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Resumo 
 

A presente pesquisa busca investigar se a auditoria externa (independente) minimiza a 

propensão à manipulação das informações contábeis - MIC (medidas pelas 

acumulações discricionárias correntes) por parte das operadoras de plano privado de 

assistência à saúde, no que tange às informações econômico-financeiras divulgadas à 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Após revisão bibliográfica sobre qualidade da 

informação contábil, auditoria e mercado de saúde suplementar, promoveu-se uma 

pesquisa empírica com informações prestadas à ANS pelas OPS relativas ao período de 

2004 a 2006. Para verificar se há diferença significativa no nível de acumulações 

discricionárias correntes, medidas pelo modelo AWCA e Jones Modificado (1995), 

entre as informações auditadas (quarto trimestre de cada ano) e as informações não-

auditadas (três primeiros trimestres de cada ano) para as mesmas empresas foi aplicado 

o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados indicam que não existem 

diferenças estatísticas significativas na propensão à manipulação entre as informações 

contábeis auditadas e não-auditadas, pelo menos no que tange às informações de 2004 a 

2006 prestadas pelas OPS à ANS. Adicionalmente, também foram testadas as 

influências do tipo de modalidade, porte da firma e situação apresentada do patrimônio 

líquido sobre as acumulações discricionárias correntes. Observou-se que essas três 

variáveis influenciam em maior ou menor grau na manipulação da informação contábil 

gerada pelas OPS à ANS. Neste contexto, as seguintes características sobre a maior 

propensão a MIC foram diagnosticadas: Cooperativa Odontológica e a Medicina de 

Grupo (Modalidade); Pequeno (Porte da Firma); e Passivo a Descoberto ou PL Próximo 

de Zero (Situação do Patrimônio Líquido). Ao passo que as características relacionadas 

à menor propensão de MIC foram: Cooperativa Médica e Filantropia (Modalidade); 

Médio e Grande (Porte da Firma); Patrimônio Líquido Favorável (Situação do 

Patrimônio Líquido).  

Palavra Chave: Auditoria; Manipulação da Informação Contábil; Acumulações 
Discricionárias Correntes; Operadoras de Plano Privado de Assistência à Saúde. 
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Abstract 
 

This research aims to investigate whether the external (independent) audit minimizes 

the propensity for manipulation of accounting information (measured by discretionary 

current accruals) by health maintenance organizations (OPS), in regard to financial 

information disclosed to the Brazilian Health Care Agency (ANS). Based on a literature 

review of external audit, manipulation of accounting information and health care 

industry we developed an empirical research to information provided by OPS to the 

ANS for the period 2004 to 2006. To test for significant differences in the level of 

discretionary current accruals, measured by AWCA model and modified Jones (1995), 

we compared the quality of audited information (fourth quarter of each year) with the 

quality of non-audited information (the first three quarters of each year) from the same 

companies. This difference was investigated by the nonparametric Mann-Whitney test. 

The results indicate that there are no statistically significant differences in the 

propensity to manipulation of accounting information between audited and non-audited 

financial reports, at least in relation to information from 2004 to 2006 provided by 

OPS to the ANS. In addition, there  were also tested the influence of type of procedure, 

size of firm and the situation presented in shareholders' equity on the discretionary 

current accruals. It was observed that these three variables influence a greater or 

lesser degree in the manipulation of accounting information generated by the OPS to 

the ANS. In this context, the following features on the more likely the MIC were 

diagnosed: Cooperative Dental and Medical Group (Type of Procedure); Small (Size of 

Firm); and Negative Equity or close to zero (Situation Presented in Shareholders’ 

Equity). On the other hand, the main features that are less likely to MIC were: 

Cooperative Medical and Philanthropy (Type of Procedure); Medium and large (Size 

of Firm); and Equity Favorable (Situation Presented in Shareholders’ equity). 

Key Word: Audit; Manipulation of Accounting Information; Discretionary Current 

Accruals; Health Maintenance Organizations.  
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1. Introdução 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar se a auditoria externa, enquanto 

intermediária da informação, minimiza a propensão à manipulação da informação 

contábil elaborada e enviada pelas operadoras de planos privado de assistência à saúde 

(OPS) à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como os efeitos gerados 

pelo tipo de modalidade, porte da firma e situação do Patrimônio Líquido. 

Paulo destaca que (2007, p.22) “o produto da Contabilidade é a informação, que 

se caracteriza pela sua utilidade e complexidade”. A complexidade referendada está 

relacionada ao ambiente de incertezas, onde as reações entre os usuários são 

possivelmente heterogêneas diante da mesma informação contábil. Isso é explicado 

pelo nível de conhecimento diferenciado entre os usuários da informação (assimetria 

informacional), bem como conflitos, preferências e pressões exercidas pelos diferentes 

grupos de interessados. 

Tendo como base a Teoria Contratual da Firma, a empresa é vista como um 

conjunto de contratos entre os participantes. Cada participante contribui de alguma 

maneira (exemplo: capital, mão-de-obra, tecnologia etc.) e recebe em contrapartida a 

sua parte firmada no contrato. Segundo Lopes e Martins (2005), alguns problemas 

podem ser encontrados na prática dos contratos. Os agentes podem operar em situações 

de informações imperfeitas. Neste caso, todos os agentes têm pleno conhecimento das 

regras do jogo, mas desconhecem as ações ou intenções dos outros agentes. Outra 

dificuldade encontrada é a situação de informação incompleta, onde até mesmo as 

regras do jogo não estão muito claras, aumentando ainda mais o grau de subjetividade 

nas escolhas e práticas. Neste contexto, é esperado que os agentes, de maneira 

oportunística, maximizem suas utilidades, ou seja, priorizem suas necessidades e 

desejos, mesmo que isso resulte em prejudicar outros participantes do mercado, ou a 

própria qualidade da informação divulgada. 

Para Lopes e Martins (2005, p.31), “os auditores são mecânicos informacionais 

na tentativa de fornecer atestados de fidedignidade das demonstrações da empresa para 

os investidores que não têm o mesmo acesso à informação que os administradores”. 

Afinal, segundo norma profissional estabelecida pelo Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (IBRACON), os auditores são os responsáveis por reduzir a 
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manipulação da informação contábil de forma a propiciar aumento de sua 

confiabilidade (NPA 01). 

Portanto, a ANS exige que as demonstrações contábeis anuais sejam auditadas 

na tentativa de se assegurar a confiabilidade destas (Lei 9.656/98, RDC-ANS 38/2000) 

e, assim, contribuir à redução da assimetria informacional entre ela e as OPS. 

Não obstante a premissa de que a auditoria externa é independente e eficaz, na 

qual a ANS parece crer, essa premissa têm sido testadas no meio acadêmico há 

décadas, o sendo mais intensamente após os escândalos financeiros que ocorreram a 

partir do final dos anos 1990. Incentivados pelo caso da Enron, que envolveu a Arthur 

Andersen, Santos e Grateron (2003) problematizam a necessidade de revisão do papel e 

da responsabilidade do profissional de auditoria frente aos propósitos do trabalho de 

auditagem que é de garantir (dar crédito) às informações contidas nas demonstrações 

contábeis, de forma fidedigna, imparcial e independente. 

Apesar de vasta literatura sobre independência e qualidade da auditoria externa, 

não se tem conhecimento de estudos terem analisado a manipulação da informação 

contábil de forma comparativa entre demonstrações auditadas e não auditadas das 

mesmas empresas nos mesmos períodos. 

Em razão de a ANS exigir que as OPS lhe enviem demonstrações contábeis 

padronizadas trimestralmente, sendo auditada exclusivamente a informação do quarto 

trimestre (anual, apurada em 31 de dezembro), tem-se a oportunidade da 

disponibilidade de dados (auditados e não auditados) das mesmas empresas, numa série 

histórica que começa em 2001. Isto posto o problema a ser desenvolvido nesta pesquisa 

é: No que tange às informações econômico-financeiras divulgadas à Agência 

Nacional de Saúde Suplementar pelas OPS, qual a relevância da auditoria externa 

(independente), bem como do tipo de modalidade, porte da firma e situação do 

Patrimônio Líquido, no intuito de minimizar a propensão à manipulação das 

informações contábeis (medidas pelas acumulações discricionárias correntes)? 

O bom senso nos induz a esperar que a resposta a esta pergunta seja afirmativa, 

pelo menos no que tange a auditoria externa (independente), afinal, é desta forma que 

interpretamos o propósito do trabalho do auditor apresentado pelo IBRACON (NPA 

01). Mas se assim for, surgiria a dúvida: por que a ANS não exige que as informações 

trimestrais também sejam auditadas, tal qual a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) em relação às demonstrações financeiras padronizadas (DFP)? Esta última 

questão (decisão do regulador) não é objeto da presente pesquisa, entretanto, é útil para 
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se provocar a reflexão do resultado esperado. Talvez a ANS não exija que as 

demonstrações trimestrais sejam auditadas porque ela não atribua significativa 

relevância ao trabalho do auditor (e a seu parecer). 

Afinal, como medidas a serem tomadas para a redução da manipulação da 

informação contábil seriam: contratação de intermediários financeiros economicamente 

independentes da firma, maior regulamentação por parte de órgãos oficiais, políticas de 

full disclosure (PAULO, 2007; HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999). 

Vale ressaltar que a análise de custo-benefício deve ser efetuada como garantia 

de medir a eficácia da medida tomada, um aspecto ressaltado no Pronunciamento 

Conceitual Básico como uma restrição às características qualitativas da informação 

contábil – o equilíbrio entre o custo e o benefício da informação (CVM, Deliberação 

539/08). O que dificulta a análise desta relação é que os custos contratuais recaem sobre 

a firma enquanto que os benefícios são desfrutados por todos stakeholders (uma 

externalidade positiva). 

A base de dados utilizada na presente pesquisa foi gentilmente cedida pela ANS, 

em decorrência da aprovação de projeto de pesquisa financiado pelo consórcio 

CNPq/ANS, conforme processo CNPq 410612/2006-5. 

Esta dissertação é apresentada mediante a seguinte estrutura de capítulos: 

A revisão bibliográfica é apresentada nos três próximos capítulos. O capítulo 2 

aborda a informação contábil, discorrendo sobre sua importância no cenário de 

negócios, bem como sobre a manipulação que está sujeita quando de sua apresentação 

aos usuários externos. O capítulo 3 discorre sobre o papel da auditoria como 

intermediária da informação contábil, restringindo-se à auditoria externa 

(independente), por se tratar do foco da pesquisa. O capítulo 4 apresenta o mercado de 

saúde suplementar brasileiro, uma contextualização histórica, bem como sobre seu 

processo de regulação exercido pela ANS. 

