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APRESENTAÇÃO 

 

A satisfação de saber que fizemos o nosso melhor para realizar este grandioso evento, o 

13º Enecon, é um sentimento gratificante. Trabalhos de alto nível de excelência foram 

submetidos, apresentados em distintas modalidades e originários de vários estados do Brasil. 

Ao todo foram submetidos 458 trabalhos, dos quais 12 foram selecionados para apresentação 

oral e 50 na modalidade pôsteres. O brilho dos palestrantes e painelistas, cuidadosamente 

selecionados pela comissão técnica e aprovados pela comissão consultiva, e dos inúmeros 

participantes contadores, técnicos, professores e estudantes das Ciências Contábeis trouxeram 

uma luz especial ao evento.  

Os organizadores trabalharam arduamente e o Enecon se consolidou como o maior 

evento contábil do nordeste brasileiro e um ambiente de construção coletiva do conhecimento 

contábil.   

Agora é hora de partilhar com os senhores os trabalhos apresentados na modalidade oral, 

não sem antes ressaltar a excelência dos trabalhos apresentados na modalidade pôster. 

Boa leitura! 

 

 

Liêda Amaral de Souza 

Presidente da Comissão Técnica do 13º Enecon 
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PORTARIA CRCRN N.º 022, DE 27 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO 

GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com supedâneo no 

Regimento Interno do CRC/RN, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Alterar e atualizar a Comissão Técnica do 13º Encontro Nordestino de 

Contabilidade – 13º ENECON, que se realizará no período de 02 a 04 de agosto de 2017, a ser 

composta pelos seguintes membros: 

 

CRCRN 

1. Liêda Amaral de Souza – Coordenadora; 

2. Halcima Melo Batista – Membro; 

 

CRCAL 

3. Adriana Andrade Araújo – Membro; 

4. Jeovanes de Oliveira Silva – Membro; 

 

CRCBA 

5. Antônio Carlos Ribeiro da Silva – Membro; 

6. Wellington do Carmo Cruz – Membro; 

 

CRCCE 

7. Luzianne Cardoso da Costa Nogueira – Membro; 

8. Pretextato Salvador Quaresma Gomes de Oliveira Mello – Membro; 

 

CRCMA 

9. Francisco Gilvan Lima Moreira – Membro; 

10. Maria de Nazaré dos Anjos Barros – Membro;  

 

CRCPB 

11. Tarciso Martins de Oliveira – Membro; 

12. Tatiana Falcão de Souza Fernandes – Membro; 

 

CRCPE 

13. Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho – Membro; 

14. Paulo Cézar Ferreira de Souza – Membro; 
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CRCPI 

15. Francyslene Abreu Costa Magalhães – Membro; 

16. Salvina Lopes Lima Veras – Membro; 

 

CRCSE 

17. Gilvânia A. do Nascimento – Membro; 

18. Marcus Vinicius Reis de Alcântara – Membro; 

 

Art. 2° - Integram ainda a esta Comissão Técnica os seguintes docentes: 

 

19. Anailson Márcio Gomes; 

20. Jorge Assef Lutif; 

21. Josevaldo Amaral de Sousa; 

22. Sergio Luiz Pedrosa Silva; 

23. Thaiseany de Freitas Rêgo; 

24. Moisés Ozório de Souza Neto; 

25. Claude Alexandre de Medeiros Marques; 

26. Salmo Batista de Araujo; 

27. Marcelo da Silva Costa; 

28. Domingos Carvalho de Souza; 

29. Tarso Rocha Lula Pereira; 

30. Thereza Angelica Bezerra de Souza Santos. 

 

Art. 3° - Os Membros da Comissão poderão reunir-se sempre que necessário 

para discutir assuntos inerentes ao 13º ENECON, sempre em concordância com a Presidência 

deste Regional e as atribuições pertinentes.  

