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MANIPULAÇÃO CONTABILISTICA EM EMPRESAS NÃO COTADAS - 
FAMILIARES E NÃO FAMILIARES 

 
ACCOUNTING MANIPULATION IN NON-LISTED COMPANIES -FAMILY AND NON-

FAMILY FIRMS 
 

Resumo 
O estudo associa indícios de manipulação contabilística em empresas familiares não 
cotadas em contraste com as não familiares. Seguimos a teoria da agência e a teoria 
stewardship para explicar os fundamentos da manipulação contabilística. A amostra é 
constituída de 263 empresas espanholas, de 2011 a 2015, de dimensão significativa e 
auditadas. Concluímos que as empresas familiares apresentam menor propensão para 
as práticas de manipulação contabilística face às empresas não familiares. O resultado 
é corroborado pela opinião dos auditores. A opinião qualificada de auditoria surge nas 
empresas de menor dimensão, menos endividadas e com problemas ao nível da 
rendibilidade e crescimento. 
 

Summary 
 
The study is related with evidence of accounting manipulation in unlisted family firms in 
contrast to non-family firms. We followed the agency theory and stewardship theory to 
explain the fundamentals of accounting manipulation. The sample is made up of 263 
Spanish companies from 2011 to 2015 of significant size. We conclude that family firms 
are less likely to manipulate accounting practices than non-family firms. The result is 
corroborated by the opinion of the auditors. Qualified audit opinion emerges in smaller, 
less indebted companies with problems in terms of profitability and growth. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
No atual contexto de globalização dos mercados e de internacionalização das 
empresas, a credibilidade da informação financeira é equacionada no seio académico e 
no mundo dos negócios. Quem dispõe de informação financeira credível alcança 
vantagens competitivas, explora novas oportunidades e mitiga ameaças resultantes de 
incertezas no meio em que atua (Nardi et al., 2009). 
 
A manipulação contabilística tem sido amplamente estudada em resultado da falência 
fraudulenta de um conjunto de grandes empresas no início do presente século, como a 
Enron, Worlcom, Parmalat, de entre muitas outras (Borralho, 2007). E mais 
recentemente em Portugal, em resultado da crise económica e financeira que assolou 
o país, problemas na solvabilidade das empresas associados à falta de transparência 
na informação financeira arrastaram consigo vastas consequências para o sistema 
bancário absorvendo recursos relevantes da sociedade em resultado das medidas de 
recapitalização dessas entidades. 
 
A par disso, os procedimentos de prestação de contas vêm sendo mais exigentes para 
os diferentes intervenientes com responsabilidades neste processo, como sejam os 
administradores, os gestores, os contabilistas e os auditores. Relativamente á auditoria 
é de destacar a aplicação na Europa das normas internacionais de auditoria a partir de 
janeiro de 2016. É neste contexto, que consideramos ser da maior relevância estudar 
as práticas de manipulação contabilística no seio das empresas familiares em 
comparação com as não familiares, como forma de aferir a qualidade da informação 
financeira ao nível das empresas não cotadas. 
 
As empresas familiares assumem um papel relevante na economia mundial pela 
influência que têm na criação de emprego e de riqueza em muitos países (Schulze et 
al., 2001), representando cerca de dois terços das entidades económicas privadas. Na 
Europa Ocidental, as empresas familiares representam 75% a 95% das empresas 
registadas (Lank, 1995). Em Espanha, segundo dados do relatório de “La Empresa 
Familiar en España (2015)”, as empresas familiares representam 90% das sociedades 
anónimas ou de responsabilidade limitada e são responsáveis por 60% do valor 
acrescentado bruto. Segundo Nebauer et al. (1998), são as empresas familiares que 
possuem maior impacto no crescimento das economias como produtoras, 
empregadoras e inovadoras. 
 
Apesar do tema da manipulação contabilística ser amplamente estudado ao nível 
empírico, consideramos existir um gap na literatura no domínio das empresas familiares 
não cotadas. No entanto, pelas razões anteriormente referidas, o fracasso das 
empresas não cotadas, tal como acontece nas empresas cotadas, gera problemas na 
economia consumindo recursos dos stakeholders e da sociedade em geral. 
 
A falta de uma definição de empresa familiar associada a dificuldades na classificação 
deste tipo de empresas, bem como de acesso a informação relevante, são fatores 
relevantes que consideramos estarem na origem de uma menor atenção por parte da 
pesquisa prévia. As empresas familiares têm sido consideradas mais credíveis na 
relação com os stakeholders como forma de manter um capital de reputação associado 
à família e por conseguinte serão suscetíveis de apresentar menores níveis de 
manipulação contabilística.  
 
A investigação prévia tem documentado esta relação ao nível das empresas cotadas, 
principalmente de origem anglo-saxónica o que por conseguinte gera incerteza quanto 
à confirmação dos pressupostos das teorias aplicáveis, nomeadamente da agência e 
stewardship quanto a empresas da Europa Continental e principalmente em empresas 
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não cotadas. O nosso estudo incide sobre empresas espanholas não cotadas, com uma 
estrutura de capital privado detido por famílias, pelo sistema bancário ou por outras 
entidades. 
 
As nossas conclusões revelam-se significativas para uma futura linha de investigação 
ao nível das empresas não cotadas, quer pela comparação entre as empresas cotadas, 
quer por abrir novas perspetivas em termos da análise de variáveis qualitativas com 
influência na manipulação contabilística.  
 
Seguimos a abordagem dos earnings management como avaliação da qualidade da 
informação financeira. Apesar das limitações existentes quanto a esta metodologia, 
aplicámos variáveis de controlo em consonância com a investigação prévia e 
introduzimos na análise a opinião dos auditores relativamente à informação financeira 
das empresas da amostra. 
 