Já a pesquisa empírica é apresentada no capítulo 5, cujo objetivo é responder a 

questão problema. Esse capítulo apresenta as hipóteses de pesquisa, os dados, o modelo 

e a abordagem estatística empregada, as variáveis analisadas e os resultados 

encontrados. Por último, no capítulo 6, são apresentadas as consideração finais do 

trabalho e sugestões para futuras pesquisas. 
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2. Qualidade da Informação Contábil 
 
São dois os aspectos relacionados aos problemas da qualidade da informação 

contábil (PAULO, 2007). Primeiro, a grande quantidade de itens não recorrentes nas 

publicações, ou seja, o excesso de dados, muitas vezes desnecessários ou até mesmo 

irrelevantes. Já o outro aspecto está associado à falta de transparência, mesmo quando 

está pautada em procedimentos legais ou normas e procedimentos contábeis. Ainda 

segundo Paulo (2007), quanto mais manipulado for o resultado apresentado pela firma, 

mais baixa será a qualidade da informação observada nas demonstrações contábeis, 

visto que não representará com fidedignidade a realidade da entidade. 

De acordo com Branco (2006, p. 106): 

[...] a principal função da divulgação de informação contabilística é a 

de atenuar o problema da assimetria de informação, aumentando o 

acesso de acionistas, financiadores e outros à informação sobre a 

empresa e reduzindo a posição de privilégio em que a esse respeito se 

encontram os gestores. 

Diante do exposto, para os fins deste estudo, entende-se que a manipulação da 

informação contábil por parte dos administradores, através de práticas discricionárias, 

diminui significativamente a qualidade da informação contábil, visto que não apresenta 

de maneira fidedigna a realidade da firma (muito embora possa ser uma forma de 

sinalização, como propõem Arya, Glover e Sunder, 2003) e, portanto, seria uma função 

da auditoria externa (independente) evitar a manipulação da informação contábil. 

Paulo (2007, p. 12), inspirado pelas definições de Healy e Wahlen (1999), 

Mulford e Comiskey (2002), McKee (2005), Cardoso (2005), apresenta a seguinte 

definição: 

A manipulação das informações contábeis é o conjunto de práticas 

desenvolvidas pelos administradores, seja através das escolhas 

contábeis ou alteração das atividades operacionais (reais) normais da 

empresa, com o objetivo de interferir, intencionalmente, na 

informação contábil reportada e, conseqüentemente, afetar a análise 

do desempenho da empresa ou influenciar as relações contratuais que 

dependam dos números contábeis.  

Nesta pesquisa, optou-se por trabalhar a manipulação das informações contábeis 

(MIC) como práticas discricionárias adotadas pelos gestores como forma intencional de 
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alterar a real situação patrimonial da entidade, tendo como pressuposto base o 

atendimento aos objetivos pessoais ou objetivos da firma. 

Há diversas formas de se estimar a MIC (JONES, 1991; K-S, 1999; PAULO, 

2007), entretanto, a base de dados disponibilizada pela ANS não contém informações 

consistentes quanto aos saldos da despesa com depreciação. Portanto, adotamos 

inicialmente o modelo AWCA (DEFOND e PARK, 2001). Na sequência, buscando 

avaliar a robustez dos resultados, numa análise de sensibilidade, adotamos também o 

modelo Jones Modificado (DECHOW et al, 1995) com alguma adaptação que será 

explicada mais adiante. 

 

2.1. Abnormal Working Capital Accruals 
 
  O modelo AWCA, em razão de utilizar como proxy o capital de giro,  busca 

medir somente as acumulações discricionárias correntes, diferenciado-se de outros 

modelos (JONES, 1991; K-S, 1999; PAULO, 2007) que atuam de forma mais ampla 

medindo as acumulações discricionárias correntes e não-correntes. Vale ressaltar que a 

amplitude do modelo não é o que o torna melhor ou pior do que outros e sim a sua 

aplicabilidade às necessidades ou objetivos da pesquisa.  

  Conceitualmente, o modelo AWCA mede a diferença percebida entre o capital 

de giro e uma proxy  de expectativas do nível de capital de giro necessário para suportar 

os níveis das vendas correntes. Logo, esta diferença representa uma porção do 

acréscimo do capital de giro, a qual não apresenta sustentação ao nível de vendas atuais 

(DEFOND e PARK, 2001). 

  Para determinação das acumulações discricionárias correntes, o modelo AWCA 

utiliza as seguintes variáveis, conforme descrevem Defond e Park (2001): 

AWCAt = WCt – [(WCt-4/St-4) x St]   (Equação 1), em que: 

• AWCAt = abnormal working capital accruals no trimestre corrente; 

• WCt = capital circulante (não caixa) do trimestre corrente calculado: (Ativos 

Correntes – Caixa e Equivalentes a Caixa) – (Passivo Corrente – Empréstimos 

de Curto Prazo); 

• WCt-4 = capital circulante (não caixa) do mesmo trimestre no ano anterior; 

• St = vendas do trimestre corrente; e 

• St-4 = vendas do mesmo trimestre no ano anterior. 
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Com objetivo de controlar o tamanho da firma as acumulações discricionárias 

correntes obtidas através do modelo foram escalonadas pelo ativo total. 

 

2.2 Jones Modificado 
 

O modelo Jones Modificado (1995) utiliza a variação das receitas líquidas e dos 

valores dos ativos imobilizados, partindo do pressuposto que as acumulações não 

discricionárias dependem destas variáveis que são medidas em função dos ativos totais 

(RAMOS e MARTINEZ, 2006). 

  Modelo Jones Modificado busca medir o total de acumulações discricionárias 

(correntes e não correntes) utilizando as seguintes variáveis, conforme descreve 

Dechow et al (1995): 

NDAit = αi[1/Ait-4] + β1i[∆REVit - ∆RECit] + β2i[PPEit] + εit  (Equação 2), em 

que: 

• NDAit = acumulações não discricionárias da firma i no trimestre t; 

• ∆REVit = variação receita bruta da firma i entre os trimestres t e t-4, ponderados 

pelos ativos totais no final do período t-4; 

• ∆RECit = variação das contas a receber (clientes) da firma i entre os trimestres t 

e t-4, ponderados pelos ativos totais no final do período t-4; 

• PPEit = imobilizado da firma i no ano t, ponderados pelos ativos totais no final 

do período t-4; 

• Ait-4 = ativo total da firma i no trimestre t-4; 

• εit = resíduo da regressão para a firma i no trimestre t; 

• i = cada firma; 

• t = cada ano. 

 As estimativas dos parâmetros da Equação 2 αi, β1i e β2i são gerados pelo 

seguinte modelo: 

TAit/Ait-4 = αi[1/Ait-4] + β1i[∆REVit - ∆RECit] + β2i[PPEit] + εit  (Equação 3), em 

que: 

• TAit = acumulações totais da firma i no trimestre t; 

• εit = resíduo da regressão para a firma i no trimestre t; 

• demais variáveis têm a mesma definição da equação 2. 
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O modelo nesta concepção busca mensurar as acumulações correntes através 

das variáveis [∆REVit - ∆RECit] e as acumulações não correntes por meio da variável 

[PPEit]. 

 O presente estudo tem como base medir apenas as acumulações discricionárias 

correntes (ADC), entendendo que a possível manipulação da informação contábil nas 

OPS ocorra generalizadamente com base nesta proxy, conforme os seguintes 

argumentos: 

• As OPS não repassam a informação sobre suas despesas com depreciação, 

tampouco tivemos acesso à Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos ou à Demonstração dos Fluxos de Caixa, o que torna inviável o 

cálculo do modelo na sua concepção original. 

• Cerca de 27%, em média, do ativo total das OPS é formado por imobilizado 

(objeto de depreciação), o que reduziria a possibilidade de manipulação da 

informação via acumulações discricionárias não correntes. 

• Ao passo que o Ativo Circulante (objeto do capital de giro), em média, 

representa aproximadamente 60% do ativo total das OPS, o que de certa forma 

ampliaria a possibilidade de manipulação da informação via acumulações 

discricionárias correntes. Além do que, as OPS são exigidas pela manutenção de 

seus índices de liquidez, como forma de comprovar sua capacidade de 

pagamento, logo preocupadas em manter os níveis mínimos de exigidos da 

ANS. (CARDOSO, 2005) 

Então, para atendimento das necessidades da pesquisa, que é medir as 

acumulações discricionárias correntes, o modelo Jones Modificado teve em seu cálculo 

das acumulações discricionárias totais a retirada da variável depreciação e no modelo 

para determinação das acumulações não discricionárias a retirada da variável [PPEit]. 

Informamos que esta iniciativa teve por base uma análise da composição 

estrutural do modelo de modo que as variáveis retiradas não influenciassem os 

resultados obtidos e que as variáveis mantidas respondessem satisfatoriamente as 

hipóteses de pesquisa. 

As acumulações discricionárias terão como base de cálculo das acumulações 

não discricionárias e acumulações totais, conforme relata Jones (1991, p.207): 

DeAngelo [1986] usou as acumulações totais de um período anterior 

(t – k) como uma medida de acumulações totais “normais”. Ela define 

a acumulação “anormal” (∆TA) como a diferença entre a acumulação 
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total corrente e a acumulação total normal, que, por sua vez, pose ser 

segregada em discricionária e não-discricionária: 

TAt = NDAt + DAt (Equação 4), em que: 

• DAt = acumulações discricionárias da empresa no período t; 

• demais variáveis têm a mesma definição das equações 2 e 3. 
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3. Auditoria 
 

O termo auditoria, segundo Pinheiro e Cunha (2003), tem sua origem latina que 

vem de audire (ouvir), conhecido e ampliado pelos ingleses por auditing, objetivando 

denominar a tecnologia contábil da revisão. 

 Desta forma, a auditoria tem a responsabilidade de garantir a redução das 

assimetrias de informação que existem entre os gerentes e stakeholders da empresa 

permitindo que usuários externos verifiquem a veracidade das demonstrações 

financeiras (BECKER, DEFOND, JIAMBALVO e SUBRAMANYAM, 1998, p. 6).1 

 A importância do trabalho de auditagem é tamanha que de forma geral, os 

usuários observam os pronunciamentos de auditores (pareceres) como um plus, uma 

espécie de valor agregado a qualidade da informação. O nome do auditor passa a ser 

visto como um símbolo de credibilidade, confiança e segurança. (SANTOS e 

GRATERON, 2003) 

 Para tanto é fundamental que a auditoria externa leve a rigor o termo 

independente, que segundo Ferreira (2005), é: livre de qualquer dependência ou 

sujeição; que tem meio próprio de subsistência. Logo, o caráter de autonomia para agir 

e decidir é um dos pressupostos para o desenvolvimento dos trabalhos de auditagem. 