 

Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogam-se todas 

as disposições em contrário, em especial, PORTARIA CRCRN N.º 010/2017. 
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I. A PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

 

 

RESUMO 

 

Com a preocupação de as empresas se manterem no mercado em longo prazo, uma estratégia 

adotada passou a ser a adesão a práticas sustentáveis. Com isso, o profissional contábil pode 

gerar informações que irão auxiliar no processo de resultados voltados à sustentabilidade. Nesse 

sentido, a pesquisa teve como principal objetivo verificar a participação do profissional contábil 

em aspectos associados aos indicadores de sustentabilidade. A sustentabilidade foi mensurada 

através do Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE) que integra três dimensões: ambiental, 

econômica e social. A participação do profissional contábil foi analisada em relação aos 

indicadores de sustentabilidade através de ações voltadas ao planejamento, execução, controle 

e tomada de decisão. Essa pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, exploratória e 

qualitativa. Foi desenvolvida a partir da aplicação de um questionário com realização de 

entrevista. A empresa investigada apresentou um resultado classificado como Sustentabilidade 

Empresarial Relativa, uma vez que possui resultados positivos nas dimensões econômica e 

social da sustentabilidade. Em relação ao profissional contábil e os indicadores de 

sustentabilidade, o resultado é o seguinte: o profissional participa de 14 (quatorze) indicadores 

dos 43 (quarenta e três) definidos pelo modelo, sendo 4 (quatro) da dimensão ambiental, 8 (oito) 

da dimensão econômica e 2 (dois) da dimensão social. Por tanto, de acordo com o modelo 

aplicado, a empresa possui um bom desempenho econômico e boas interações sociais, mas 

ainda não está comprometida com aspectos ambientais. O profissional entrevistado indicou ter 

participado da obtenção deste resultado, a partir do fornecimento de informações 

disponibilizadas por ele. 

 

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial; Profissional Contábil; Sustentabilidade 

Empresarial; Indicadores de Sustentabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No começo do século XX, a ascensão da industrialização despertou a preocupação das 

organizações em se manter no mercado e em descobrir maneiras para promover o crescimento 

econômico sem causar prejuízos ao meio ambiente ou promover riscos ao bem-estar das 

gerações futuras. Uma alternativa que vem sendo abordada por muitas empresas é a adoção de 

práticas sustentáveis com vista a se tornarem empresas sustentáveis.  

A sustentabilidade empresarial faz com que o corpo funcional da organização se 

mantenha atualizado com o que ocorre no dia a dia, dentro e fora da organização, adotando 

práticas sustentáveis que estariam associadas às atividades operacionais ou de seu cotidiano. 

Com isso, o profissional contábil torna-se muito importante, pois pode gerar informações que 

irão auxiliar na gestão empresarial voltada à sustentabilidade. Dessa forma, a contabilidade 

gerencial torna-se importante para a organização que se preocupa em ter um planejamento para 

a execução de suas atividades, juntamente com o controle para tomar as devidas decisões. 
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Conforme Savitz e Weber (2007, p. 77), é difícil imaginar hoje em dia um gestor que 

não se envolva na iniciativa de sustentabilidade nas empresas, visto que esse tema já está  

presente em seu contexto de trabalho, mesmo que ele ainda não tenha percebido. 

Nos últimos anos, as empresas têm sido cada vez mais abordadas sobre esse assunto. 

Isso faz com que seus funcionários, seja do nível operacional ou gerencial, busquem adquirir 

um maior controle no desenvolvimento de suas atividades. Esse posicionamento apresenta-se 

necessário, tendo em vista que não é interessante uma empresa praticar ações voltadas para a 

sustentabilidade, caso seus profissionais não se mantenham atualizados sobre o que ocorre 

nesse meio, considerando que a tomada de decisão utiliza-se, quando necessário, dos dados 

gerados/fornecidos pela contabilidade. 

De acordo com Atkinson, Banker, Kaplan, & Young (2000, p. 2), a “contabilidade 

gerencial é o processo de fornecer a gerentes e funcionários de uma organização informação 

relevante, financeiras e não financeiras, para tomada de decisões, alocação de recursos, 

monitoramento, avaliação e recompensa por desempenho”. 

