esta evidência é pouco notória nas observações com 

RAI negativos. Esta conclusão é suportada pela análise dos gráficos presentes na Figura 

1. A Figura 1.A compara a frequência de observações do RLE e RAI, por intervalos 

com amplitude de 0,005. O gráfico B mostra a comparação entre a média e mediana da 

TEI, condicional à distribuição de RAI. 
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Figura 1. Gráficos Comparativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise gráfica revela resultados consistentes com estudos anteriores (Burgstahler 

e Dichev, 1997; Beaver et al., 2007): existe uma descontinuidade nos intervalos 

imediatamente à direita de zero, isto é, resultados positivos mas muito próximos de 

zero, ocorrem em maior frequência que o esperado. Verifica-se ainda que essa 

descontinuidade é mais expressiva para o RLE do que para o RAI, resultado consistente 

com o argumento de que existe um efeito fiscal assimétrico para empresas que 

apresentam lucros ou perdas. Para reforçar a evidência desse efeito, foi elaborado o 

gráfico B, à semelhança do efectuado por Beaver et al. (2007), onde se verifica um 

salto, quer da média, quer da mediana da TEI, nos intervalos imediatamente à esquerda 

(média e mediana de -9,8% e -5%, respectivamente) e direita de zero (média de 43,8% e 

mediana igual a 38%), comprovando os resultados obtidos na análise descritiva. Note-se 
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que empresas com resultados negativos podem apresentar TEI positivas por via de dois 

efeitos: (i) ajustes no apuramento da matéria colectável, e (ii) tributações autónomas, 

presentes no cálculo do Imposto sobre o Rendimento (Tabela 3). 

Para testar a significância da descontinuidade em torno de zero, foi utilizada a 

estatística de teste referenciada no estudo de Beaver et al. (2007)10. A diferença 

estandardizada para o intervalo imediatamente à direita de zero na distribuição do RLE 

é de 56,72 e de 24,34 na distribuição do RAI. Os resultados destas estatísticas para as 

empresas portuguesas são superiores aos apresentados por Beaver et al., 2007 (9,07 e 

6,02, respectivamente, numa amostra constituída por 114.117 observações de empresas 

americanas). Considerando o intervalo imediatamente à esquerda de zero, as diferenças 

aumentam uma vez que o valor esperado de observações para o intervalo é superior ao 

verificado (84,75 para RLE e 64,6 para RAI).  

A análise à Figura 1.A sugere ainda deslocações de observações com RAI mais 

afastados de zero para RLE muito próximos de zero. Para averiguar este tipo de 

situações, foi efectuada uma tabela de cruzamento de observações – Tabela 12 – tendo-

se classificado as observações em 4 grupos: (1) Loss - observações à esquerda do 

intervalo imediatamente abaixo de zero; (2) Small Loss – observações no intervalo 

imediamente à esquerda de zero; (3) Small Profit – observações no intervalo 

imediamente à direita de zero e; (4) Profit – observações à direita do intervalo anterior. 

Tabela 12. Cruzamento de observações – Comparação entre RAI e RLE 

Loss Small Loss Small Profit Profit
Loss 12.206 80 0 158 12.444
Small Loss 38 581 356 311 1.286
Small Profit 10 16 6.110 5.720 11.856
Profit 10 0 6 63.527 63.543

12.264 677 6.472 69.716 89.129

RAI
Total

RLE

Total

RLE = Resultado Líquido do Exercício; RAI = Resultado antes de impostos; TEI = 
Taxa Efectiva Imposto; Loss = observações à esquerda do intervalo imediatamente 
abaixo de zero; Small Loss = observações no intervalo imediamente à esquerda de 
zero; Small Profit = observações no intervalo imediamente à direita de zero; Profit = 
observações à direita do intervalo anterior  
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Por observação da Tabela 12, como esperado, salienta-se a deslocação de 5.720 

observações da região Profit no RAI para Small Profit no RLE. Verificam-se ainda, 

embora em menor proporção, deslocações de Small Profit e Profit para Small Loss. No 

geral, verifica-se o efeito do peso que, quer as tributações autónomas, quer os 

ajustamentos efectuados aos resultados contabilísticos para o apuramento da matéria 

colectável, possuem na componente de imposto a pagar  

Em suma, a análise gráfica revela-nos uma descontinuidade em torno de zero, quer 

ao nível do RAI quer do RLE, e a existência de um desfasamento entre as duas 

distribuições, principalmente em empresas com resultados positivos mas próximos de 