O presente estudo, para além da introdução apresenta-se estruturado do seguinte 
modo: 
 

• Earnings management e empresas familiares: apresenta os pressupostos da 
teoria da agência e da teoria stewardship para explicar a manipulação 
contabilística. Apresentamos neste ponto a revisão da literatura quanto ao 
respetivo tema. 

• Metodologia de investigação: explica as questões de investigação, o modelo 
utilizado para detetar a manipulação contabilística e o modelo que associa a 
manipulação contabilística às empresas familiares e não familiares. 

• Amostra e dados: apresenta a amostra e as medidas de estatística descritiva. 
• Resultados e robustez adicional: apresenta os resultados obtidos às questões 

de investigação e a análise adicional mediante a comparação com a opinião dos 
auditores.  

• Conclusões: explica em resumo os resultados obtidos. 
• Limitações e sugestões: Apresenta as limitações do estudo e formula sugestões 

para futura investigação. 
 
 
2. EARNINGS MANAGEMENT E EMPRESAS FAMILIARES 
 
A teoria da agência estuda as relações entre os participantes de uma organização 
decorrente da separação entre pessoas distintas relativamente à propriedade e ao 
controlo, da qual podem resultar conflitos de interesses. Jensen e Meckling (1976) 
definem a relação de agência como sendo um contrato “onde uma ou mais pessoas 
(principal) contrata outra pessoa (o agente) para realizar algum serviço ou trabalho em 
seu favor, envolvendo a delegação de autoridade de decisão para o agente. Refere 
ainda que, se ambas as partes são maximizadoras de utilidade, enquanto o principal 
visa a maximização da sua riqueza, o agente visa o incremento das suas remunerações, 
conduzindo ao “conflito de agência”, que resulta da dissonância de comportamento do 
agente entre o que o principal espera dele e o serviço prestado por este. 
 
Para avaliar o desempenho do agente na execução do contrato, o principal usa as 
informações das decisões do agente, sendo este que dispõe de mais informação, 
surgindo os problemas de assimetria de informação e por conseguinte a potencial 
manipulação da informação. Neste âmbito surgem os custos de agência, que de acordo 
com Jensen e Meckling (1976) são os custos reais pertencentes à emissão dos 
contratos, seja de forma simples ou sofisticada, de acordo com a natureza da transação 
entre as partes e ao incentivo do cumprimento dos mesmos. 
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Ainda de acordo com Jensen e Meckling (1976), existe o risco do agente não atuar no 
melhor interesse do principal, sendo estabelecidos incentivos e outros procedimentos 
para o alinhamento de interesses, surgindo as técnicas de monitorização. Percebe-se, 
assim, que os conflitos de interesse conduzem à existência de custos, que podem ser 
os de oportunidade, os custos de monitorização do comportamento dos administradores 
e as perdas residuais, que também podem ser consideradas como um dos seus custos. 
 
Conforme Weston e Brigham (2004) os principais conflitos de agência centram-se na 
utilidade para explicar as relações entre acionistas e administradores e acionistas e 
credores.  
 
As empresas familiares possuem características próprias, porquanto a separação entre 
a propriedade e a gestão não é tão nítida relativamente ás não familiares já que a família 
através de algum dos seus representantes intervém na condução dos negócios. Por 
outro lado, a riqueza da família está associada à empresa, existindo a preocupação de 
a transmitir a gerações futuras. Nesta perspetiva, os conflitos de interesses entre 
acionistas e gestores são minimizados, com redução dos custos de agência no respetivo 
alinhamento, com reflexo na menor dimensão das assimetrias de informação. Ainda 
assim, ficam por explicar comportamentos altruístas por interesses divergentes entre os 
acionistas maioritários e minoritários e os credores da sociedade. 
 
A perspetiva de longo prazo como forma de manutenção da riqueza familiar introduz 
preocupações de reputação perante outros interesses na organização, pelo que será de 
esperar que o alinhamento entre estes diversos interesses sejam alcançados. Sendo 
que os conflitos de interesses serão menores nas empresas familiares devido á menor 
separação entre a propriedade e o controlo também nas relações com os acionistas 
minoritários e os credores os problemas de agência poderão surgir atenuados. 
 
A “teoria do stewardship” segue uma abordagem diferente da definida pela teoria da 
agência. Consideram que os administradores atuam em benefício da organização e por 
conseguinte não é reconhecido qualquer conflito de interesses entre estes e os 
proprietários. O administrador sente que se liderar em prol dos objetivos organizacionais 
coletivos as necessidades individuais serão alcançadas. 
 
Nesta perspetiva, o administrador maximiza o desempenho da organização porque 
parte da premissa que tanto ele como o principal querem o seu benefício. Se a 
organização prosperar os dois tipos de interesses serão beneficiados. Miller e Le Breton-
Miller (2006) consideram que nas empresas familiares, os líderes da organização que 
pertencem à família (o seu apelido pode estar associado no negócio há gerações) 
podem atuar como “stewards”. De positivo existe um compromisso a longo prazo, 
melhor gestão dos recursos da empresa e uma gestão ótima das capacidades da 
empresa na projeção dos investimentos. 
 