A contabilidade é, portanto, de grande importância para o desenvolvimento da 

organização, pois coleta informações, analisa e pode comunicar aspectos da empresa em relação 

à sustentabilidade. Partindo-se, assim, para a identificação das oportunidades e dos riscos que 

englobam a organização. Logo, para uma empresa obter um bom desempenho associado à 

sustentabilidade, julga-se importante desenvolver ações voltadas para diferentes aspectos desta. 

A contabilidade gerencial tem como objetivo facilitar o planejamento, o controle, a 

avaliação de desempenho e a tomada de decisão internamente, tornando-se, assim, necessária 

em qualquer entidade. Segundo Padoveze (2012, p. 18), “a contabilidade gerencial deve suprir, 

por meio do sistema de informação contábil gerencial, todas as áreas da companhia em todas 

as etapas do processo de gestão”. 

A contabilidade gerencial é caracterizada como uma das principais vantagens para as 

empresas estarem à frente dos concorrentes, possibilitando maiores reconhecimentos no 

mercado para a obtenção da sustentabilidade, assegurando o sucesso em longo prazo e 

contribuindo para o desenvolvimento não só econômico, mas também social e ambiental das 

organizações (Assis, 2011, p. 7). A adesão voltada à sustentabilidade trata, em conjunto, do 

crescimento da empresa através de um planejamento em curto, médio e longo prazo. Dessa 

forma, os investimentos realizados hoje pelas suas práticas sustentáveis serão recompensados 

e/ou reconhecidos apenas com o decorrer dos anos. 

De acordo com Savitz e Weber (2007, p. 2), “. . . empresas sustentáveis desfrutam de 

excelente oportunidade para alcançarem maior sucesso amanhã do que hoje, e para continuarem 

prósperas, não só durante alguns meses ou mesmo anos, mas ao longo de décadas e gerações”. 

Retornando, assim, para a organização, o reconhecimento através de práticas e adesões 

sustentáveis no decorrer dos anos.   

A presente pesquisa tem como principal objetivo verificar a participação do profissional 

de contabilidade em aspectos associados aos indicadores de sustentabilidade. Para isso, aplicou-

se o modelo de mensuração de sustentabilidade, denominado Grid de Sustentabilidade 

Empresarial (GSE), em uma empresa pertencente ao setor gráfico, a qual indica, em seu sítio 

institucional, desenvolver ações associadas à sustentabilidade. Para o desenvolvimento da 

pesquisa, o profissional contábil foi investigado a partir da aplicação de um questionário 

estruturado por meio de uma entrevista. A participação do profissional investigado foi analisada 

a partir das  atividades de planejamento, execução, controle e tomada de decisão, relacionadas 

aos indicadores de sustentabilidade considerados na pesquisa. 

Para atingir o objetivo proposto, a presente pesquisa está organizada em cinco seções: 

além desta inicial, a segunda apresenta a revisão da literatura sobre a contabilidade gerencial e 

o profissional contábil e sobre a sustentabilidade empresarial e os indicadores; a terceira parte 
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apresenta os procedimentos metodológicos adotados; a quarta é sobre os resultados da pesquisa; 

e a quinta apresenta as considerações finais da pesquisa. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Contabilidade Gerencial e o Profissional Contábil 

 

A contabilidade gerencial foca o planejamento, a execução, o controle e a tomada de 

decisão de uma empresa, transmitindo também as informações econômico-financeiras desta 

para as pessoas interessadas. Apresenta informações para que o gerente/administração possa 

decidir o melhor para a organização, através de um adequado controle dos insumos efetuado 

por um Sistema de Informação Gerencial. 

 

A contabilidade gerencial passa, portanto, a ser vista como um instrumento eficaz no 

processo de gestão, elaborando relatórios acerca das atividades administrativas dessas 

empresas, de modo a assegurar a melhor utilização dos recursos para o alcance dos 

resultados, promovendo o adequado planejamento dos processos, disponibilizando 

informações que possam contribuir para a execução e o controle do processo 

empresarial como um todo. (Assis, 2011, p. 5). 