zero. Este resultado é consistente com os resultados apresentados anteriormente, na 

medida em que maiores defasamentos entre RAI e RLE podem significar maiores níveis 

de gestão de resultados através da utilização de técnicas de não conformidade entre 

aspectos contabilísticos e fiscais. Para que a Hipótese 2 (da utilização de conformidades 

entre regras contabilísticas e fiscais) fosse confirmada, as duas distribuições deveriam 

apresentar comportamentos semelhantes na medida em que decréscimos ao nível do 

RAI com vista à redução directa da factura fiscal, implicaria um decréscimo idêntico na 

distribuição do RLE. Assim, nos intervalos de observações onde existem desfasamentos 

entre as duas distribuições, a hipótese 2 não é confirmada. 

                                                                                                                                               
10 [Ni – E(Ni)]/√[Npi(1-pi) + (1/4)N(pi-1+pi+1)(2-pi-1-pi+1)] onde E(Ni) é a média de observações dos dois intervalos adjacentes, N o 
número total de observações e pi a probabilidade de uma observação ocorrer no intervalo i.  



CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO 

FUTURA 

 

Neste trabalho foi analisada a relação entre a gestão fiscal e o processo de EM das 

empresas portuguesas. Os resultados evidenciam uma relação negativa entre a TEI e as 

três medidas representativas de EM. Por isso, os resultados sugerem que as empresas 

portuguesas gerem a informação contabilística de forma a tirar partido das diferenças 

temporárias e/ou permanentes existentes entre normas contabilísticas e fiscais. Neste 

contexto, estes resultados vão ao encontro de outros estudos (Moreira, 2006; Marques, 

2011; Frank et al., 2009; Badertscher et al., 2009) que encontraram evidência na 

associação dos dois conceitos. 

Tendo em consideração o sentido da gestão dos resultados contabilísticos (sentido 

ascendente e descendente), constatámos que as empresas com accruals positivos 

apresentam, em média, TEI inferiores e níveis de crescimento e performance superiores 

face à restante população. Este resultado confirma a hipótese de que a não 

conformidade entre aspectos contabilísticos e fiscais abre caminho para a prática de 

estratégias de gestão fiscal permitindo, simultaneamente, o aumento de resultados 

contabilísticos e o decréscimo dos gastos com impostos sobre o rendimento do período. 

Na análise gráfica, o desfasamento entre as distribuições do RAI e do RLE, 

principalmente em empresas com resultados positivos mas próximos de zero, também 

indiciam o recurso à manipulação de resultados por via da utilização das técnicas de não 

conformidade entre aspectos contabilísticos e fiscais. Adicionalmente, os resultados 

evidenciam que as empresas que apresentam prejuízos contabilísticos têm na sua 

maioria accruals negativos. 
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Este estudo contribui para a literatura de contabilidade sobre quatro perspectivas. 

Em primeiro, a Fiscalidade ainda surge na literatura internacional como um factor 

secundário quando se estuda o processo de EM. Em Portugal, pelas características que o 

sector empresarial apresenta, a gestão fiscal apresenta-se como um factor determinante 

que carece de investigação. Em segundo, a literatura internacional sobre esta relação é 

realizada em contextos económicos e culturais diferentes do português, pelo que 

importa analisar quais as características que determinam a gestão de resultados em 

Portugal que, no estudo de Leuz et al. (2003), apresentava o 4º maior score de 

manipulação de resultados. Em terceiro, este estudo reside no conhecimento sobre as 

práticas de EM em Portugal, complementando o estudo realizado por Moreira (2006). 

Para além de ser adoptada uma metodologia de análise da manipulação de resultados 

diferente, assente no cálculo de accruals, o contexto económico e a legislação fiscal 

portuguesa alterou-se, nomeadamente, com a redução da taxa nominal de imposto que 

passou para 25% em 2004 e a criação em 2009 de dois escalões na matéria colectável 

sujeita a taxas diferentes. Por último, dada a complexidade do processo que se pretende 

explicar, foram utilizadas 3 proxies de mensuração de EM, permitindo ter uma 

perspectiva mais global sobre a extensão da utilização das políticas contabilísticas para 

modificar a informação financeira prestada aos stakeholders das empresas. 