Estes autores demonstram que o facto do CEO familiar manter uma permanência 
prolongada no cargo de direção gera um crescimento acumulativo das capacidades e 
competências, inalcançável por executivos com uma permanência mais rápida pelo 
cargo. No entanto, se esta posição do CEO familiar for exercida ao mesmo tempo que 
se domina o controlo de voto da empresa, isto é, se o poder se torna “absoluto” na 
medida em que não está sujeito à disciplina do controlo pelo resto da propriedade, 
surgem as ameaças da teoria de agência. Neste caso, é possível que o CEO exproprie 
recursos da empresa em seu próprio benefício, através de uma falta de orientação face 
aos interesses dos restantes acionistas. 
 
Como referem Miller e Le Breton-Miller (2006), os compromissos de longo prazo para o 
desenvolvimento de projetos de investimento e o capital reputação da organização, 
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fazem depender laços de confiança entre a organização e os seus financiadores. No 
entanto, também poderão ser identificados problemas nas empresas familiares, os quais 
poderão gerar custos relevantes. O facto de a família exercer uma influência dominante 
no comando pode originar uma gestão ineficiente por empregar membros de família que 
não dispõem das capacidades necessárias para o seu desenvolvimento. Por outro lado, 
os problemas de sucessão ao fundador poderão gerar conflitos de interesses que em 
muitas situações colocam em causa a continuidade da organização, originando 
alienações ou falência.  
 
Os pressupostos referidos poderão conduzir a que a manipulação contabilística surja 
atenuada ou agravada em empresas familiares em contraste com empresas não 
familiares. 
 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
 
No presente estudo pretendemos dar resposta às seguintes questões de investigação: 
 

• H1 – As empresas familiares distinguem-se das empresas não familiares quanto 
a indícios de manipulação contabilística; 

• H2 – Os indícios de manipulação contabilística são suscetíveis de confirmação 
pela opinião dos auditores financeiros. 

 
A primeira hipótese de investigação segue a abordagem de outros trabalhos que 
estudaram a relação entre a manipulação contabilística e as empresas familiares e não 
familiares, embora sem obtenção de resultados consistentes (Wang, 2006; Ali et al., 
2007; Tong 2007; Cascino et al., 2010; Prencipe et al., 2011). O nosso contributo para 
esta linha de investigação reside no facto de aplicarmos a metodologia em empresas 
espanholas não cotadas, em que a investigação prévia é escassa relativamente a 
empresas da Europa Continental com destaque para as empresas não cotadas. 
 
A segunda hipótese de investigação está relacionada com as preocupações de 
reputação das empresas familiares, embora provavelmente em menor dimensão face 
ás empresas cotadas. 
 
A relação entre a manipulação contabilística e a opinião dos auditores é escassa ao 
nível das empresas cotadas. A maior exigência dos processos de prestação de contas 
destas empresas, a par da penalização pelo mercado de informação financeira com 
opinião qualificada dos auditores, origina que esta abordagem não tenha sido 
equacionada. A par disso, a reputação em empresas cotadas pode ser observada 
através de outros indicadores, como é o caso do índice Fortune. 
 
Embora a opinião de auditoria não esteja apenas associada à manipulação 
contabilística, podendo ocorrer por outras situações, é geralmente atribuída menor 
qualidade à informação financeira pela presença de uma opinião qualificada de 
auditoria. 
 

3.1 MANIPULAÇÃO CONTABILISTICA 
 
As práticas de manipulação baseiam-se em decisões financeiras ou decisões reais com 
o objetivo de influenciar os resultados contabilísticos em determinado sentido. Segundo 
a literatura, Garcia – Osma et al. (2005), os gestores preferem ferramentas facilmente 
disponíveis e de baixo custo, como é o caso da manipulação contabilística baseada em 
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decisões financeiras, porque estas são mais hábeis para não revelar a verdadeira 
situação dos investimentos. A manipulação contabilística tendo por base decisões reais 
poderão ser prejudiciais para a empresa no futuro, apesar de serem mais difíceis de 
detetar pelos auditores e órgãos reguladores por estarem relacionados com a atividade, 
investimentos e financiamentos (Cohen e Zarowin, 2010). 
 
No presente trabalho, analisamos a manipulação contabilística com base em decisões 
contabilísticas. Embora a investigação prévia tenha evoluído para a manipulação 
contabilística baseada em decisões reais, os designados real earnings management, 
esta abordagem é normalmente analisada em complementaridade aos modelos 
tradicionais de análise da manipulação contabilística. 
 
Para o cálculo dos accruals discricionários seguimos o modelo de Jones modificado 
(1995), secção transversal (cross-section), o qual se baseia na seguinte equação (1):  
 

AT i,t  = α +β1 (∆VEND i,t - ∆CLIENTES i,t) + β2 INVEST, i,t+ε i,t,  (1) 

com o número de empresas - i, de 1 a 263, no tempo – t, para os cinco anos da análise1, 
ou seja de 2011 a 2015. 
Em que: 

AT – Accruals totais (Resultado operacional – Cash flows operacionais); 
∆VEND - ∆CLIENTES – Variação do volume de negócios (Volume negócios t – Volume 
negócios t-1), deduzida da variação dos saldos de clientes (Clientes t – Clientes t-1); 
INVEST – Valor dos ativos fixos tangíveis e intangíveis; 
α – Constante da regressão linear; 
β1 – Coeficiente da variável (∆VEND - ∆CLIENTES);  
β2 – Coeficiente da variável INVEST; 
ε i,t – Resíduos da empresa i, no período t, que representam os accruals discricionários. 
 
De acordo com Bartov, 2000, a versão cross-section do modelo de Jones modificado, 
encontra-se melhor especificada que a sua contraparte secção temporal.  
 