Adicionalmente, é sine qua non, como garantia da não dependência do auditor ao 

cliente, a análise de peso (participação no faturamento da empresa de auditoria) dos 

honorários recebidos pelo profissional, de modo que fique evidente a não influência 

financeira da firma sobre o procedimento de auditagem. O peso dos honorários 

recebidos pelo o auditor é um dos seis fatores levantados por Bakar, Rahman e Rashid 

(2005, p. 808) que influenciam a independência da auditoria externa.2 Os outros cinco 

fatores destacados pelos referidos autores são: tamanho da firma de auditoria; nível de 

concorrência no mercado de serviços de auditoria; tempo de prestação dos serviços de 

auditoria; prestação de serviços de consultoria; comitê de auditoria.  

A independência do auditor é alicerçada em três aspectos: programação, 

investigação e relatório independente (ALMEIDA, 2004, p. 87). A programação 

independente exige que o auditor tenha liberdade para o planejamento e 

desenvolvimento de seu trabalho, sem qualquer tipo de interferência ou pressão por 

                                                 
1  Auditing reduces information asymmetries that exist between managers and stakeholders by allowing 

outsiders to verify the validity of financial statements. 
2 Factors influencing auditor independence [...] size of audit fees received by audit firm (in relation to 

total percentage of audit revenue). 
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parte dos gestores da firma auditada. Já a investigação independente está associada ao 

livre acesso as fontes fidedignas da informação, não devendo ser escondidas nem 

ocultadas do auditor. O relatório independente deve reportar de forma real e fiel o 

exame praticado sem qualquer intervenção por parte da firma ou acionistas 

majoritários.  

Enfim, conforme Alleyne e Devonish (2006, p. 622), “o auditor independente 

tem que atender a interesses opostos, a empresa-cliente e o público em geral 

(stakeholders)”.3 

 

  

                                                 
3 The auditor has to serve two opposing interests, client companies and the general public. (ALLEYNE 

and DEVONISH, 2006, p. 622) 
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4. Mercado de Saúde Suplementar 
 

“Desde fins da década de 1960, um número crescente de trabalhadores passou a 

ser coberto pelos planos de saúde, seja mediante a celebração de contratos individuais, 

seja mediante a adesão a um contrato empresarial ou associativo.” (OCKÉ-REIS et al, 

2006) 

 Esta busca se deu em função da ausência do serviço público brasileiro como 

medida de proteção ao risco do trabalhador adoecer. Mediante a Constituição de 1988, 

o governo tentou reparar esta lacuna existente na área de saúde com a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, tal objetivo não foi atingido com sucesso, pois 

o SUS não conseguiu atender a toda a demanda populacional. Por conseguinte, não 

fazendo cumprir o direito pétreo de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.4 

Algumas possíveis justificativas para o não sucesso da estratégia do governo 

são: a crise econômica vivenciada à época, diminuindo os recursos destinados ao setor, 

a escassez e baixa qualidade da prestação do serviço público oferecido etc. 

Este cenário de falta de incentivo público para o setor de saúde, vivenciado na 

década de 1980, foi de fundamental importância para o desenvolvimento de entidades 

de caráter privado. Estas entidades surgiram como uma modalidade alternativa no 

segmento de saúde, sendo as mais comuns até então às Medicinas de Grupo e 

Cooperativas Médicas, tendo como papel social atuar na desoneração do Estado, 

compromissadas com atendimento eficiente a seus segurados.  

A partir da segunda metade da década de 1990, o Brasil rompe com o modelo de 

monopólio estatal – resquícios de modelos interventores e cria às agências reguladoras. 

Estas agências representam a mudança na estrutura do estado, agora baseada em um 

modelo mediador e regulador, tendência observada no contexto mundial (MELO, 

2004). 

 O panorama atual dos sistemas de saúde se caracteriza pela introdução de 

mecanismos de mercado na provisão dos serviços, pelas proposições de renúncia do 

Estado à responsabilidade por essas funções e pelo fortalecimento da participação da 

oferta e das despesas privadas em saúde, ainda que a carta magna do país afirme a 

universalidade, a integralidade e a eqüidade do sistema, o que institui a dualidade 

público-privado dentro do sistema de saúde brasileiro (SATO, 2007). 

                                                 
4 Art. 196 da Constituição Federal de 1988. 
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Ao governo, além da operacionalização do SUS, coube a responsabilidade de 

regulamentar, monitorar e fiscalizar o mercado de planos de assistência a saúde. 

Segundo Cardoso (2005, p. 56) a ampla justificativa do Governo para regular o 

mercado de saúde suplementar era a necessidade de padronizar os produtos. Ao passo 

que o objetivo da regulação econômico-financeira era garantir que as OPS prestassem o 

atendimento contratado a seus beneficiários, isso ocorreu por meio da padronização das 

informações contábeis e do estabelecimento de regras de provisões técnicas e de 

exigências de capital mínimo. 

  “O mercado de planos e seguros de saúde no Brasil desenvolveu-se em um 

contexto institucional de baixa regulação, até fins da década de 1990, a despeito dos 

incentivos de natureza fiscal, da ausência de barreiras de entradas e saídas e de limites 

para diferenciação de produtos.” (COSTA; CASTRO, 2004)  

Em 2000 com advento da lei 9.961/00 foi criado a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, órgão que tem como prerrogativa básica a regulação do setor, sua missão 

é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as 

operadoras setoriais – inclusive quanto às suas relações com prestadores e 

consumidores – e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País.5 

 A criação da ANS enquanto órgão regulador do setor representou um papel 

importante para a redução da assimetria informacional que existia no setor, em função 

da supremacia das OPS sobre seus beneficiários. (SATO, 2007) 

Antes da regulação econômica exercida pelo governo, junto às Operadoras de 

Planos Privado de Saúde (OPS), admite-se que estas tinham o propósito de escolher 

práticas contábeis que atendessem aos seus objetivos financeiros e tributários. Com o 

advento da regulação setorial exercida pela ANS, acredita-se que as OPS escolham 

práticas contábeis que facilitem o alcance dos parâmetros exigidos pelo órgão regulador 

e posteriormente que atendam seus objetivos financeiros e tributários. (CARDOSO, 

2005). 

Atuar sobre o problema da assimetria da informação entre as partes 

envolvidas na contratação de um plano privado de saúde e na 

prestação da assistência à saúde é uma das atribuições da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão regulador vinculado ao 

Ministério de Saúde, que deve divulgar informações qualificadas, 

                                                 
5 Disponível em: http://www.ans.gov.br/portal/site/aans/missao.asp. Acesso em: 26 de fevereiro de 2008. 
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com vistas não somente à construção de um equilíbrio de mercado, 

mas, principalmente, à defesa do interesse público. (anuário) 

Com objetivo de reduzir a assimetria informacional evidenciada no setor a ANS 

através de uma de suas diretorias6 institucionalizou algumas normas contábeis a serem 

seguidas pelas entidades do setor como: 

• instituiu de um Plano de Contas Padrão (PCP) através da RDC nº 38 de 27 de 

outubro de 2000. 

• criou o Documento de Informações Periódicas (DIOPS), o qual representa um 

sistema de informação cuja apresentação se dá em caráter trimestral.  

• padronizou os procedimentos de análises das informações contábeis. 

 

Esta institucionalização de normas e procedimentos contábeis permite o que 

Montone (2004) caracteriza como fiscalização indireta. Este tipo de fiscalização 

acontece através do acompanhamento e monitoramento das OPS, tendo como base as 

informações periódicas de caráter econômico-financeiras geradas por elas. A adoção 

deste tipo de medida, não resta à menor dúvida, que produzem um impacto protetor 

positivo sobre os usuários das operadoras. 

 A redução da assimetria informacional seria alcançada mediante a padronização 

dos procedimentos contábeis adotadas pelas OPS, reduzindo a flexibilidade e 

subjetividade das técnicas anteriormente utilizadas. 

Através dos procedimentos uniformizados de análise das informações contábeis 

é possível distinguir as OPS de acordo seu status econômico atual que pode ser 

enquadrado em com “saúde financeira”, “desvio leve” e “desvio grave”. 

A OPS qualificada com “saúde financeira” não apresenta problemas de ordem 

econômica podendo continuar mantendo suas operações normais.   

Uma vez diagnosticada a OPS com “desvio leve” ou “desvio grave”, esta passa 

a ser monitorada com bem maior rigor. Este acompanhamento exige que as operadoras 

assumam o compromisso de reverter o quadro econômico-financeiro desfavorável em 

prazo determinado pela ANS. O ápice de “intervenção” que pode ser deferida pelo 

órgão regulador é a aplicação de dois procedimentos: Direção Fiscal e, se necessário, 

Direção Técnica.7  

                                                 
6 Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE, cujo objetivo é de normatizar, registrar e 
monitorar os planos de saúde. 
7 Para melhores entendimentos ler Cardoso (2005). 
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As Operadoras de Plano Privado de Assistência à Saúde são as empresas que 

atuam no setor de saúde suplementar oferecendo aos consumidores os planos de 

assistência à saúde. De acordo com a RDC nº 39 de 27 outubro de 2000, a ANS 

estipulou oito modalidades de operadoras, das quais cinco são relevantes à presente 

pesquisa: cooperativas médicas; cooperativas odontológicas; instituições filantrópicas; 

medicina de grupo; e odontologia de grupo. 