As conclusões desta investigação devem, contudo, ser consideradas com precaução, 

dadas as limitações a ela inerentes. A primeira prende-se com a natureza dos dados 

disponíveis. A não disponibilização de dados sobre a matéria colectável das empresas 

portuguesas limitou este estudo ao uso da TEI como medida de gestão fiscal, que, no 

caso português, sofre influência das tributações autónomas incluídas no Imposto sobre o 

Rendimento do exercício. Segundo Frank et al. (2009), variáveis que medem as 

diferenças entre os valores contabilísticos e os valores aceites fiscalmente (diferenças 
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discricionárias permanentes, DTAX, ou book-tax differences, BTD desenvolvida por 

Wilson, 2009), são medidas mais poderosas de detecção de actividades de gestão fiscal. 

Uma segunda limitação advém da dificuldade em medir o processo de EM, tendo cada 

proxy potenciais erros de mensuração. Em terceiro, os modelos estimados apresentam 

baixas qualidades de ajustamento, pelo que reconhecemos a existência de outras 

determinantes cujo efeito não foi controlado. 

Finalmente, seguem-se algumas recomendações para investigações futuras. Em 

2010 entrou em vigor em Portugal o novo Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC), que transpõe para o plano nacional grande parte das Normas Internacionais de 

Relato Financeiro. A diminuição da assimetria de informação e da ocorrência de EM 

são algumas das consequências esperadas da adopção destas normas. Assim, espera-se 

que a informação contabilística seja mais transparente. Neste âmbito, as alterações 

provocadas pela entrada em vigor do SNC podem surgir como ponto de partida de 

análises comparativas sobre os processos de EM das empresas portuguesas, permitindo 

aprofundar o conhecimento sobre este tema no contexto nacional. Também a actual 

conjuntura económica do país, com as recentes medidas de austeridade recentemente 

anunciadas adjacentes ao pedido de ajuda financeira externa por parte do Governo 

Português pode abrir oportunidades de investigação quanto à forma como as empresas 

portuguesas se adaptam e reestruturam em períodos de crise, e do impacto ao nível da 

gestão de resultados. 
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Anexo 1. Definição Variáveis 

WCA Variação Necessidades Fundo Maneio = NFMt – NFMt-1 

NFM Necessidades Cíclicas – Recursos Cíclicos 

Necessidades Cíclicas Existências + Clientes + Adiantamentos a fornecedores + Estado e outros Entes 

Públicos (saldo devedor) + Outros Devedores + Acréscimos e Diferimentos (Activo) 

Recursos Cíclicos Adiantamentos por Conta de Vendas + Fornecedores + Adiantamentos de Clientes + 

Estado e outros Entes Públicos (saldo credor) + Outros Credores + Acréscimos e 

Diferimentos (Passivo) 

absAACC_JM Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Modelo de Jones Modificado 

absAACC_REDCA Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Modelo REDCA 

absAACC_BS Valor absoluto abnormal accruals estimados pelo Modelo de Ball e Shivakumar 

Activo Activo Total Líquido 

ΔREV Variação anual Volume Negócios 

ΔREC Variação anual Dívidas a receber (Clientes) 

ROA Return on Assets = Resultado Líquido Exercício / Activo Total Líquido 

CFO Cash-Flow Operacional = Resultado Líquido Exercício – Resultados Financeiros + 

Amortizações, Ajustamentos e Provisões – Variação NFM – Ganhos em 

Imobilizações + Perdas em Imobilizações 

DCFO Variável dummy que assume o valor 1 se CFO/Activo < 0 

ΔCFO Variação anual do Cash-Flow Operacional 

DΔCFO Variável dummy que assume o valor 1 se ΔCFO/Activo < 0 

INDADJ_CFO CFO – MédiaCFO, em que MédiaCFO é calculada para cada sector de actividade em 

que a amostra é decomposta 

DIND Variável dummy que assume o valor 1 se INDADJ_CFO < 0 

TEI Taxa Efectiva de Imposto = Imposto sobre rendimento / Resultados Antes Impostos 

LEV Rácio de Endividamento = Passivo Financeiro / Activo Líquido Total 

Passivo Financeiro Total Passivo -  Recursos Cíclicos 

Size Indicador Dimensão = ln(Activo Total Líquido) 