A variável accruals totais foi determinada, de acordo com a pesquisa prévia, pela 
seguinte equação (Dechow: 1995): 
AT = Resultado operacional – Cash flows operacionais   (2) 

Uma vez que, 

Accruals totais (AT) = Accruals normais (AN) + Accruals discricionários (AD)         (3), 

os accruals normais (AN), também designados por não discricionários, são estimados 
pela equação (3), sendo os accruals discricionários obtidos através dos ε, em 
consonância com a pesquisa prévia, ou seja, pela aplicação da seguinte fórmula: 
 
AD  = AT – [α/ATI t-1 +β1 (∆VEND/ATI t-1 - ∆CLIENTES/ATI t-1) + β2 INVEST/ATI t-1] 

                                                                                                            (4) 

                                                           
1 Para facilidade de leitura, nas fórmulas seguintes não incluímos os índices i,t. 
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Para controlar problemas de heteroscedasticidade, procedemos à determinação dos 
accruals discricionários, dividindo todos os valores das variáveis da equação (4) pelo 
correspondente valor do ativo do ano anterior. 
 
Utilizámos um nível de significância de 0,05 para estimar o modelo. 
 
3.2 MODELO DE INVESTIGAÇÃO 
 
Para análise da associação entre a manipulação contabilística e o tipo de empresas 
familiares ou não familiares, estimamos uma regressão linear múltipla, através do 
seguinte modelo: 
AD = α + β1 Fam/não fam + β2 DIM + β3 END + β4 ROA + β5 CRESC + β6 SETOR + β7 

ANO + ε                (5) 

Em que: 
 
AD – Corresponde ao módulo dos accruals discricionários que representa a variável 
dependente, enquanto medida proxy da manipulação contabilística; 
 
Fam/não fam (Família não família) – É uma variável binária que assume o valor 1 se a 
empresa tiver sido classificada como familiar e 0 se for não familiar; 
 
DIM (Dimensão) – Para a variável dimensão utilizámos o logaritmo do volume de 
negócios de cada ano da análise; 
 
END (Endividamento) – Utilizámos, em consonância, com a pesquisa prévia, a divisão 
do valor do passivo pelo valor do ativo (Passivo/Ativo); 
 
ROA (Rendibilidade operacional do ativo) – Utilizámos o quociente entre o resultado 
operacional e o total do ativo; 
 
CRESC (Crescimento) – Considerámos a variação do volume de negócios do ano face 
ao ano anterior; 
 
SETOR – Variável dummy que assume o valor 1 se a empresa pertence ao setor e 0 
em caso contrário; 
 
ANO – Variável dummy que assume o valor 1 se a empresa pertence ao setor e 0 em 
caso contrário. 
 
A variável dependente, accruals discricionários, é representativa da manipulação 
contabilística, os quais foram estimados pelo modelo de Jones modificado. Apesar de 
existirem outros modelos para detetar indícios de manipulação contabilística, este 
modelo continua a ser o mais utilizado na literatura (Paiva et al., 2016). 
 
Para a variável independente seguimos os mesmos procedimentos da investigação 
prévia. Não existindo uma classificação uniforme de empresa familiar e atendendo à 
concentração do capital nas empresas espanholas, considerámos para efeitos de 
classificação das empresas familiares se mais de 50% do capital pertence a uma família 
ou a uma pessoa singular. Nas situações em que a maioria do capital pertence a uma 
pessoa coletiva verificámos se os membros do Conselho de Administração têm apelidos 
iguais. Esta classificação para além de morosa, pode originar algumas deficiências na 
classificação das empresas, contudo, tem sido o método aplicado por outros trabalhos 
em empresas familiares. 



9 
 

 
Na definição das variáveis de controlo, seguimos os seguintes procedimentos: 
 
Dimensão da empresa – Utilizámos na medição desta variável o logaritmo do volume 
de negócios. Estudos anteriores estabeleceram uma clara relação entre esta variável e 
a manipulação contabilística. Será de esperar que empresas de maior dimensão 
estejam sujeitas a maior regulação e controlo pelo escrutínio dos analistas financeiros 
e disponham de sistemas de controlo interno mais aperfeiçoados que reduzam as 
possibilidades de práticas de manipulação contabilística (Sánches-Ballesta y Garcia-
Meca, 2007). Paiva et al. (2016), também constatou na relação da manipulação 
contabilística com as empresas familiares que as de maior dimensão apresentam 
menores incentivos para a manipulação contabilística.  
 
Endividamento – Esta variável é medida pela relação entre o passivo total e o ativo total. 
Trata-se de uma variável cujos resultados obtidos são ainda controversos. As empresas 
com maiores níveis de endividamento estarão sujeitas a um escrutínio mais rigoroso por 
parte dos credores e por conseguinte reportam informação financeira de maior 
qualidade (Francis et al., 2005). Mas por outro lado, será de esperar que as empresas 
mais endividadas tenham maior probabilidade de manipular os resultados contabilísticos 
quando estes não são os esperados para evitar a divulgação desta situação junto dos 
financiadores. Sweeney (1994) confirma esta relação. No entanto, de acordo com a 
investigação prévia, as empresas familiares estão associadas a menores níveis de 
dívida o que pode ter impacto no apuramento dos earnings managent.  
 
No âmbito da nossa amostra, como melhor adiante se especifica, não ocorrem 
diferenças significativas no rácio de dívida entre empresas familiares e não familiares.  
 
A rendibilidade operacional é utilizada como medida da performance das empresas. 
Embora baixos níveis de rendibilidade estejam associados a maiores níveis de 
manipulação contabilística (Kothary et al., 2005; Ali et al., 2007), tal pode não correr, 
porque o nível de desempenho já foi atingido, ou por os gestores quererem transmitir 
melhorias no desempenho (Leuz et al., 2000). 
 