 

O profissional de contabilidade que exerce a função gerencial em uma determinada 

organização deve ser qualificado para apresentar informações claras e objetivas, visto que estas 

são consideradas importantes para o processo decisório empresarial. O entendimento dessas 

informações por parte da gerência e da área administrativa da organização apresenta-se como 

um pré-requisito para que cheguem aos interessados e usuários em tempo hábil para seu uso em 

tomada de decisões. 

 

O contador gerencial deve esforçar-se para assegurar que a administração tome as 

melhores decisões estratégicas para o longo prazo. O desafio é propiciar informações 

úteis e relevantes que facilitarão encontrar as respostas certas para as questões 

fundamentais, em toda a empresa, com um enfoque constante sobre o que deve ser feito 

de imediato e mais tarde. É necessário que os contadores gerenciais ultrapassem a 

informação contábil para serem proativos no fornecimento, para suas equipes de 

administração, de dados pertinentes e oportunos sobre essas questões empresariais mais 

amplas. (Crepaldi, 2004, p. 22). 

 

A contabilidade gerencial tem como algumas das finalidades: identificar, mensurar, 

analisar, preparar, interpretar, comunicar o que ocorre dentro de uma organização para, através 

desse processo, adquirir uma informação relevante e útil que será utilizada para melhores 

tomadas de decisões (Souza, 2008, p. 29). 

As atividades de um contador gerencial contemplam o papel do gestor da informação 

em todas as suas fases, a saber: coleta de dados, preparo de relatórios, implantação, 

acompanhamento e controle do que foi planejado, apontando os ajustes quando forem 

necessários. Com isso, os contadores gerenciais desempenham atividades que podem ir além 

de apoio ao processo decisório dos gestores, podendo assumir posição participativa nas 

decisões, contribuindo, assim, para a solução do problema (Parisi & Megliorini, 2011, p. 9). 

De acordo com Frezatti, Rocha, Nascimento e Junqueira (2009, p. 70), informação é 

uma descrição de um evento que provoca surpresa em quem recebe, reduz suas incertezas e 

ajuda a tomar decisões. Para ser útil, uma informação deve possuir, entre outras, as seguintes 

características: abrangência (contemplar toda uma classe ou categoria de eventos da mesma 



21 
 

natureza); relevância (ser uma base de referência para realizar o feedback); confiabilidade (ser 

neutra e refletir adequadamente a realidade); comparabilidade (comparação em relação a anos 

anteriores); materialidade (apresentar substância), tempestividade (ser oportuna) e 

compreensibilidade (ser entendida pelo seu destinatário). 

As informações da contabilidade gerencial tendem a atender aos gestores da empresa 

em seu processo decisório, tanto de natureza operacional como estratégico, de modo a atingir 

os objetivos primários e secundários da organização. Essas informações não são padronizadas, 

sendo elaboradas de formas específicas para diferentes finalidades dos gestores, incluindo 

planejamento, controle e tomada de decisão (Parisi & Megliorini, 2011, p. 5). 

O papel informativo da contabilidade é importante para uma organização. Apesar desse 

revelante papel, muitas vezes, no cotidiano empresarial, a informação contábil - que deveria 

auxiliar os gestores na busca de um melhor desempenho - termina não sendo utilizada no 

processo decisório, ou é utilizada de forma inadequada. Portanto, para que a informação 

contábil seja utilizada de maneira adequada em seu processo decisório, é necessário que seja 

útil e seja gerada de maneira rápida e precisa, devendo estar disponível de forma tempestiva, se 

possível em tempo real. 

 

O profissional contábil precisa se adaptar e assumir o papel de gestor da informação e 

utilizar seus métodos para interferir no processo decisório da empresa. A gestão de 

processos e habilidades é imprescindível ao contador, pois além de dominar a economia 

mundial, deverá o mesmo conhecer profundamente o processo de gestão da empresa, 

tomando decisão em um mundo diversificado e interdependente. (Santos & Souza, 

2010, p. 4). 