Growth Taxa Crescimento Volume Negócios = (VNt – VNt-1) / VNt-1 

Capint Capital intensity = Imobilizado Corpóreo Líquido / Activo Líquido Total 

Invint Inventory intensity = Existências / Activo Líquido Total 

RDint R&D intensity = Despesas de Pesquisa e Investigação / Vendas Líquidas 

Soc Tipo de Sociedade = 1 se Sociedade Anónima; 0 caso contrário 

Loss Indicador Prejuízo Contabilístico = 1 se Resultado Antes de Impostos < 0; 0, caso 

contrário 
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* Os resultados apresentados nesta linha correspondem aos accruals em valor absoluto 
estimados no modelo inicial. 
AACC_JM = Abnormal accruals estimados pelo modelo Jones Modificado; TEI = Taxa 
Efectiva Imposto; LEV = Rácio de Endividamento; Size = Indicador Dimensão; CFO = Cash- 
Flow Operacional; Growth = Taxa Crescimento Volume Negócios; ROA = Return on Assets; 
Capint = Capital intensity; Invint = Inventory intensity; RDint = R&D intensity; Soc= Tipo de 
Sociedade; Loss = Indicador Prejuízo Contabilístico. 
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis. 

Anexo 2. Accruals Positivos vs Accruals Negativos – Modelo Jones Modificado 

AACC_JMt
N Média Mediana Coef, Sig, Coef. Sig.

AACC_JMt* 26.479 0,0977 0,0641 -0,0262 0,0218
Accruals Positivos 13.867 0,1044 0,0704 -0,0169 0,2954
Accruals Negativos 12.612 -0,0903 -0,0580 0,0242 0,2321

TEIt 26.479 0,4190 0,3011 -0,0098 0,0000
Accruals Positivos 13.867 0,3839 0,2890 -0,0094 0,0019
Accruals Negativos 12.612 0,4583 0,3197 0,0055 0,0293

AACC_JMt_1* 26.479 0,1165 0,0720 0,1291 0,0000 -0,0137 0,1293
Accruals Positivos 13.867 0,0138 0,0089 -0,0181 0,0000 -0,0049 0,5675
Accruals Negativos 12.612 0,0289 0,0155 -0,0170 0,0000 0,0013 0,9033

LEVt 26.479 0,2891 0,2792 0,0167 0,0000 0,0250 0,0019
Accruals Positivos 13.867 0,3007 0,2949 0,0706 0,0000 0,0162 0,1213
Accruals Negativos 12.612 0,2762 0,2593 0,0309 0,0000 0,0355 0,0060

Sizet 26.479 14,1423 14,0726 -0,0070 0,0000 -0,0033 0,0067
Accruals Positivos 13.867 14,2640 14,1993 -0,0018 0,0027 -0,0061 0,0000
Accruals Negativos 12.612 14,0060 13,9069 0,0267 0,0000 0,0043 0,0598

CFOt 26.479 238.328 66.746 0,0000 0,8006 0,0000 0,9810
Accruals Positivos 13.867 73.953 13.491 0,0000 0,0000 0,0000 0,1942
Accruals Negativos 12.612 422.396 140.078 0,0000 0,0000 0,0000 0,0078

Growtht 26.479 0,0344 0,0095 0,0284 0,0000 -0,0239 0,0001
Accruals Positivos 13.867 0,0628 0,0347 0,0551 0,0000 -0,0259 0,0007
Accruals Negativos 12.612 0,0025 0,0000 0,0112 0,0010 -0,0190 0,0717

ROAt 26.479 0,0239 0,0136 -0,0013 0,9161 -1,0346 0,0000
Accruals Positivos 13.867 0,0334 0,0175 0,3314 0,0000 -0,9536 0,0000
Accruals Negativos 12.612 0,0132 0,0097 0,0145 0,0000 -1,1655 0,0000

Capint 26.479 0,2713 0,2226 -0,0440 0,0000 -0,0448 0,0000
Accruals Positivos 13.867 0,2643 0,2172 -0,0560 0,0000 -0,0504 0,0000
Accruals Negativos 12.612 0,2793 0,2297 0,0186 0,0000 -0,0394 0,0008

Invint 26.479 0,1774 0,1118 -0,0179 0,0000 -0,0532 0,0000
Accruals Positivos 13.867 0,1843 0,1217 0,0024 0,6037 -0,0431 0,0000
Accruals Negativos 12.612 0,1698 0,1006 0,0326 0,0000 -0,0692 0,0000

RDint 26.479 0,0005 0,0000 0,2203 0,3075 0,1947 0,7683
Accruals Positivos 13.867 0,0005 0,0000 0,0985 0,6990 -0,0238 0,9764
Accruals Negativos 12.612 0,0004 0,0000 -0,0391 0,8869 1,0732 0,3733

Soc 516 -0,0016 0,6563 -0,1251 0,0000
Accruals Positivos 247 0,0038 0,3740 -0,1179 0,0000
Accruals Negativos 269 0,0011 0,7841 -0,1252 0,0000