Para a variável crescimento, considerámos que as empresas que apresentam melhor 
desempenho no mercado, serão também as que dispõem de sistemas de informação 
mais adequados e consequentemente melhores sistemas de controlo interno. Esta 
característica é também atribuída às empresas de maior dimensão. Esperamos, assim, 
que as motivações para a manipulação dos resultados estejam mais associadas em 
empresas em declínio e consequentemente que a associação com a manipulação 
contabilística seja negativa.  
 
Finalmente, introduzimos no modelo as variáveis dummy relativas ao setor e ano, em 
consonância com a pesquisa prévia, para controlar eventuais efeitos das mesmas. 
 

4. AMOSTRA E DADOS 

A amostra do nosso estudo é constituída por 263 empresas, das quais 91 empresas são 
empresas familiares e 172 não familiares. A amostra foi selecionada das empresas 
constantes da base de dados SABI (Sistema de Análise de Balanços Ibéricos), com 
volume de negócios em 2015 de montante superior a 200.000 milhares de euros. Das 
empresas selecionadas foram eliminadas as que não dispunham de valores na base 
para todos os indicadores do modelo, tendo sido obtidas 1.315 observações (263 
empresas), no período de 5 anos em que incidiu a análise.  
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A classificação por setores de atividade respeita ao 1º digito do código CAE constante 
da base de dados SABI, sendo que a repartição entre empresas familiares e não 
familiares é de respetivamente 35% e 65%.  
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1- Empresas por setor de atividade 

Setor  Total empresas Familiares 
Não 

familiares 

  
                 

nº          % 
          

nº     % 
          

nº    % 
Alimentação e bebidas (SIC 1) 20 7,60 10 10,99 10 5,81 
Industria (SIC 2, 3) 60 22,81 16 17,58 44 25,58 
Comércio a retalho e por grosso (SIC 4, 5) 90 34,22 31 34,07 59 34,30 
Serviços (SIC 6,7, 8) 93 35,36 34 37,36 59 34,30 
Total 263 100,00 91 100,00 172 100,00 

 

Para efeitos da aplicação da metodologia da manipulação contabilística eliminamos 32 
observações muito extremas e que distorciam a análise dos accruals discricionários. 
Eliminámos igualmente 20 observações que representavam outliers na aplicação do 
modelo de análise, pelo que a nossa amostra final é constituída de 1.263 observações, 
no período de 2011 a 2015 (5 anos). A amostra final é de 30% das observações para 
as empresas familiares e 70% para as não familiares. 
 

Quadro 2 - Observações por setor de atividade 

Setor  Total observações Familiares 
Não 

familiares 
           nº           %          nº       %        nº    % 
Alimentação e bebidas (SIC 1) 115 9,11 46 12,11 69 7,81 
Industria (SIC 2, 3) 295 23,36 50 13,16 245 27,75 
Comércio a retalho e por grosso (SIC 4, 5) 405 32,07 122 32,11 283 32,05 
Serviços (SIC 6,7, 8) 448 35,47 162 42,63 286 32,39 
Total 1263 100,00 380 100,00 883 100,00 

 

Ao nível da estatística descritiva verifica-se que os valores da variável dependente 
(accruals discricionários) são inferiores nas empresas familiares face às não familiares. 
No que respeita à mediana e desvio padrão os valores das empresas familiares não se 
afastam das não familiares. Tal significa uma dispersão equitativa entre empresas 
familiares e não familiares embora de valores mais baixos. 
 
Para as variáveis independentes, observa-se o seguinte: 
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Variável dimensão – A média da dimensão das empresas familiares é ligeiramente 
inferior ás não familiares, com dispersão praticamente equivalente entre as duas 
categorias. 
 
Variável endividamento – O endividamento é ligeiramente inferior nas empresas 
familiares face às não familiares. 
 
Variável rendibilidade operacional – É inferior nas empresas familiares. Apresentando 
uma dispersão elevada entre as empresas devido a elevadas e baixas rendibilidades 
nas duas categorias de empresas. 
 
Varável crescimento – As empresas familiares apresentam uma média de crescimento 
mais elevado em contraste com a média das não familiares de crescimento praticamente 
nulo. Também nestas empresas a dispersão no crescimento é mais elevado. 
 

Quadro 3 - Estatística descritiva para as variáveis dependente e independentes 
 

 Media Mediana 
Desvio 
padrão 

Total de 1263 observações     
Accruals discricionários - AD 0,072 0,043 0,078  
Dimensão 5,871 5,810 0,434  
Endividamento 0,473 0,445 0,248  
Rendibilidade operacional 4,456 3,513 10,154  
Crescimento 0,019 0,035 0,427  
Familiares - 380 0bservações     
Accruals discricionários - AD 0,065 0,040 0,072  
Dimensão 5,717 5,658 0,436  
Endividamento 0,451 0,437 0,234  
Rendibilidade operacional 3,427 3,183 9,726  
Crescimento 0,045 0,047 0,212  
Não familiares - 883 observações     
Accruals discricionários - AD 0,075 0,045 0,081  
Dimensão 5,937 5,875 0,416  
Endividamento 0,482 0,446 0,254  
Rendibilidade operacional 4,899 3,712 10,306  
Crescimento 0,008 0,027 0,491  

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
Análise de investigação prévia documentou que a concentração de propriedade familiar 
tem um efeito na diminuição dos earnings management pela redução das assimetrias 
de informação comparativamente a empresas não familiares. Estes resultados 
corroboram a tese de que as empresas familiares mantêm um capital de reputação 
como forma de transmitirem às gerações futuras a propriedade familiar associada aos 
negócios de família. Estes resultados são obtidos em países com mercados financeiros 
mais desenvolvidos, caracterizados pela dispersão do capital e proteção legal do 
investidor, como é o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. 
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Apesar disso, têm sido encontrados resultados não consistentes entre empresas 
familiares de menor dimensão onde foi detetada evidência de maiores níveis de 
manipulação contabilística (Paiva et al., 2016). 
 