 

Dessa forma, a contabilidade gerencial é importante para o crescimento da empresa, 

pois as informações geradas por ela podem resultar em sucesso futuramente. Portanto, o 

contador gerencial deve ser um profissional qualificado e atualizado sobre o que ocorre externa 

e internamente na sua organização, para que, através dos dados de que dispõe, consiga produzir 

uma informação útil, de modo que os gestores ou administradores consigam tomar decisões 

corretas dentro dos prazos desejados. 

 

2.2 Sustentabilidade Empresarial e os Indicadores 

 

 As empresas que se preocupam em estar bem equiparadas e reconhecidas, em futuro 

próximo, buscam assegurar o seu sucesso em longo prazo. Uma das possíveis estratégias para 

atingir esse objetivo consiste em buscar ser uma empresa sustentável, desenvolvendo ações com 

a finalidade de ser reconhecida através de suas práticas ambientais, econômicas e sociais. 

Com o passar dos anos e o decorrer do crescimento tecnológico e econômico, entende-

se que as empresas, independentemente do seu porte, terão que incluir, em suas missões, ações 

ambientalmente corretas, socialmente justas, culturalmente compartilhadas para continuarem 

economicamente viáveis (Parisi & Megliorini, 2011, p. 315). 

De acordo com Almeida (2002, p. 27), “o mundo agora é tripolar: governo, sociedade, 

empresas. E a gestão ambiental, tarefas de todos, evolui para algo mais profundo e mais amplo, 

que é a gestão da sustentabilidade. Amplia-se a perspectiva”. 

A sustentabilidade se desenvolveu abordando amplos temas e negócios referentes ao 

meio ambiente e a todos aqueles que estão envolvidos, a exemplo dos direitos dos trabalhadores, 

proteção aos consumidores, impactos das atividades da empresa em relação à sociedade e os 

efeitos de tudo isso sobre o lucro da organização. Dessa forma, uma empresa sustentável, além 

de gerar lucro para os acionistas, deve também preocupar-se com as pessoas que vivem ao seu 
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redor e buscar uma melhoria contínua do seu processo de gestão. A sustentabilidade é um 

processo de evolução contínua. 

Segundo Furtado (2005, p. 23), “a jornada para a sustentabilidade organizacional é 

complexa, trabalhosa e árdua. . . . Mas, é caminho sem volta no qual o preço da desistência será 

a incerteza da permanência da Organização no mercado”. 

 

Uma empresa que se organiza de modo a se tornar sustentável deve alterar suas formas 

gerenciais de modo a mitigar progressivamente os impactos ambientais de suas 

atividades, assim como promover a redução do consumo de matéria-prima, de água, de 

energia e de recursos naturais ao longo do ciclo de vida de seus produtos e/ou serviços. 

Além disso, deve reforçar seu papel de agente estruturante na construção e 

desenvolvimento de uma comunidade equilibrada economicamente e socialmente. 

Entretanto, a sustentabilidade não pode ser encarada como uma meta a ser atingida 

dentro de um contexto finito, e sim, como um processo de evolução contínuo. (Leal, 

2009, p. 6). 

 

No contexto de sustentabilidade empresarial, a política estratégica precisa estar 

associada aos indicadores da sustentabilidade. No nível estratégico, a empresa deve posicionar-

se no mercado de forma a definir formas de como a sustentabilidade influenciará as suas 

decisões de negócios. Já no nível tático, a empresa começa a definir o conjunto de produtos e 

serviços que serão ofertados ao mercado, vislumbrando sempre que possível um objetivo de 

longo prazo. E, por fim, o nível operacional, cujo objetivo é pôr em prática o que foi definido 

no nível tático. 

Para a organização, é importante que haja uma associação entre esses três níveis, pois 

as decisões tomadas em seus contextos devem acontecer de forma suave e natural, de modo que 

a questão de sustentabilidade possa permear toda a empresa. Sendo assim, a empresa passa para 

os seus interessados que não se preocupa apenas com a sustentabilidade como também a 

incorpora em suas decisões, através de todos os seus níveis hierárquicos (Pimenta, 2010, p. 34). 