Losst 4.828 0,0109 0,0000 0,4850 0,0000
Accruals Positivos 1.722 0,0087 0,0025 0,5219 0,0000
Accruals Negativos 3.106 -0,0096 0,0000 0,4424 0,0000

R2 Ajustado 0,067 0,443
Accruals Positivos 0,202 0,416
Accruals Negativos 0,183 0,471

TEIt
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* Os resultados apresentados nesta linha correspondem aos accruals em valor absoluto 
estimados no modelo inicial. 
AACC_REDCA = Abnormal accruals estimados pelo modelo REDCA; TEI = Taxa Efectiva 
Imposto; LEV = Rácio de Endividamento; Size = Indicador Dimensão; CFO = Cash- Flow 
Operacional; Growth = Taxa Crescimento Volume Negócios; Capint = Capital intensity; 
Invint = Inventory intensity; RDint = R&D intensity; Soc= Tipo de Sociedade; Loss = 
Indicador Prejuízo Contabilístico. 
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis. 

Anexo 3. Accruals Positivos vs Accruals Negativos – Modelo REDCA 

AACC_REDCAt
N Média Mediana Coef. Sig. Coef. Sig.

AACC_REDCAt* 26.479 0,0983 0,0640 -0,0380 0,0037
Accruals Positivos 13.465 0,1031 0,0679 -0,0970 0,0000
Accruals Negativos 13.014 -0,0933 -0,0600 -0,0183 0,3683

TEIt 26.479 0,4190 0,3011 -0,0080 0,0005
Accruals Positivos 13.465 0,4016 0,2961 -0,0188 0,0000
Accruals Negativos 13.014 0,4372 0,3064 0,0002 0,9217

AACC_REDCAt_1* 26.479 0,1171 0,0716 0,1356 0,0000 -0,0044 0,5574
Accruals Positivos 13.465 0,0009 0,0003 -0,0149 0,0000 -0,0150 0,1304
Accruals Negativos 13.014 0,0262 0,0143 -0,0189 0,0000 -0,0148 0,1961

LEVt 26.479 0,2891 0,2792 0,0187 0,0000 0,1220 0,0000
Accruals Positivos 13.465 0,3083 0,3046 0,0589 0,0000 0,1415 0,0000
Accruals Negativos 13.014 0,2691 0,2501 0,0188 0,0000 0,1196 0,0000

Sizet 26.479 14,1423 14,0726 -0,0081 0,0000 -0,0041 0,0018
Accruals Positivos 13.465 14,2132 14,1514 -0,0036 0,0000 -0,0057 0,0006
Accruals Negativos 13.014 14,0684 13,9688 0,0280 0,0000 0,0034 0,1203

CFOt 26.479 238.328 66.746 0,0000 0,0206 0,0000 0,0000
Accruals Positivos 13.465 27.952 5.663 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Accruals Negativos 13.014 457.738 157.154 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Growtht 26.479 0,0344 0,0095 0,0207 0,0000 -0,0629 0,0000
Accruals Positivos 13.465 0,0395 0,0155 0,0269 0,0000 -0,0796 0,0000
Accruals Negativos 13.014 0,0291 0,0033 -0,0113 0,0007 -0,0422 0,0000

Capint 26.479 0,2713 0,2226 -0,0424 0,0000 -0,0301 0,0003
Accruals Positivos 13.465 0,2642 0,2170 -0,0614 0,0000 -0,0394 0,0013
Accruals Negativos 13.014 0,2788 0,2292 0,0178 0,0000 -0,0283 0,0138

Invint 26.479 0,1774 0,1118 -0,0188 0,0000 -0,0053 0,5619
Accruals Positivos 13.465 0,1909 0,1301 -0,0134 0,0033 -0,0115 0,3384
Accruals Negativos 13.014 0,1633 0,0947 0,0308 0,0000 -0,0007 0,9608

RDint 26.479 0,0005 0,0000 0,2007 0,3355 0,3679 0,6153
Accruals Positivos 13.465 0,0005 0,0000 0,0861 0,7056 0,5550 0,5273
Accruals Negativos 13.014 0,0004 0,0000 -0,3693 0,2166 0,3841 0,7514

Soc 516 -0,0027 0,4503 -0,1281 0,0000
Accruals Positivos 246 0,0008 0,8665 -0,1072 0,0000
Accruals Negativos 270 -0,0011 0,7693 -0,1417 0,0000

Losst 4.828 0,0054 0,0076 0,5700 0,0000
Accruals Positivos 2.057 -0,0130 0,0000 0,5680 0,0000
Accruals Negativos 2.771 -0,0267 0,0000 0,5674 0,0000