A análise realizada no presente estudo incide sobre empresas não cotadas familiares e 
não familiares, pelo que as exigências nos processos de prestação de contas são 
inferiores às das empresas cotadas nos mercados de capitais. 
 
No quadro nº 4 seguinte são apresentados os resultados da regressão linear obtida pelo 
Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), para o nível de confiança de 95%. 
Os resultados indicam existir uma associação estatística negativa entre as empresas 
familiares e a manipulação contabilística. Esta relação ainda que moderada documenta 
que as empresas familiares estão associadas a menores níveis de manipulação 
contabilística, sendo consistente com a pesquisa prévia. 
 
Ao nível das variáveis de controlo relativas a variáveis financeiras, foram obtidos os 
seguintes resultados: 
 

• A variável dimensão apresenta relação negativa com a manipulação 
contabilística. Este resultado é consistente com outros estudos que indicam que 
as empresas de maior dimensão estão associadas a maior qualidade da 
informação financeira. 
 

• As variáveis endividamento e rendibilidade operacional apresentam uma 
acentuada relação estatística positiva com a manipulação contabilística. 
 

• Embora o resultado da variável endividamento seja controverso face á pesquisa 
prévia, conforme se apresentou no ponto 3.2. resultados obtidos em empresas 
cotadas evidenciam uma associação estatística negativa entre a manipulação 
contabilística e o endividamento. 
 

• Idêntica relação ocorre relativamente à rendibilidade operacional, no 
pressuposto de que as empresas de resultados mais baixos terão maior 
tendência para manipular os resultados contabilísticos.  
 

• Para a variável crescimento não foi obtida associação estatística. 
 
Controlámos eventuais problemas de multicolineriedade, sendo que o R2  e R2 ajustado 
de respetivamente 16,2% e 15,4% se revelam consistentes com a pesquisa prévia. 
 
Quadro 4 – Estimativas da regressão dos accruals discricionários 
 
AD = α + β1 Fam/não fam + β2 DIM + β3 END + β4 ROA + β5 CRESC + β6 SETOR + β7 ANO 
+ ε  
   C1       C2 

Variáveis/ Parâmetros β Sig. VIF β Sig. VIF 
α (constante) 0,093 0,002*   0,127 0,000*  
Familiar/ não familiar -0,090 0,059*** 1,087 -0,090 0,065*** 1,090 
Dimensão -0,013 0,012** 1,149 -0,013 0,012** 1,149 
Endividamento 0,067 0,000* 1,071 0,067 0,000* 1,078 
Rendibilidade operacional 0,010 0,000* 1,023 0,001 0,001* 1,029 
Crescimento 0,03 0,535 1,012 0,003 0,536 1,012 
Setor dummies - 0,000* -  0,000* - 
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Variáveis/ Parâmetros β Sig. VIF β Sig. VIF 
Anos dummies - 0,000* -  0,000* - 
Opinião de auditoria - -   -0,004 0,427 1,020 

R2  16,20% 16,20% 
R2 Ajustado 15,40% 15,30% 
Sig. 0,000 0,000 
Durbin-Watson 1,941 1,942 
Observações 1263 1263 
*p ≤ =0,01; **p ≤ =0,05;*** p ≤ =0,1 

C1 – Regressão linear múltipla sem a opinião dos auditores; 
C2 – Regressão linear múltipla com a opinião dos auditores; 
AD – Corresponde ao módulo dos accruals discricionários que representa a variável dependente, 
enquanto medida proxy da manipulação contabilística; 
Fam/não fam (Família não família) – Variável binária que assume o valor 1 se a empresa tiver 
sido classificada como família e 0 se for não família; 
DIM (Dimensão) – Logaritmo do volume de negócios de cada ano da análise; 
END (Endividamento) – Divisão do valor do passivo pelo valor do ativo (Passivo/Ativo); 
ROA (Rendibilidade operacional) – Quociente entre o resultado operacional e o total do ativo; 
CRESC (Crescimento) – Variação do volume de negócios do ano face ao ano anterior; 
SETOR – Variável dummy que assume o valor 1 se a empresa pertence ao setor e 0 em caso 
contrário; 
ANO – Variável dummy que assume o valor 1 se os dados são do ano em análise e 0 em caso 
contrário. 
 
Introduzimos no modelo a variável opinião de auditoria, que é uma variável binária que 
assume o valor 0 no caso de opinião limpa e de 1 se a opinião é qualificada. Não tendo 
sido obtida relevância estatística com a manipulação contabilística, tal é devido á 
ausência de informação para muitas empresas, pelo que decidimos restringir a amostra 
apenas às empresas que dispunham de informação sobre este aspeto, análise que se 
apresenta no ponto seguinte. 

  

6. ANÁLISE DE ROBUSTEZ 
 
Em resposta á segunda questão de investigação, estimamos o modelo do logit. Este 
modelo permite estimar a probabilidade [P(Y)] de uma empresa receber uma opinião 
qualificada dos auditores [P(Y) = 1]. 
A equação genérica do modelo é dada pela seguinte fórmula: 

P(Y) = )....332211()1(
1

nn XXXXe ββββα +++++−+
         (6) 

Bartov (2001), associou a opinião de auditoria aos accruals discricionários, mediante a 
utilização do modelo logit, tendo obtido resultados estatisticamente significativos. Esta 
análise foi realizada em empresas cotadas, tendo sido utilizadas como variáveis de 
controlo neste estudo, os indicadores, book-to-market, endividamento, evolução da 
rendibilidade operacional e dimensão.  
 