O sinal mais evidente de que a empresa está preocupada em relação a práticas 

sustentáveis é a existência de objetivos, metas e indicadores de desempenho específicos, 

relacionados com a sustentabilidade, além da mensuração do progresso com base em dados 

confiáveis. Descrevendo as expectativas com clareza, medindo o progresso rumo ao objetivo e 

divulgando os resultados, o compromisso da empresa com a sustentabilidade tende a ser real 

(Savitz & Weber 2007, p. 138). 

Os indicadores são ferramentas básicas que auxiliam as empresas a chegarem ao seu 

destino, ajudando a medir o progresso em vistas de ser uma empresa sustentável através de seus 

objetivos e práticas. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa se classifica como exploratória e descritiva. 

Segundo Raupp e Beuren (2006, p. 80), em um “. . . estudo exploratório, busca-se conhecer 

com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões 

importantes para a condução da pesquisa”. Também é descritiva, pois possui fatos a serem 

observados, classificados e descritos. Segundo Gil (2002, p. 42), “as pesquisas descritivas são, 

juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática”. 

Adotou-se a estratégia de Estudo de Caso, pois de acordo com Gil (2002, p. 54), esse 

tipo de estratégia “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento . . .”. A abordagem apresenta-se como 
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qualitativa. Segundo Moresi (2003, p. 69), “a pesquisa qualitativa ajuda a identificar questões 

e entender porque elas são importantes”. De acordo com Raupp e Beuren (2006, p. 92), “na 

pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está 

sendo estudado”. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa que pertence ao setor gráfico na cidade 

de João Pessoa-PB. Esta foi selecionada para participar dessa pesquisa, porque constam, em 

seu sítio institucional, informações e ações desenvolvidas pela empresa,  que estão voltadas à 

sustentabilidade. Depois de observar o interesse voltado à sustentabilidade, buscou-se analisar 

a participação do profissional contábil em aspectos associados à sustentabilidade empresarial, 

sobretudo aos indicadores de sustentabilidade. 

Para a realização dessa pesquisa, foi aplicado um questionário estruturado. Foi também 

realizada entrevista com profissional contábil e uma visita técnica com a finalidade de observar 

in loco as ações mencionadas. O questionário utilizado para a pesquisa foi composto por 

questões envolvendo informações da empresa, contabilidade gerencial e indicadores de 

sustentabilidade. 

As variáveis investigadas associadas à empresa foram as seguintes: tempo de mercado; 

quantidade de funcionários; prêmios em relação às práticas sustentáveis; e porte da organização. 

Estas variáveis foram investigadas com a finalidade de se obter uma caracterização geral da 

empresa pesquisada. 

Na contabilidade gerencial, investigaram-se: a totalidade do seu corpo funcional; o nível 

organizacional em que a contabilidade se encontra; a interação com outros departamentos e as 

funções exercidas pelos profissionais da contabilidade dentro da organização. Verificou-se, 

ainda, a participação destes em aspectos associados aos diferentes indicadores de 

sustentabilidade. Para cada indicador, foi analisada a participação do profissional de 

contabilidade da seguinte forma: planejamento, execução, controle e tomada de decisão. 

Os resultados associados aos indicadores de sustentabilidade foram analisados por meio 

do Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE) proposto por Callado (2010). A 

operacionalização do GSE foi realizada a partir do desenvolvimento das seguintes etapas: 

cálculo de Escores Parciais de Sustentabilidade (EPS); cálculo de Escore de Sustentabilidade 

Empresarial (ESE); e integração de Escores Parciais de Sustentabilidade por meio de 

localização das empresas investigadas no GSE. 

O cálculo de Escores Parciais de Sustentabilidade (EPS) apresenta os resultados das 

dimensões - ambiental, social e econômica - da sustentabilidade empresarial. A partir dos 

Escores Parciais de Sustentabilidade (EPS) calculados, identifica-se se as empresas obtiveram 

conformidade satisfatória ou insatisfatória em relação a cada uma das três dimensões de 

sustentabilidade analisadas.  