• Cooperativa Médica: classificam-se na modalidade de cooperativa médica as 

sociedades de pessoas sem fins lucrativos constituídas conforme o disposto na 

Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que operam Planos Privados de 

Assistência à Saúde. (Art. 12 da RDC 39/2000) 

• Cooperativa Odontológica: classificam-se na modalidade de cooperativa 

odontológica as sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas 

conforme o disposto na Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que operam 

exclusivamente Planos Odontológicos. (Art. 13 da RDC 39/2000)    

• Medicina de Grupo: classificam-se na modalidade de medicina de grupo as 

empresas ou entidades que operam Planos Privados de Assistência à Saúde, 

excetuando-se aquelas classificadas nas modalidades contidas nas Seções I, II, 

IV e VII desta Resolução. (Art. 15 da RDC 39/2000)     

• Odontologia de Grupo: classificam-se na modalidade de odontologia de grupo 

as empresas ou entidades que operam exclusivamente Planos Odontológicos, 

excetuando-se aquelas classificadas na modalidade contida na Seção III desta 

Resolução. (Art. 16 da RDC 39/2000)     

• Filantropia: classificam-se na modalidade de filantropia as entidades sem fins 

lucrativos que operam Planos Privados de Assistência à Saúde e tenha obtido 

certificado de entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência 

Social CNAS e declaração de utilidade pública federal junto ao Ministério da 

Justiça ou declaração de utilidade pública estadual ou municipal junto aos 

Órgãos dos Governos Estaduais e Municipais. (Art. 17 da RDC 39/2000).    

 

As outras três modalidades de OPS são: administradoras de planos, autogestões 

(patrocinadas e não patrocinadas); e seguradoras especializadas em saúde. As duas 

primeiras não são relevantes ao presente estudo porque não apresentam informações 

contábeis padronizadas trimestralmente à ANS. Já as seguradoras, embora elaborem e 
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enviem informações trimestrais à ANS, adotam práticas contábeis diferenciadas em 

relação às demais OPS, de forma que a comparabilidade restaria comprometida. 

Além desta taxonomia, a ANS classifica as OPS em função do número de 

beneficiários (clientes ativos), em: pequeno porte (até 20.000 beneficiários), médio 

porte (entre 20.000 e 100.000 beneficiários), e grande porte (mais que 100.000 

beneficiários). 
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5. Pesquisa Empírica 
 

O presente estudo tem por propósito investigar se há diferença na qualidade da 

informação contábil auditada em relação a não auditada. A literatura de auditoria e o 

senso comum sugerem que a informação auditada é mais confiável que a não auditada. 

Considerando-se que a amostra selecionada para o presente estudo é composta 

exclusivamente por Operadoras de Planos Privado de Assistência à Saúde, reguladas 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o problema de pesquisa é delimitado da 

seguinte forma: No que tange às informações econômico-financeiras divulgadas à 

Agência Nacional de Saúde Suplementar pelas OPS, qual a relevância da auditoria 

externa (independente), bem como do tipo de modalidade, porte da firma e 

situação do Patrimônio Líquido, no intuito de minimizar a propensão à 

manipulação das informações contábeis (medidas pelas acumulações 

discricionárias correntes)? 

 

5.1. Metodologia 
 
Na pesquisa documental foram analisados minuciosamente os dados contábeis 

das OPS que compões a base de estudo, divulgadas trimestralmente à ANS. Tais dados 

receberam o tratamento estatístico com procedimentos não paramétricos. Dentre as 

várias possibilidades de modelos estatísticos paramétricos para cálculo das 

acumulações discricionárias correntes, aplicamos o modelo AWCA (2001) e Jones 

modificado (1995). 

 Objetivando o maior controle das variáveis envolvidas foi aplicado um teste 

multivariado proposto em outros estudos (BECKER; DEFOND; JIAMBALVO; 

SUBRAMANYAM, 1998) tentando minimizar as diferenças potenciais de cada grupo 

de amostra. 

 

5.2 População e amostra 
 
Para se responder tal problema, foram utilizadas, informações contábeis 

trimestrais que as OPS divulgaram à ANS por meio do Documento de Informações 

Trimestrais (DIOPS), as quais foram disponibilizadas pela ANS, por meio do processo 

CNPq 410612/2006-5.  
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Conforme tabela 1, a população de OPS cadastradas na ANS em 2006 totaliza 

1.656 firmas. A amostra utilizada nesta pesquisa é de 415 empresas. Esta amostra foi 

selecionada de acordo com a integridade dos dados. Para que não prejudicassem os 

resultados obtidos, foram excluídas do estudo 1.241 firmas que apresentaram dados 

insuficientes ou inconsistentes, ou que foram descontinuadas no período 2003-2006. 

Uma vez apresentada uma informação (empresa/trimestre) inconsistente não só ela era 

retirada bem como todas as informações desta empresa. Tal medida se balizou na 

preocupação de garantir credibilidade aos dados, pois a informação de um trimestre iria 

influenciar nos cálculos do trimestre subseqüente. Os principais motivos para retirada 

de observações da base de dados foram: 

• contas com saldos invertidos. Contas de natureza credora apresentando saldo 

devedor e contas de natureza devedora apresentando saldo credor. 

• contas usadas como denominador nos modelos apresentando saldo zero (Ativo 

Total e Vendas Total). 

• total do Ativo diferente do total do Passivo mais Patrimônio Líquido. 

 

Vale ressaltar que as modalidades de OPS: Administradora, Autogestão e 

Seguradoras Especializadas em Saúde não foram consideradas nesta pesquisa, a qual se 

limitou as OPS propriamente ditas: Cooperativa Médica, Cooperativa Odontológica, 

Filantropia, Medicina de Grupo e Odontologia de Grupo. Tal decisão está baseada em 

dois fatores: (a) a base de dados que obtivemos junto à ANS só contemplava dados 

econômico-financeiros de OPS dessas modalidades; e (b) na maior propensão à 

manipulação que as referidas modalidades estudadas teriam frente as não estudadas. 

 Embora a ANS disponha de informações contábeis trimestrais das OPS desde o 

primeiro trimestre de 2001 até o último de 2007, o período de observação, desta 

pesquisa, consistiu nos anos de 2004 a 2006. Foram excluídos os anos de 2001, 2002, 

2007 por inconsistência dos dados e ou pela não completude de informação. Vale 

destacar que o ano de 2003 não foi excluído completamente da base, pois ele foi 

utilizado como referência para os cálculos do ano de 2004. 

Após o manuseio indispensável aos cálculos demandados pelo modelo AWCA e 

Jones Modificado, a amostra ficou composta de 4.900 observações 

(empresas/trimestres), compreendendo informações auditadas (quarto trimestre) e não-

auditadas (relativas aos três primeiros trimestres de cada ano), susceptíveis a 

estimativas válidas e apropriadas conforme informação disponível.  
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Tabela 1 - Composição da amostra 

 

 
 

5.3 Hipóteses de Pesquisa 
 
As informações foram processadas com auxílio dos softwares Microsoft-Excel e 

SPSS, divididas em duas etapas. A primeira fase consistiu nos cálculos e estimações 

das acumulações discricionárias correntes, conforme equações previstas no modelo 

AWCA e Jones Modificado.  

Posteriormente, foram comparadas as médias, através do teste de Mann-

Whitney, teste sugerido em função das variáveis não apresentarem uma distribuição 

normal e o número de observações serem diferentes (CARDOSO et al., 2008). Este 

teste tem por objetivo identificar a diferenças nas médias de duas amostras (trimestres 

auditados e não auditados). E também o teste de Bonferroni sugerido por Maijoor e 

Vanstraelen (2006). O referido teste tem por objetivo comparar a diferença entre as 

médias de grupos diferentes. 

Para tanto, as seguintes hipóteses nulas foram testadas: 

 

H1: as acumulações discricionárias correntes identificadas nas informações 

contábeis trimestrais (auditadas) não são menos significativas que às presentes nas 

informações trimestrais (não auditadas). 

 

Modalidades - OPS Universo Amostra Representatividade

Cooperativa Médica 354 181 51%

Cooperativa Odontológica 149 29 19%

Filantropia 246 51 21%

Medicina de Grupo 533 108 20%

Odontologia de Grupo 374 46 12%

Total 1.656 415 25%

Trimestres Auditados Não Auditados Total

Quantidade 1.221 3.679 4.900

Representatividade 25% 75% 100%

TABELA 1

Composição da Amostra e Proporcionalidade dos Trimestres Auditados e Não Auditados
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Supõe-se que as acumulações discricionárias correntes seriam menos 

significativas nas informações auditadas que nas auditadas em razão de: 

• a auditoria possivelmente inibir práticas de manipulação da informação 

contábil. 

• os gestores em períodos auditados se sentissem pressionados em reportar os 

resultados e patrimônio da firma da maneira como eles realmente são e não 

como gostariam que fossem. Já em períodos onde o trabalho de auditagem não 

se fez presente sentiriam maior liberdade (autonomia) para adotarem práticas 

discricionárias objetivando necessidades pessoais ou da entidade. 

 

Para se testar H1, foram utilizados os modelos AWCA e Jones Modificado, 

ambos demonstrados no capítulo 2 desta dissertação. Objetivando-se comparar o nível 

de acumulações discricionárias entre informações auditadas e não-auditadas, a amostra 

foi segmentada em dois grupos: (i) um contendo informações auditadas, isto é, 

referentes ao quarto trimestre de cada ano, também denominadas informações anuais, 

uma vez que são apuradas na data-base de 31 de dezembro; e (ii) outro contendo 

informações não-auditadas, isto é, referentes aos três primeiros trimestres de cada ano, 

também denominadas informações trimestrais. 

 

H2: as acumulações discricionárias correntes se apresentam no mesmo nível para 

os diversos tipos de porte. 

 

Supõe-se que as acumulações discricionárias correntes não são iguais para os 

diversos portes de OPS, apesar de todas estarem sujeitas a mesma obrigatoriedade dos 

trabalhos de auditoria, não sendo favorecido desta maneira, nenhum tipo das 

classificações previstas no cadastro da ANS, e embora o IBRACON defenda que os 

trabalhos de auditagem são desenvolvidos com a mesma criticidade, 

independentemente do tamanho da firma que está passando por procedimentos de 

auditoria, e que as firma de auditoria não devem aceitar trabalhos que pudessem 

comprometer a sua idoneidade no mercado, bem como acatar qualquer tipo de incentivo 

para conceder pareceres diferentes dos que daria em uma situação neutra e imparcial. 

Entretanto, Cardoso (2005) apresenta que a ANS é mais criteriosa ao 

acompanhar a situação econômica financeira das OPS de grande porte que das OPS de 

pequeno porte, uma vez que as primeiras expõem parcela maior da população a risco de 
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não prestação do serviço caso passem por dificuldades financeiras. Para se testar H2, 

foram utilizados os mesmos modelos apresentados na hipótese 1. Objetivando-se 

comparar o nível de acumulações discricionárias correntes detectadas nas informações 

contábeis entre os diversos portes de OPS que atuam no Brasil e são reguladas pela 

ANS, a amostra foi segmentada em três grupos: (i) pequeno porte, (ii) médio porte, (iii) 

grande porte. Ressalte-se que para se testar H2 não foram segmentadas informações 

auditadas e não auditadas. 