Contudo, os resultados obtidos foram contrariados por Butler (2003), que demonstrou 
que as reservas de auditoria podem surgir de outras situações para além dos accruals 
discricionários, pelo que a associação estatística entre esta variável e a opinião de 
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auditoria será obtida por influência de algumas reservas, nomeadamente das que 
respeitam a incertezas quanto à continuidade.  
 
Outros estudos têm incidido sobre esta temática, cujos resultados obtidos indicam que 
as auditorias restringem a manipulação contabilística (Huguet et al., 2016), mas não 
existe consistência na investigação prévia relativamente à associação com a opinião de 
auditoria. 
 
Na nossa análise replicamos o modelo utilizado por Bartov (2001) e uma vez que se 
tratam de empresas não cotadas, em substituição da variável book-to-market utilizamos 
a variação do volume de negócios como indicador do crescimento.  
 
O modelo é dado pela seguinte fórmula: 
 
Opinião de Auditoria (1 – qualificada; 0 limpa) = α + β1 AD + β2 Tipo empresa + β3 ROA 

+  β4 END + β6 ∆VEND        (7) 

A nossa perspetiva é de encontrar uma relação estatística significativa entre a opinião 
de auditoria e a manipulação contabilística, já que para níveis de accruals discricionários 
mais elevados a probabilidade de opinião de auditoria qualificada será mais elevada. No 
entanto, tal pode não ocorrer, dado que os auditores associam a materialidade ao risco 
de auditoria, bem como as reservas de auditoria podem ocorrer fora dos acréscimos 
discricionários. 
 
Apesar disso, se a informação é objeto de uma opinião qualificada de auditoria, o nível 
de reputação da entidade é inferior, principalmente nas situações de endividamento 
elevado, de baixa rendibilidade ou de perda de mercado.  
 
Conforme referido anteriormente, não nos foi possível para a totalidade das empresas 
da amostra obter informação sobre a opinião de auditoria, pelo que a mesma foi 
reduzida para 911 observações, das quais 648 têm opinião limpa e 263 opinião 
qualificada de auditoria.  
 
Os resultados obtidos são apresentados no quadro seguinte: 

 
Quadro 5 – Estimativas da regressão da opinião de auditoria 

 
Opinião de auditoria (1 – qualificada; 0 limpa) = α + β1 AD + β2 Fam/Não fam + β3 DIM +  β4 END + β5 

ROA + β6 ∆VEND + β7 SETOR + β8 ANO 

Variáveis/ Parâmetros β Sig.   
α (constante) 2,900 0,039 ** 
Accruals discricionários - AD -2,743 0,047 ** 
Fam/ não fam 0,356 0,044 ** 
Dimensão -0,664 0,004 * 
Endividamento -0,810 0,024 ** 
Rendibilidade operacional -0,052 0,000 * 
Crescimento -1,241 0,010 * 
Setor dummies - 0,625   
Anos dummies - 0,065 *** 
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R2  11,00%   
Qui-quadrado 69,843   
Observações 911   

                            *p ≤ =0,01; **p ≤ =0,05;*** p ≤ =0,1 

Opinião de auditoria – Variável binária que assume o valor 1 se a opinião de auditoria é 
qualificada e 0 se é uma opinião de auditoria limpa; 
AD – Corresponde ao módulo dos accruals discricionários que representa a variável dependente, 
enquanto medida proxy da manipulação contabilística; 
Fam/não fam (Família não família) – É uma variável binária que assume o valor 1 se a empresa 
tiver sido classificada como família e 0 se for não família; 
DIM (Dimensão) – Logaritmo do volume de negócios de cada ano da análise; 
END (Endividamento) – Divisão do valor do passivo pelo valor do ativo (Passivo/Ativo); 
ROA (Rendibilidade operacional) – Quociente entre o resultado operacional e o total do ativo; 
CRESC (Crescimento) – Variação do volume de negócios do ano face ao ano anterior; 
SETOR – Variável dummy que assume o valor 1 se a empresa pertence ao setor e 0 em caso 
contrário; 
ANO – Variável dummy que assume o valor 1 se os dados são do ano em análise e 0 em caso 
contrário. 
 

Foi obtida significância estatística para a generalidade das variáveis do modelo, embora 
alguns resultados sejam dispares face à pesquisa prévia. Conforme se pode verificar a 
opinião qualificada de auditoria ocorre em empresas de menor dimensão, de 
rendibilidade mais baixa e baixo nível de crescimento. Tal relação é dada pela 
associação estatística negativa entre a variável dimensão, rendibilidade e crescimento. 
 
A associação estatística negativa entre os accruals discricionários e a opinião de 
auditoria, é contrária ao resultado esperado. Este resultado não permite confirmar que 
as reservas de auditoria estejam associadas a maiores níveis de accruals 
discricionários, já que as reservas de auditoria podem decorrer de outras deficiências 
na informação financeira. 
 
Também a associação estatística positiva obtida entre a opinião de auditoria e a 
classificação entre empresa familiar e não familiar  é divergente do esperado, e das 
conclusões obtidas na primeira fase do estudo.  
 
Tendo em conta o efeito da variável dimensão, as situações de opinião qualificada de 
auditoria nas empresas familiares estão associadas a empresas de menor dimensão, 
em consonância com estudos anteriores que se debruçaram sobre a qualidade da 
informação financeira (Paiva et al., 2016). 
 