O cálculo de Escores de Sustentabilidade Empresarial (ESE) foi realizado a partir dos 

resultados dos índices agregados de sustentabilidade empresarial que foram obtidos a partir dos 

Escores Parciais de Sustentabilidade (EPS) por cada uma das empresas participantes da 

pesquisa.  

Esse modelo proposto classifica a sustentabilidade da empresa através de quatro 

resultados possíveis: Sustentabilidade Empresarial Satisfatória, Sustentabilidade Empresarial 

Relativa, Sustentabilidade Empresarial Fraca e Sustentabilidade Empresarial Insuficiente. O 

posicionamento de empresas em um Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE) analisa os 

resultados obtidos a partir de uma perspectiva espacial e tri-dimensional da sustentabilidade 

empresarial.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Este item se divide em seções que irão auxiliar a compreender os resultados alcançados 

através da coleta de dados na empresa pesquisada, contendo os resultados associados à 

sustentabilidade empresarial nas três dimensões, de acordo com o modelo considerado, e a 

participação do profissional contábil nos indicadores das dimensões consideradas. 

 

4.1 Apresentação da Empresa 

 

A empresa iniciou suas atividades há 50 anos na cidade de João Pessoa, Paraíba. Está 

instalada em uma área de 26.000 m² e possui um total de 330 colaboradores. Apresenta 

características de uma administração familiar e atua no setor gráfico desenvolvendo diversos 

produtos, desde a pré-impressão até os acabamentos finais. 

A organização dispõe de equipamentos (máquinas) de última geração, investindo 

constantemente em novas tecnologias, que atuam de forma sustentável, valorizando 

colaboradores, sócios, fornecedores e a sociedade de uma maneira geral. Possui os seguintes 

valores: ética, transparência e simplicidade nas relações; qualidade dos produtos e serviços; 

fortalecimento da relação com o cliente; desenvolvimento sustentável da organização; 

valorização e qualificação dos colaboradores; e responsabilidade socioambiental.  

A empresa conquistou diversos prêmios por seu reconhecimento nos mercados nacional 

e internacional, a exemplo do Top of Mind, Sappi Trading Printer of the Year e Prêmio Top de 

Marketing ADVB. Esta foi uma das primeiras empresas do segmento gráfico das regiões Norte 

e Nordeste a trabalhar com processos que não agridem ao meio ambiente. 

A empresa desenvolve ações voltadas para a sustentabilidade, a saber: setor de aparas 

que separa as sobras de papéis para reciclagem; possui uma Estação de Tratamento de Efluentes 

(ETE), que trata os resíduos líquidos gerados pelas máquinas; foi a primeira e é uma das únicas 

gráficas do Norte e Nordeste certificadas com o selo Forestry Stewardship Council (FSC), o 

qual informa/certifica a utilização de papéis provenientes de madeiras extraídas de florestas que 

utilizam os princípios de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.  

Obteve outras certificações: Huber Green e a Verniz Ecolake. A primeira informa que 

as tintas utilizadas na impressão são à base de óleos vegetais; e a segunda, que o produto para 

acabamento é produzido através de fontes renováveis de matéria-prima. A organização tem 

filiais e escritórios de atendimentos aos clientes localizados em 12 estados do Brasil. 

Na empresa, a contabilidade é desenvolvida por quatro profissionais que fazem parte do 

seu Quadro Funcional. Esses funcionários desempenham diferentes funções da área contábil, a 

saber: analista contábil - responsável pela contabilidade; analista fiscal - responsável pela parte 

fiscal; analista de custos - responsável pelos custos em geral; e o coordenador de contabilidade 

financeira - responsável por todos mencionados anteriormente. O último é o responsável pela 

avaliação e confirmação de todos os dados passados pelos outros profissionais, para consolidar 

a informação final, ou seja, verificar se cada profissional responsável por suas atividades 

exerceu-as de forma correta. 

A contabilidade desenvolve ações que envolvem os três níveis organizacionais, partindo 

do nível operacional ao estratégico. Apesar de apresentar essa configuração, suas ações 

desempenham um maior impacto no operacional, desenvolvendo suas tarefas para atingir as 

metas desejadas pela organização. 