 

H3: as acumulações discricionárias correntes se apresentam no mesmo nível para 

as diversas modalidades. 

 

Supõe-se que as acumulações discricionárias correntes não são iguais para as 

diversas modalidades de OPS, posto que, a ANS parece ser menos criteriosa com as 

filantrópicas que com as OPS das demais modalidades, posto que na perspectiva da 

agência, é melhor ter um hospital que (também) preste serviços gratuitos à população 

controlado por um plano de saúde insolvente que não ter hospital algum. 

Para se testar H3, foram utilizados os mesmos modelos apresentados nas 

hipóteses 1 e 2. Objetivando-se comparar o nível de acumulações discricionárias 

correntes detectadas nas informações contábeis entre as diversas modalidades de OPS 

que atuam no Brasil e são reguladas pela ANS, a amostra foi segmentada em cinco 

grupos: (i) um contendo informações de OPS medicinas de grupo; (ii) outro contendo 

informações de OPS cooperativa médica; (iii) de OPS odontologia de grupo; (iv) de 

OPS cooperativa odontológica; e (v) filantrópica. Ressalte-se que para se testar H3 não 

foram segmentadas informações auditadas e não auditadas. 

 

H4: as acumulações discricionárias correntes se apresentam no mesmo nível para 

as diversas situações de Patrimônio Líquido. 

 

Supõe-se que as acumulações discricionárias correntes não são iguais para as 

diversas situações encontradas do patrimônio líquido nas OPS, apesar das mesmas 

observações apresentadas nas hipóteses 2 e 3. 

Entretanto, Cardoso (2005) identificou que as OPS costumam manipular suas 

informações contábeis quando estão prestes a evidenciar passivo a descoberto, em 
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razão de a ANS ter por política instaurar processo administrativo de plano de 

recuperação (ou procedimento mais crítico) nesta situação.  

Para se testar H4, foram utilizados os mesmos modelos apresentados nas 

hipóteses 1, 2 e 3. Objetivando-se comparar o nível de acumulações discricionárias 

correntes detectadas nas informações contábeis entre as duas possíveis situações do 

patrimônio líquido, a amostra foi segmentada em dois grupos: (i) PL Favorável; (ii) 

outro contendo informações de OPS com Passivo a Descoberto ou PL próximo de zero. 

Ressalte-se que para se testar H4 não foram segmentadas informações auditadas e não 

auditadas. 

 

5.4 Resultados da análise univariada 
 
Anteriormente aos cálculos das acumulações discricionárias correntes (ADC e 

AWCA) alguns procedimentos estatísticos foram realizados, quais sejam:  

• Análise descritiva das variáveis sugeridas pelos modelos (AWCA e Jones 

Modificado), bem como o teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilks). Para o período analisado, existem evidências significativas para 

rejeitar a normalidade das variáveis, ou seja, elas não seguem uma distribuição 

normal, considerando um nível de significância de 0,05 (CORRAR, PAULO, 

DIAS FILHO, 2007). 

• Os outliers evidenciados na amostra foram retirados com base na marca formal 

do SPSS (software estatístico) de 3 desvios-padrão. Nesta proxy a variável é 

padronizada para ter média igual a 0 (zero) e desvio-padrão igual a 1 (um) 

(CORRAR, PAULO, DIAS FILHO, 2007). 

 

Posteriormente aos tratamentos estatísticos apresentados, foram determinadas as 

acumulações discricionárias correntes seguindo os procedimentos sugeridos pelos 

modelos. Na tabela 2 são apresentadas as médias das acumulações discricionárias 

correntes tendo como proxy os dois modelos (AWCA e Jones Modificado) 

apresentados nesta pesquisa. Para segregação da amostra em trimestres auditados e não-

auditados foi utilizada uma variável dummy denominada de TRIAUDIT (em que: 0 = 

trimestre não-auditado e 1 = trimestre auditado). 

Como esta pesquisa não tem por objetivo evidenciar se a manipulação da 

informação contábil acontece para mais ou para menos (para aumentar ou para diminuir 



 22 

o lucro), mas sim apenas se ela existe e se na mesma intensidade entre informações 

auditadas e não auditadas, foi utilizado como padrão o valor absoluto das acumulações 

discricionárias correntes. 

Com o objetivo de se verificar o quão diferentes são as médias entre as 

acumulações discricionárias correntes dos trimestres auditados e dos trimestres não-

auditados referentes ao período 2004–2006, utilizou-se o teste não paramétrico Mann-

Whitney, cujos resultados são demonstrados na tabela 2. 

Conforme o valor de p-value (0,711) no modelo AWCA e o valor de p-value 

(0,683) no modelo Jones Modificado, não existe evidências estatísticas suficientes para 

rejeitar a hipótese nula, ao nível de confiança de 0,05. Logo, as médias das 

acumulações discricionárias correntes dos trimestres auditados não apresentam 

diferenças significativas em relação às médias dos trimestres não-auditados. 

Desta maneira, não foi rejeitada a hipótese H1 de que a auditoria externa 

(independente) não minimizaria a propensão à manipulação das informações contábeis 

(medida pelas acumulações discricionárias correntes) por parte das operadoras de 

planos privado de assistência à saúde. Pelo menos, no que tange às informações 

econômico-financeiras divulgadas, à ANS, pelas OPS que compuseram a amostra final 

desta análise. 

 

Tabela 2 - Impacto da auditoria na manipulação 

 
 

Para proporcionar maior robustez aos resultados, investigaram-se, 

adicionalmente, as acumulações discricionárias correntes ao longo dos trimestres de 

acordo com os sinais (positivo ou negativo). As acumulações discricionárias correntes 

positivas indicam que a empresa está manipulando para aumentar o resultado, por sua 

vez, o sinal negativo sinaliza um gerenciamento para diminuir o resultado. Almejava-se 

verificar se existe uma permissividade diferenciada as acumulações discricionárias 

correntes de acordo com o trimestre. Do mesmo modo, poder-se-ia questionar se as 

Auditoria Trimestres Representatividade Média Variância Mínimo Máximo Média Variância Mínimo Máximo

Auditados (AD) 1.221 25% 0,2341 0,1140 0,0003 4,9353 0,2055 0,0600 0,0001 3,0887

Não Auditados (NA) 3.679 75% 0,2348 0,1300 0,0000 7,2079 0,2047 0,0540 0,0000 2,4904

Teste não paramétrico de Mann Whitney para diferença entre as médias de trimestres Auditados e Não Auditados

Auditoria Diferença Médias p-value

AD - NA -0,0007 0,711

Diferença Médias p-value

0,0008 0,683

TABELA 2

Estatística Descritiva das Acumulações Discricionárias Correntes por Trimestres Auditados e Não Auditados

AWCA ADC

AWCA ADC
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firmas de auditoria são mais eficazes em minimizar uma modalidade de manipulação de 

resultados do que outra (income increasing versus income decreasing). Entretanto, 

depois de realizados os devidos testes estatísticos, os dados documentados na Tabela 3 

não indicaram diferenças significativas nas acumulações discricionárias correntes ainda 

que classificadas por sinal ou trimestre.  

Tabela 3 – Classificação por sinal das acumulações discricionárias correntes 

  

 

Quanto aos efeitos do porte na MIC a seguinte classificação foi observada: 

pequeno porte, médio porte e grande porte. O fator determinante para a classificação 

das OPS por porte é o número de beneficiários conforme segue: 

• Pequeno Porte: OPS com menos de 20.000 beneficiários cadastrados. 

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM TOTAL (1+2+3) 4 TRIM Total

Número de OBS 701 702 685 2088 668 2756

% Perc. 57,04% 57,21% 56,01% 56,75% 54,71% 56,24%

Média AWCA -0,2466 -0,2568 -0,2666 -0,2567 -0,2551 -0,2559

DP de AWCA 0,3833 0,4598 0,4085 0,4172 0,3744 0,3958
p value 1,00

Número de OBS 528 525 538 1591 553 2144

% Perc. 42,96% 42,79% 43,99% 43,25% 45,29% 43,76%

Média AWCA 0,1981 0,2142 0,2068 0,2063 0,2088 0,2076

DP de AWCA 0,2532 0,2918 0,2486 0,2645 0,2854 0,2750
p value 1,00

Núm. Obs. 1229 1227 1223 3679 1221 4900

% Percentagem 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM TOTAL (1+2+3) 4 TRIM Total

Número de OBS 654 620 622 1896 606 2502

% Perc. 53,21% 50,53% 50,86% 51,54% 49,63% 51,06%

Média AWCA -0,1979 -0,2111 -0,2217 -0,2103 -0,2105 -0,2104

DP de AWCA 0,2318 0,2439 0,2645 0,2467 0,2693 0,2580
p value 1,00

Número de OBS 575 607 601 1783 615 2398

% Perc. 46,79% 49,47% 49,14% 48,46% 50,37% 48,94%

Média AWCA 0,1997 0,1964 0,2006 0,1989 0,2006 0,1997

DP de AWCA 0,2096 0,2204 0,2172 0,2157 0,2198 0,2177
p value 1,00

Núm. Obs. 1229 1227 1223 3679 1221 4900

% Percentagem 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AUDITADOS

Negativo

Positivo

TABELA 3

Acumulações Discricionárias Correntes nos Trimestres (Classificação por Sinais)

SINAL AWCA
NÃO AUDITADOS AUDITADOS

Negativo

Positivo

Acumulações Discricionárias Correntes nos Trimestres (Classificação por Sinais)

SINAL DAC
NÃO AUDITADOS
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• Médio Porte: OPS com mais de 20.000 e menos de 100.000 beneficiários 

cadastrados. 

• Grande Porte: OPS com mais de 100.000 beneficiários cadastrados. 

  De acordo com a amostra analisada neste estudo, temos a seguinte distribuição 

das OPS por portes, conforme observado na tabela 4, bem como a análise descritiva das 

acumulações discricionárias correntes por porte medidas pelos modelos AWCA e Jones 

Modificado. 