Também no que respeita ao envidamento, a associação estatística negativa entre esta 
variável e a opinião de auditoria, parece querer significar que as empresas com maiores 
níveis de endividamento são mais prudentes no que respeita ao processo de prestação 
de contas como forma de manterem credibilidade junto dos respetivos financiadores. 

 

7. CONCLUSÕES 

No presente estudo, confrontamos os indícios de manipulação contabilística nas 
empresas familiares em contraste com as não familiares. 
 



16 
 

O estudo é desenvolvido em 263 empresas espanholas não cotadas que foram 
selecionadas a partir de um volume de negócios de 200.000 milhares de euros. São 
empresas de dimensão significativa, cuja informação financeira é auditada. 
 
Aplicámos a metodologia dos earnings management para detetar indícios de 
manipulação contabilística pelas empresas, seguindo o modelo de Jones modificado 
(1995), versão cross-section. Introduzimos no modelo de análise a opinião dos auditores 
relativamente á fiabilidade da informação financeira. Apesar da incerteza quanto à 
associação entre a opinião dos auditores e os referidos indícios de manipulação 
contabilística, a fiabilidade da informação é menor quando os auditores transmitem uma 
opinião qualificada de auditoria. 
 
Adotámos os pressupostos da teoria da agência e da teoria stewardship, numa 
perspetiva de complementaridade no que respeita ao conflito de agência, 
designadamente quanto à assimetria de informação e custos de agência. Estes serão 
menores nas empresas familiares resultantes do envolvimento da família nos negócios, 
mas poderão surgir na relação com os acionistas minoritários, com financiadores e 
outros stakeholders. A perspetiva da família em manter o negócio e a estabilidade na 
governação surgem como fatores a ponderar no envolvimento destas empresas para 
com os restantes interesses envolvidos.  
 
Como variáveis de controlo na relação entre a manipulação contabilística e as empresas 
familiares e não familiares, considerámos a dimensão, a rendibilidade, o crescimento e 
o endividamento. Sendo que estas variáveis já foram estudadas pela pesquisa prévia, 
ainda que em empresas cotadas, tal permite-nos comparar resultados. 
 
Estas mesmas variáveis também estão associadas à opinião dos auditores, porquanto 
as empresas perante dificuldades em manter os financiamentos ou perda de quota de 
mercado, socorrem-se de práticas no sentido de ocultarem no processo de prestação 
de contas a verdadeira situação da posição financeira e respetivo desempenho. 
 
Os resultados obtidos indicam que as empresas familiares socorrem-se menos da 
manipulação contabilística para alterarem o nível dos seus resultados contabilísticos. 
As variáveis de controlo permitem corroborar estes resultados. 
 
Através de uma regressão linear múltipla foi obtida relevância estatística na associação 
entre os earnings management e a classificação de empresas familiar e não familiar. O 
resultado das variáveis de controlo é estatisticamente significativo, sendo de destacar 
que a dimensão tem uma influência predominante nas práticas de manipulação 
contabilística. Este resultado indica que empresas de maior dimensão têm menor 
probabilidade de seguirem estas práticas, o que pode estar associado a uma maior 
visibilidade pública e sistemas de controlo interno mais aperfeiçoados.  
 
As empresas familiares são normalmente caracterizadas por terem menor dimensão e 
níveis de endividamento mais baixos, aspeto que não originou qualquer restrição na 
nossa análise na relação entre os earnings management e a classificação das 
empresas. 
 
Não obstante, no que respeita á fiabilidade da informação financeira transmitida pela 
opinião dos auditores, surgem empresas familiares com opinião qualificada de auditoria.  
As empresas com opinião qualificada de auditoria estão associadas a menor dimensão, 
a baixos níveis de rendibilidade e baixo crescimento ou estagnação.  
 
O resultado obtido é indicativo que as situações de dificuldades económico-financeiras 
também influenciam as empresas familiares, quer no sentido das práticas de 
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manipulação contabilística, quer de outras que restringem a fiabilidade da informação 
financeira. 
 
No que respeita ao endividamento, indicador que tem sido considerado controverso ao 
nível da pesquisa prévia na associação com a qualidade da informação financeira, 
observamos na relação entre a opinião de auditoria e o referido indicador que as 
empresas mais endividadas apresentam menor probabilidade de receberem uma 
opinião qualificada de auditoria.  
 
O efeito dimensão associado à qualidade de informação financeira conduz a que o 
endividamento apenas se reflete nas entidades de menor dimensão e com problemas 
ao nível da rendibilidade e crescimento. 
 
8. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

As dificuldades na obtenção de informação para as empresas não cotadas a par da 
ausência de classificação das empresas familiares estão presentes como principais 
limitações do nosso estudo.  
 
Classificámos as empresas familiares segundo critérios adotados por outros estudos, 
procedimento que apesar de moroso, permitiu-nos retirar conclusões consistentes com 
a pesquisa prévia. 
 
Todavia, não incluímos na amostra as empresas cotadas, pelo que os nossos resultados 
não são passíveis de generalização a estas empresas, nem às empresas não cotadas 
de menor dimensão. 
 
Não foram incluídas na análise outras variáveis qualitativas, para além da opinião dos 
auditores que sejam suscetíveis de corroborar os menores níveis de manipulação 
contabilística nas empresas familiares.  
 
Dada a dimensão significativa das empresas da amostra, consideramos relevante que 
outras investigações incidam sobre as medidas de governação com impacto na 
fiabilidade da informação financeira e nos níveis de reputação das empresas familiares 
face às não familiares. 
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