R2 Ajustado 0,0700 0,3755
Accruals Positivos 0,1860 0,3625
Accruals Negativos 0,1771 0,4102

TEIt
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* Os resultados apresentados nesta linha correspondem aos accruals em valor absoluto 
estimados no modelo inicial. 
AACC_BS = Abnormal accruals estimados pelo modelo de Ball e Shivakumar; TEI = Taxa 
Efectiva Imposto; LEV = Rácio de Endividamento; Size = Indicador Dimensão; Growth = 
Taxa Crescimento Volume Negócios; ROA = Return on Assets; Capint = Capital intensity; 
Invint = Inventory intensity; RDint = R&D intensity; Soc= Tipo de Sociedade; Loss = 
Indicador Prejuízo Contabilístico. 
No Anexo 1 encontra-se descrito o cálculo de cada uma das variáveis. 

Anexo 4. Accruals Positivos vs Accruals Negativos – Modelo Ball e Shivakumar 

AACC_BSt TEIt
N Média Mediana Coef. Sig. Coef. Sig.

AACC_BSt* 26.479 0,0523 0,0373 0,0156 0,3932
Accruals Positivos 12.540 0,0556 0,0387 0,0940 0,0021
Accruals Negativos 13.939 -0,0491 -0,0362 0,4869 0,0000

TEIt 26.479 0,4190 0,3011 -0,0036 0,0005
Accruals Positivos 12.540 0,3351 0,2768 0,0058 0,0002
Accruals Negativos 13.939 0,4975 0,3620 0,0108 0,0000

LEVt 26.479 0,2891 0,2792 -0,0007 0,6412 0,0204 0,0108
Accruals Positivos 12.540 0,2963 0,2872 0,0366 0,0000 0,0224 0,0285
Accruals Negativos 13.939 0,2824 0,2690 0,0246 0,0000 0,0239 0,0642

Sizet 26.479 14,1423 14,0726 -0,0034 0,0000 -0,0028 0,0102
Accruals Positivos 12.540 14,1659 14,1072 -0,0033 0,0000 -0,0046 0,0003
Accruals Negativos 13.939 14,1203 14,0332 0,0033 0,0000 0,0012 0,5185

Growtht 26.479 0,0344 0,0095 0,0141 0,0000 -0,0274 0,0000
Accruals Positivos 12.540 0,0572 0,0311 0,0117 0,0000 -0,0470 0,0000
Accruals Negativos 13.939 0,0131 0,0000 -0,0061 0,0000 0,0044 0,6692

ROAt 26.479 0,0239 0,0136 0,1401 0,0000 -1,0423 0,0000
Accruals Positivos 12.540 0,0504 0,0307 0,4256 0,0000 -0,8693 0,0000
Accruals Negativos 13.939 -0,0009 0,0057 0,2641 0,0000 -1,6369 0,0000

Capint 26.479 0,2713 0,2226 -0,0101 0,0000 -0,0407 0,0000
Accruals Positivos 12.540 0,2851 0,2463 -0,0086 0,0000 -0,0580 0,0000
Accruals Negativos 13.939 0,2585 0,1998 0,0145 0,0000 -0,0439 0,0006

Invint 26.479 0,1774 0,1118 -0,0173 0,0000 -0,0519 0,0000
Accruals Positivos 12.540 0,1551 0,0906 -0,0182 0,0000 -0,0392 0,0003
Accruals Negativos 13.939 0,1983 0,1330 0,0124 0,0000 -0,0858 0,0000

RDint 26.479 0,0005 0,0000 0,1007 0,3605 0,0896 0,8932
Accruals Positivos 12.540 0,0005 0,0000 0,3447 0,0115 -0,0173 0,9821
Accruals Negativos 13.939 0,0005 0,0000 0,1947 0,1250 0,0303 0,9782

Soc 516 -0,0016 0,3047 -0,1258 0,0000
Accruals Positivos 192 -0,0060 0,0129 -0,0948 0,0000
Accruals Negativos 324 -0,0029 0,1450 -0,1534 0,0000

Losst 4.828 0,0503 0,0000 0,4772 0,0000
Accruals Positivos 692 0,0124 0,0000 0,5366 0,0000
Accruals Negativos 4.136 -0,0175 0,0000 0,4137 0,0000

R2 Ajustado
Accruals Positivos 0,1818 0,2696
Accruals Negativos 0,1838 0,4648  
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