Com o objetivo de se verificar o quão diferente são as médias das acumulações 

discricionárias correntes entre os portes das OPS referentes ao período 2004–2006, 

utilizou-se o teste não paramétrico Bonferroni, teste sugerido por Maijoor e Vanstraelen 

(2006). O referido teste tem por objetivo comparar a diferença entre as médias de 

grupos diferentes, seus resultados são demonstrados na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Impacto do porte na manipulação 

 

 
• Pequeno Porte – Médio Porte: conforme o valor de p-value (0,000) no modelo 

AWCA e o valor de p-value (0,000) no modelo Jones Modificado, existe 

evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula ao nível de 

significância de 0,05. Logo, as médias das acumulações discricionárias 

correntes apresentam diferenças entre os portes: pequeno e médio. Pelo sinal da 

diferença entre as médias ser positivo, presume-se que as OPS de pequeno porte 

manipulam mais intensamente a informação contábil do que as de médio porte. 

• Pequeno Porte – Grande Porte: conforme o valor de p-value (0,100) no modelo 

AWCA e o valor de p-value (0,000) no modelo Jones Modificado, existe 

evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível de 

significância de 0,10. Logo as médias das acumulações discricionárias correntes 

Porte de OPS Trimestres Representatividade Média Variância Mínimo Máximo Média Variância Mínimo Máximo

Pequeno Porte (PP) 3.104 63% 0,2527 0,1340 0,0000 7,2079 0,2254 0,0650 0,0000 3,0887

Médio Porte (MP) 1.424 29% 0,2013 0,1100 0,0000 6,8345 0,1710 0,0340 0,0000 1,3447

Grande Porte (GP) 372 8% 0,2113 0,1170 0,0001 2,9363 0,1633 0,0470 0,0006 2,4904

Teste não paramétrico de Bonferroni para diferença entre as médias de trimestres por porte de OPS

Porte de OPS Diferença Médias p-value

PP - MP 0,0514 0,000

PP - GP 0,0414 0,100

MP - GP -0,0100 1,000

TABELA 4

Estatística Descritiva das Acumulações Discricionárias Correntes por Porte de OPS

AWCA ADC

AWCA

0,0077 1,000

ADC

Diferença Médias p-value

0,000

0,0000,0621

0,0544
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apresentam diferenças entre os portes: pequeno e grande. Pelo fato de o sinal da 

diferença entre as médias ser positivo, presume-se que as OPS de pequeno porte 

manipulam mais a informação contábil do que as de grande porte. 

• Médio Porte – Grande Porte: conforme o valor de p-value (1,000) no modelo 

AWCA e o valor de p-value (1,000) no modelo Jones Modificado, existe 

evidências estatísticas suficientes para não rejeitar a hipótese nula, ao nível de 

confiança de 0,05. Logo as médias das acumulações discricionárias correntes 

não apresentam diferenças significativas entre os portes: médio e grande.  

 

Desta maneira, não foi aceita totalmente a hipótese alternativa de que as 

acumulações discricionárias correntes em informações contábeis se apresentam em 

níveis diferentes para os diversos portes. As únicas informações que não apresentam 

diferenças significativas entre as médias das acumulações discricionárias correntes 

ocorrem entres médio e grande porte. Nos demais (pequeno porte e médio porte; 

pequeno porte e grande porte) a hipótese alternativa foi aceita. Ainda podemos concluir 

que, baseado nos testes efetuados, as OPS classificadas como de pequeno porte 

apresentam maior propensão para a manipulação da informação contábil. Pelo menos, 

no que tange às informações econômico-financeiras divulgadas, à ANS, pelas OPS que 

compuseram a amostra final desta análise. 

 Quanto ao que tange os efeitos da modalidade da OPS na MIC, para testar a 

hipótese H3 foi utilizada a classificação proposta pela ANS em oito modalidades, quais 

sejam: administradoras; cooperativas médicas; cooperativas odontológicas; instituições 

filantrópicas; autogestões (patrocinadas e não patrocinadas); seguradoras especializadas 

em saúde; medicina de grupo; e odontologia de grupo. 

Conforme salientado no tópico 5.2 desta dissertação, as modalidades 

administradoras, autogestões (patrocinadas e não patrocinadas) bem como as 

seguradoras especializadas em saúde não foram objeto deste estudo. 

  De acordo com a amostra analisada neste estudo, temos a distribuição das OPS 

por modalidade, conforme observado na tabela 5, bem como a análise descritiva das 

acumulações discricionárias correntes, por modalidade, medidas pelos modelos AWCA 

e Jones Modificado.   

De acordo com as proxies utilizadas, a Cooperativa Médica demonstrou ser a 

modalidade que apresenta as menores acumulações discricionárias correntes tanto no 

modelo AWCA, quanto no ADC. Já a modalidade que apresenta maiores acumulações 



 26 

discricionárias correntes no período analisado foi a Odontologia de Grupo (Modelo 

AWCA) e Medicina de Grupo (Modelo Jones Modificado). 

Com o objetivo de se verificar o quão diferente são as médias das acumulações 

discricionárias correntes entre as modalidades das OPS referentes ao período 2004–

2006, utilizou-se o teste não paramétrico Bonferroni, teste sugerido por Maijoor e 

Vanstraelen (2006). O referido teste tem por objetivo comparar a diferença entre as 

médias de grupos diferentes, seus resultados são demonstrados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Impacto da modalidade na manipulação 

 
 

• Cooperativa Médica – Cooperativa Odontológica: conforme o valor de p-value 

(0,000) no modelo AWCA e o valor de p-value (0,001) no modelo Jones 

Modificado, existe evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese 

nula, ao nível de significância de 0,05. Logo as médias das acumulações 

discricionárias correntes apresentam diferenças entre as modalidades: 

Cooperativa Médica e Cooperativa Odontológica. Por o sinal da diferença entre 

as médias ser negativo, presume-se que as Cooperativas Médicas manipulam 

menos intensamente a informação contábil que as Cooperativas Odontológicas. 

• Cooperativa Médica – Filantropia: conforme o valor de p-value (0,000) no 

modelo AWCA e o valor de p-value (0,000) no modelo Jones Modificado, 

existe evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível de 

significância de 0,05. Logo as médias das acumulações discricionárias correntes 

apresentam diferenças entre as modalidades: Cooperativa Médica e Filantropia. 

Modalidades de OPS Trimestres Representatividade Média Variância Mínimo Máximo Média Variância Mínimo Máximo

Cooperativa Médica (CM) 2.161 44% 0,1688 0,0560 0,0001 6,8345 0,1562 0,2500 0,0000 1,3708

Cooperativa Odontológica (CO 348 7% 0,2855 0,2330 0,0000 4,9353 0,2070 0,0490 0,0003 1,6033

Filantropia (FI) 608 12% 0,2502 0,0980 0,0000 2,7647 0,2107 0,0570 0,0014 1,6316

Medicina de Grupo (MG) 1.255 26% 0,2882 0,1260 0,0002 3,5815 0,2619 0,0930 0,0002 3,0887

Odontologia de Grupo (OG) 528 11% 0,3254 0,3440 0,0013 7,2079 0,2605 0,0710 0,0009 1,7729

Teste não paramétrico de Bonferroni para diferença entre as médias de trimestres por Modalidade de OPS

Modalidades de OPS Diferença Médias p-value

CM - CO -0,1167 0,000

CM - FI -0,0814 0,000

CM - MG -0,1194 0,000

CM - OG -0,1566 0,000

CO - FI 0,0353 1,000

CO - MG -0,0027 1,000

CO - OG -0,0399 0,986

FI - MG -0,0380 0,284

FI - OG -0,0752 0,003

MG - OG -0,0372 0,401

TABELA 5

Estatística Descritiva das Acumulações Discricionárias Correntes por Modalidade de OPS

AWCA ADC

AWCA ADC

-0,1043 0,000

Diferença Médias p-value

0,0014 1,000

-0,0037 1,000

-0,0549 0,001

-0,0508 0,001

-0,0545 0,000

-0,4181 0,000

-0,0535 0,008

-0,0512 0,000

-0,0498 0,003



 27 

Por o sinal da diferença entre as médias ser negativo, presume-se que as 

Cooperativas Médicas manipulam menos intensamente a informação contábil 

que as Filantropias. 

• Cooperativa Médica – Medicina de Grupo: conforme o valor de p-value (0,00) 

no modelo AWCA e o valor de p-value (0,000) no modelo Jones Modificado, 

existe evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível de 

significância de 0,05. Logo as médias das acumulações discricionárias correntes 

apresentam diferenças entre as modalidades: Cooperativa Médica e Medicina de 

Grupo. Por o sinal da diferença entre as médias ser negativo, presume-se que as 

Cooperativas Médicas manipulam menos intensamente a informação contábil 

que as Medicinas de Grupo. 

• Cooperativa Médica – Odontologia de Grupo: conforme o valor de p-value 

(0,000) no modelo AWCA e o valor de p-value (0,000) no modelo Jones 

Modificado, existe evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese 

nula, ao nível de significância de 0,05. Logo as médias das acumulações 

discricionárias correntes apresentam diferenças entre as modalidades: 

Cooperativa Médica e Odontologia de Grupo. Por o sinal da diferença entre as 

médias ser negativo, presume-se que as Cooperativas Médicas manipulam 

menos intensamente a informação contábil que as Odontologias de Grupo. 

• Cooperativa Odontológica – Filantropia: conforme o valor de p-value (1,000) no 

modelo AWCA e o valor de p-value (1,000) no modelo Jones Modificado, 

existe evidências estatísticas suficientes para não rejeitar a hipótese nula, ao 

nível de significância de 0,05. Logo as médias das acumulações discricionárias 

correntes não apresentam diferenças entre as modalidades: Cooperativa 

Odontológica e Filantropia.  

• Cooperativa Odontológica – Medicina de Grupo: no modelo AWCA o valor do 

p-value foi de (1,000), enquanto que no modelo Jones Modificado o valor do p-

value foi de (0,001). Nesta situação os modelos não apresentam as mesmas 

conclusões. Segundo o modelo AWCA não existem diferenças significativas 

entre as acumulações discricionárias correntes das modalidades em questão. 

Inversamente a este raciocínio, para o modelo Jones Modificado existem 

evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível de 

significância de 0,05, portanto as médias das acumulações discricionárias 
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correntes medidas por esta proxy apresentam diferenças. Por o sinal da 

diferença entre as médias ser negativo, presume-se que as Cooperativas 

Odontológicas manipulam menos intensamente a informação contábil que as 

Medicinas de Grupo.  

• Cooperativa Odontológica – Odontologia de Grupo: no modelo AWCA o valor 

do p-value foi de (0,986) , enquanto que no modelo Jones Modificado o valor 

do p-value foi de  (0,008). Nesta situação os modelos não apresentam as 

mesmas conclusões. Segundo o modelo AWCA não existem diferenças 

significativas entre as acumulações discricionárias correntes das modalidades 

em questão. Inversamente a este raciocínio para o modelo Jones Modificado 

existem evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível 

de significância de 0,05, portanto as médias das acumulações discricionárias 

correntes medidas por esta proxy apresentam diferenças. Por o sinal da 

diferença entre as médias ser negativo, presume-se que as Cooperativas 

Odontológicas manipulam menos intensamente a informação contábil que as 

Odontologias de Grupo.  

• Filantropia – Medicina de Grupo: no modelo AWCA o valor do p-value foi de 

(0,284), enquanto que no modelo Jones Modificado o valor do p-value foi de 

(0,000). Nesta situação os modelos não apresentam as mesmas conclusões. 

Segundo o modelo AWCA não existem diferenças significativas entre as 

acumulações discricionárias correntes das modalidades em questão. 

Inversamente a este raciocínio para o modelo Jones Modificado existem 

evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível de 

significância de 0,05, portanto as médias das acumulações discricionárias 

correntes medidas por esta proxy apresentam diferenças. Por o sinal da 

diferença entre as médias ser negativo, presume-se que as Filantropias 

manipulam menos intensamente a informação contábil que as Medicinas de 

Grupo. 

• Filantropia – Odontologia de Grupo: conforme o valor de p-value (0,003) no 

modelo AWCA e o valor de p-value (0,003) no modelo Jones Modificado, 

existe evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível de 

significância de 0,05. Logo as médias das acumulações discricionárias correntes 

apresentam diferenças entre as modalidades: Filantropia e Odontologia de 

Grupo. Por o sinal da diferença entre as médias ser negativo, presume-se que as 
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Filantropias manipulam menos intensamente a informação contábil que as 

Odontologias de Grupo. 

• Medicina de Grupo – Odontologia de Grupo: conforme o valor de p-value 

(0,401) no modelo AWCA e o valor de p-value (1,000) no modelo Jones 

Modificado, existe evidências estatísticas suficientes para não rejeitar a hipótese 

nula, ao nível de significância de 0,05. Logo as médias das acumulações 

discricionárias correntes não apresentam diferenças entre as modalidades: 

Medicina de Grupo e Odontologia de Grupo.  

 

Desta maneira, não foi rejeitada totalmente a hipótese de que as acumulações 

discricionárias correntes em informações contábeis se apresentam em níveis diferentes 

para as diversas modalidades.  

Quanto ao que tange os efeitos das situações observadas do Patrimônio Líquido 

(PL) na MIC, foram definidos dois grupos quanto à situação em que o Patrimônio 

Líquido da entidade se encontra, quais sejam: 

• Patrimônio Líquido Favorável: OPS com Patrimônio Líquido igual ou maior 

que 5% do Ativo Total 

• Passivo a Descoberto ou PL Próximo de Zero: OPS com Patrimônio Líquido 

menor que 5% do Ativo Total. 

  Para determinação da proxy do grupo Passivo a Descoberto ou PL Próximo de 

Zero ao nível de 5% do Ativo Total, foram utilizados resultados de estudos 

(CARDOSO, 2005; CUPERTINO, 2004), os quais sinalizaram que as empresas ao se 

aproximarem ou permanecerem com o patrimônio líquido próximo de zero, igual a zero 

ou inferior a zero estariam mais propensas a manipular a informação contábil com 

intuito de evitar a instauração de procedimentos administrativos por parte de seus 

órgãos reguladores, apresentando, então, PL pequeno mas positivo.  

De acordo com a amostra analisada neste estudo, temos a seguinte distribuição 

das OPS pela situação do patrimônio líquido, conforme observado na tabela 6, bem 

como a análise descritiva das acumulações discricionárias correntes por situação do PL 

medidas pelos modelos AWCA e Jones Modificado.   
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Tabela 6 - Impacto da situação do Patrimônio Líquido na manipulação 

 
 
Conforme o valor de p-value (0,000) no modelo AWCA e o valor de p-value 

(0,000) no modelo Jones Modificado, existe evidências estatísticas suficientes para 

rejeitar a hipótese nula, ao nível de confiança de 0,05. Logo, as médias das 

acumulações discricionárias correntes dos trimestres com PL favorável apresentam 

diferenças significativas em relação às médias dos trimestres com passivo a descoberto 

ou PL próximo de zero. 

Logo, a hipótese alternativa de que as OPS em situação de passivo a descoberto 

ou PL próximo de zero apresentam maior propensão para a manipulação da informação 

contábil foi aceita, corroborando com os achados de Cardoso (2005). 

 

5.5 Resultados da análise multivariada 
 
Com o intuito de aperfeiçoar a análise univariada evidenciada na seção anterior, 

optou-se por utilizar também uma análise multivariada, que segundo Corrar et al 

(2007): 

[...] pode ser definida como o conjunto de métodos que permitem a 

análise simultânea dos dados recolhidos para um ou mais conjuntos 

de indivíduos (populações ou amostras) caracterizados por mais de 

duas variáveis correlacionadas entre si [...] somente as técnicas de 

estatística multivariada permitem que se explore a performance 

conjunta das variáveis e se determine a influência ou importância de 

cada uma, estando as demais presentes. 

 

A utilização da análise multivariada permite a criação de um modelo o qual 

possa explicar melhor a relação entre a variável dependente (acumulações 

discricionárias correntes) e as múltiplas variáveis independentes. Portanto, adotou-se o 

seguinte modelo: 

 

Situação do PL Trimestres Representatividade Média Variância Mínimo Máximo Média Variância Mínimo Máximo

Favorável (PL_FAV) 4.478 91% 0,2165 0,1140 0,0000 7,2079 0,1886 0,0410 0,0000 1,8468
422 9% 0,4273 0,2140 0,0000 3,0853 0,3776 0,1780 0,0008 3,0886

Teste não paramétrico de Mann Whitney para diferença entre as médias de trimestres por situação do PL

Situação do PL Diferença Médias p-value

PL_FAV - PD_PLPROXZERO -0,2108 0,000

Diferença Médias p-value

-0,1890 0,000

TABELA 6

Estatística Descritiva das Acumulações Discricionárias Correntes por Situação de PL

AWCA ADC

AWCA ADC

Passivo a Descoberto ou PL 
próximo de zero 
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Acumulações Discricionárias Correntes (AWCA ou ADC) = αi + β1i (OG_DUM) + β2i 

(CM_DUM) + β3i (CO_DUM) + β4i (FI_DUM) + β5i (GP_PORT) + β6i (MP_PORT) 

+ β7i (TRIAUDIT) + β8i (PL_FAVORÁVEL)   (Equação 5), em 

que: 

OG_DUM = Variável Dummy (Odontologia de Grupo = 1, se não = 0) variável de 

controle; 

CM_DUM = Variável Dummy (Cooperativa Médica = 1, se não = 0) variável de 

controle; 

CO_DUM = Variável Dummy (Cooperativa Odontológica = 1, se não = 0) variável de 

controle; 

FI_DUM = Variável Dummy (Filantropia = 1, se não = 0) variável de controle; 

GP_PORT = Variável Dummy (Grande Porte = 1, se não = 0) variável de controle; 

MP_PORT = Variável Dummy (Médio Porte = 1, se não = 0) variável de controle; 

TRIAUDIT = Variável Dummy (Trimestre auditado = 1, se não = 0); variável de 

controle; 

PL_FAVORÁVEL= Variável Dummy (Patrimônio Líquido igual o maior do que 5% 

do Ativo Total = 1, se não = 0) variável de controle. 

 

A tabela 7 apresenta os resultados da regressão das acumulações discricionárias 

correntes, medidas pelo modelo AWCA e pelo modelo Jones Modificado, tendo como 

referências: a modalidade Medicina de Grupo e Pequeno Porte.  

 

Tabela 7 - Estatísticas da regressão múltipla 

 
 

Com base nos coeficientes calculados via regressão múltipla foram realizadas 

todas as possíveis combinações entre as variáveis: modalidade, porte da firma, 

Coeficiente Erro Padrão p-value Coeficiente Erro Padrão p-value

Intercepto 0,4623 0,0188 0,0000 0,4264 0,0122 0,0000

OG_DUM 0,0378 0,0180 0,0359 -0,0038 0,0117 0,7458

CM_DUM -0,1030 0,0124 0,0000 -0,0917 0,0081 0,0000

CO_DUM -0,0015 0,0211 0,9449 -0,0581 0,0137 0,0000

FI_DUM -0,0433 0,0171 0,0115 -0,0582 0,0111 0,0000

GP_DUM -0,0321 0,0191 0,0931 -0,0616 0,0124 0,0000

MP_DUM -0,0399 0,0111 0,0003 -0,0475 0,0072 0,0000

TRIAUDIT 0,0024 0,0114 0,8332 -0,0036 0,0074 0,6249

PL_FAVORÁVEL -0,1831 0,0179 0,0000 -0,1660 0,0117 0,0000

R²

AWCA ADC

TABELA 7
Resultado da Regressão Multivariada

5% 9%
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existência ou não de auditoria e situação do Patrimônio Líquido da entidade, em cada 

modelo, conforme tabela 8. 

Em seguida, na tabela 9 apresentamos um ranking das dez primeiras posições, 

ordenadas da maior para a menor (acumulação discricionária corrente) combinação 

evidenciada e também das dez últimas posições. 

 

Tabela 8 - Acumulações discricionárias em módulo, por classe de OPS 

 
 
 
  

Tabela 9 - Ranking das acumulações discricionárias 

 
 
Tomando por base o ranking apresentado podemos verificar qual ou quais 

situações vivenciadas pelas OPS, apresentam a maior e menor propensão a 

manipulação da informação contábil gerada à ANS. Destacamos que 70% das 

informações apresentadas pelos modelos nas dez primeiras e dez últimas posições são 

compatíveis, ou seja, sete das dez OPS apresentada nas primeiras posições pelo modelo 

Modalidades de OPS MG OG CM CO FI MG OG CM CO FI
PP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4623 0,5001 0,3593 0,4608 0,4190 0,4264 0,4226 0,3347 0,3683 0,36814
PP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2792 0,3170 0,1761 0,2777 0,2359 0,2604 0,2566 0,1687 0,2023 0,20213
PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4647 0,5025 0,3617 0,4632 0,4214 0,4300 0,4262 0,3383 0,3719 0,37177
PP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2816 0,3194 0,1785 0,2801 0,2383 0,2640 0,2602 0,1723 0,2059 0,20576
MP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4224 0,4602 0,3194 0,4209 0,3791 0,3789 0,3751 0,2872 0,3208 0,32064
MP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2393 0,2771 0,1363 0,2378 0,1960 0,2129 0,2091 0,1212 0,1548 0,15463
MP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4248 0,4626 0,3218 0,4233 0,3815 0,3825 0,3787 0,2908 0,3244 0,32427
MP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2417 0,2795 0,1387 0,2402 0,1984 0,2165 0,2127 0,1248 0,1584 0,15826
GP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4302 0,4680 0,3272 0,4287 0,3869 0,3648 0,3610 0,2731 0,3067 0,30655
GP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2470 0,2849 0,1440 0,2456 0,2037 0,1988 0,1950 0,1071 0,1407 0,14054
GP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4326 0,4704 0,3296 0,4311 0,3893 0,3684 0,3646 0,2768 0,3104 0,31019
GP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2495 0,2873 0,1464 0,2480 0,2062 0,2024 0,1986 0,1108 0,1443 0,14418

AWCA ADC
Acumulações Discricionárias Correntes por Efeito Combinado

TABELA 8

Posição Modalidades de OPS AWCA Posição Modalidades de OPS ADC
1 OG_PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,5025 1 MG_PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4300
2 OG_PP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,5001 2 MG_PP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4264
3 OG_GP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4704 3 OG_PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4262
4 OG_GP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4680 4 OG_PP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4226
5 MG_PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4647 5 MG_MP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,3825
6 CO_PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4632 6 MG_MP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,3789
7 OG_MP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,4626 7 OG_MP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,3787
8 MG_PP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4623 8 OG_MP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,3751
9 CO_PP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4608 9 CO_PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,3719
10 OG_MP_NAUDIT_PDPLPROXZERO 0,4602 10 FI_PP_AUDIT_PDPLPROXZERO 0,3718

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

50 FI_PP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2359 50 FI_MP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1583
51 FI_GP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2062 51 CO_MP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1548
52 FI_GP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,2037 52 FI_MP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1546
53 FI_MP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1984 53 CO_GP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1443
54 FI_MP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1960 54 FI_GP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1442
55 CM_PP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1785 55 CO_GP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1407
56 CM_PP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1761 56 FI_GP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1405
57 CM_GP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1464 57 CM_MP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1248
58 CM_GP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1440 58 CM_MP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1212
59 CM_MP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1387 59 CM_GP_AUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1108
60 CM_MP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1363 60 CM_GP_NAUDIT_PLFAVORÁVEL 0,1071

TABELA 9
Ranking - Acumulações Discricionárias Correntes por Efeito Combinado
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AWCA também são apresentadas nas dez primeiras posições do modelo Jones 

Modificado e o mesmo ocorrendo com as de últimas posições. 

Destacamos primeiramente a situação observada do patrimônio líquido, onde 

independentemente do modelo (AWCA ou Jones Modificado) as dez primeiras 

posições do ranking são ocupadas por OPS que apresentam a situação de passivo a 

descoberto ou PL próximo de zero, já as dez últimas ocupadas por OPS com situação 

de PL Favorável, corroborando com os achados observados na análise univariada (H4) 

e os resultados apresentados por Cardoso (2005).   

Encabeçando o ranking temos a preponderância das modalidades Medicina de 

Grupo e Odontologia de Grupo, as quais foram apontadas como os enquadramentos de 

OPS que estariam mais propensas a manipular a informação contábil, juntamente com o 

tipo de porte pequeno que também estimularia tal prática. Inversamente, encontramos 

no fechamento do ranking às Cooperativas Médicas como modalidade predominante, 

bem como seus portes médios e grandes, os quais estariam menos sujeitos a manipular 

a informação contábil. 

Quanto ao fato de a informação ter sido auditada, os resultados da análise 

multivariada corroboram os resultados da análise univariada para H1, afinal, tanto nas 

dez primeiras posições do ranking quanto nas dez últimas, informações auditadas se 

intercalam com informações não auditadas.  
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6. Considerações Finais 
 

O propósito desta pesquisa foi de verificar o efeito da auditoria externa sobre as 

informações geradas pelas operadoras de plano privado de assistência à saúde para a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para tanto, foi testada a hipótese de que a 

propensão a manipulação da informação contábil seria inibida pelo procedimento de 

auditoria externa pelo qual todas as OPS estão sujeitas ao término do quarto de 

trimestre de cada ano. Esta hipótese se fundamentou na vasta literatura consultada no 

decorrer da pesquisa e que direciona a auditoria externa como um intermediário da 

informação contábil entre os administradores (empresa) e os demais stakehorlders, 

objetivando a redução da assimetria informacional observada neste tipo de situação. 

Os resultados indicam que a auditoria externa (independente) não inibe, de 

forma significativa, a propensão a manipulação da informação contábil, pelo menos no 

que se refere às empresas analisadas dentro do período de 2004 a 2006. Tal achado 

contraria a literatura sobre o assunto, porém corrobora com o entendimento de ex-

funcionários da ANS quanto à baixa relevância dos pareceres das auditorias 

independentes para se analisar a situação econômico-financeira das OPS. Esses 

resultados corroboram também, ainda que indireta e parcialmente, aos achados de 

Becker et al (1998), uma vez que somente 2,40% do parecer das auditorias 

independentes quanto às demonstrações contábeis das OPS foram emitidos por 

empresas de auditoria Big-58 e 5,29% por empresas Big-119. Ressalte-se que essa 

estatística se refere a 208 pareceres de auditorias independentes de OPS relativos ao 

período compreendido entre 2001 e 2007, aleatoriamente selecionados por técnicos da 

ANS e, portanto, essa estatística não se refere à amostra utilizada para se testar a 

hipótese 1 desta dissertação.  

Conforme comentado no capítulo 5, o porte da firma, bem como a situação do 

patrimônio líquido, influencia significativamente a propensão a manipulação da 

                                                 
8 Considerou-se empresa de auditoria Big-5 as cinco primeiras evidenciadas no ranking elaborado pela 
CVM quanto ao número de clientes listados na Bovespa, o que compreende as empresas: Deloitte 
Touche Tohmatsu; KPMG Aud. Indep.; BDO Trevisan Auditores; PricewaterhouseCoopers Aud. Indep.; 
e Ernst & Young Aud. Indep., conforme informações obtidas no site <www.cvm.gov.br>, acesso em 
28/04/2008, às 12h20min. 
9 Considerou-se empresa de auditoria Big-11 as que ocupam até a décima posição do ranking elaborado 
pela CVM quanto ao número de clientes listados na Bovespa, o que compreende além das Big-5, mais as 
empresas: Terco Grant Thornton Aud. Indep.; Performance Audit. e Cons. Emp.; Directa Auditores; 
BKR Lopes, Machado Auditores; Selecta Auditores Indep.; e Boucinhas & Campos+Soteconti Aud. 
Indep. – ressalte-se que a Selecta e a Boucinhas & Campos aparecem empatadas em décimo lugar – 
conforme informações obtidas no site <www.cvm.gov.br>, acesso em 28/04/2008, às 12h20min. 
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informação contábil. Quanto menor o porte e, por conseguinte, menor a pressão de 

fiscalização sobre a empresa, mais tendenciosa a manipular ela está. Já em relação às 

empresas com patrimônio líquido em situação de passivo a descoberto ou patrimônio 

líquido próximo de zero, estas, também estariam mais propensas a manipular a 

informação contábil em prol de, possivelmente, atingir os níveis mínimos exigidos pela 

ANS.  

O estudo tem as suas limitações reconhecidas nos métodos estatísticos 

utilizados, bem como na incompletude e ou inconsistência das informações de algumas 

OPS enviadas para a ANS, o que impossibilitou a ampliação da amostra em questão ou 

até mesmo a análise do universo de OPS. A pesquisa também se torna limitada ao 

período analisado que correspondeu aos anos de 2004 a 2006. E por último sua 

circunscrição estava associada apenas às OPS vinculadas a ANS. Conseqüentemente, 

tais resultados não devem ser generalizados para empresas de outros setores, nem para 

períodos anteriores ou posteriores aos analisados neste estudo. 

Não obstante a tais limitações, os achados deste estudo, são de grande 

relevância para a literatura contábil e de governança corporativa, visto que de forma 

crítica discute o papel social de um dos principais intermediários da informação 

contábil que é a auditoria externa (independente). Pode suscitar reflexões críticas da 

regulação do serviço de auditoria externa das demonstrações contábeis das OPS, por 

exemplo, que a ANS estabeleça em conjunto com o IBRACON: os procedimentos 

básicos e o escopo mínimo dos trabalhos de auditoria em questão, e que os auditores 

sejam registrados na ANS para auditar demonstrações contábeis das OPS, e não na 

CVM como o regime atual, afinal, menos de 1% das OPS são constituídas na forma de 

Sociedade por Ações e, muito menos, companhias abertas. Sua serventia também está 

no auxílio à ANS do acompanhamento das OPS, seja por modalidade, por porte ou por 

situação do patrimônio líquido, relacionada manipulação da informação contábil. 

Com o intuito da continuidade e ampliação do processo investigativo sobre os 

efeitos da auditoria independente em relação à manipulação da informação contábil, 

sugerem-se: 

- Investigar as possíveis causas ou incentivos que inibam a auditoria independente no 

esforço de minimizar a assimetria informacional entre as OPS e a ANS. 

- Investigar o nível de qualidade dos pareceres de auditoria gerados pelas empresas 

contratadas pelas OPS, bem como os reais motivos da não exigibilidade por parte da 



 36 

ANS dos procedimentos de auditagem das informações contábeis trimestrais, que não 

as findas em 31 de dezembro. 

- Investigar situações semelhantes noutros mercados regulamentados como de Seguro, 

Previdência Complementar e Instituições Financeiras. 

Por fim, as dificuldades encontradas no decurso desta pesquisa estão 

relacionadas ao acesso às informações contábeis divulgadas pelas OPS. As possíveis 

razões para o entrave da disponibilização dos dados contábeis estão relacionadas, desde 

aos aspectos culturais de divulgação destas informações para o mercado, como pelo 

tipo estrutural de governança encontrado nestas empresas, perpassando também pelo 

nível de maturidade do processo regulatório, ainda embrionário, ao qual as empresas 

em questão estão vinculadas.  
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