O profissional contábil se relaciona com outros departamentos da empresa, entre eles: 

entradas de notas; faturamento; financeiro; contas a pagar; contas a receber; almoxarifado; e 

tecnologia da informação. Para cada um desses departamentos, sempre tem um operacional - 

uma pessoa responsável pelo desenvolvimento dessa atividade e pela informação desta para seu 

responsável superior. 
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Destacam-se algumas funções dos profissionais de contabilidade da empresa: cálculo 

das obrigações fiscais; elaboração das demonstrações contábeis; elaboração de relatórios de 

custos; elaboração de orçamentos; controle financeiro; e participação no processo decisório. 

Os relatórios fornecidos pela contabilidade são utilizados principalmente para fins 

gerenciais. O coordenador de contabilidade busca, através das informações que chegam até ele, 

classificar a contabilidade da seguinte forma: gerencial; societária; tributária e financeira. Seu 

objetivo é que, quando precisar de informações relacionadas a estas para posterior decisão, o 

acesso seja mais fácil. Alguns dos relatórios produzidos por esse profissional estão voltados ao 

consumo de papel, utilização dos diferentes materiais de produção e itens associados à mão de 

obra. 

 

4.2 RESULTADO DO GSE E DA PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

4.2.1 Dimensão Ambiental 

 

A primeira dimensão da sustentabilidade a ser analisada foi a ambiental, que é composta 

por 16 (dezesseis) indicadores, como demonstra a tabela a seguir. 

 

Tabela 1 

Escores Parciais de Sustentabilidade da Dimensão Ambiental 
INDICADORES EMPRESA  

(I1) Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 4,500  

(I2) Quantidade de água utilizada 5,000  

(I3) Processos decorrentes de infrações ambientais 2,250  

(I4) Treinamento, educação de funcionários em aspectos associados ao meio ambiente 5,500  

(I5) Economia de energia 4,500  

(I6) Desenvolvimento de tecnologias equilibradas 4,572  

(I7) Ciclo de vida dos produtos e serviços 1,857  

(I8) Quantidade de combustível fóssil utilizado por ano 4,000  

(I9) Reciclagem e reutilização de água 2,500  

(I10) Acidentes ambientais 7,713  

(I11) Fontes de recursos utilizados 2,000  

(I12) Redução de resíduos 4,000  

(I13) Produção de resíduos tóxicos 4,286  

(I14) ISO 14001 1,714  

(I15) Qualidade do solo 6,858  

(I16) Qualidade de águas de superfície 6,858  

Pontuação referente ao Escore Parcial de Sustentabilidade Ambiental 68,108  

Escore Parcial de Sustentabilidade Ambiental 0  

Desempenho Insatisfatório  

Nota. Escore mínimo da dimensão: 35,643; Escore médio da dimensão: 71,286; Escore máximo da dimensão: 

106,929. 

Nota. Desempenho insatisfatório = 0 (pontuação total inferior à pontuação média); Desempenho satisfatório = 1 

(pontuação total igual ou superior à pontuação média). 

 

Verificou-se a pontuação de 8 (oito) dos 16 (dezesseis) indicadores ambientais no 

desempenho intermediário, o que destaca os indicadores associados ao treinamento, educação 

e capacitação em aspectos ambientais, desenvolvimento de tecnologias equilibradas, redução 

de resíduos, produção de resíduos tóxicos. Por outro lado, essa empresa apresentou desempenho 

superior em apenas 3 (três) indicadores ambientais: o que destaca nenhum registro de acidente 

ambiental e que suas atividades desenvolvidas não geram danos ao solo e às águas de superfície. 

De acordo com o resultado apresentado na dimensão ambiental, a empresa apresentou 

desempenho insatisfatório nos Escores Parciais de Sustentabilidade da dimensão ambiental 

(EPSA), pois possui resultados menores que o Escore Médio dessa dimensão. 
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A dimensão ambiental é composta por 16 (dezesseis) indicadores. O profissional de 

contabilidade participa de 4 (quatro) desses indicadores: quantidade de água utilizada, 

economia de energia, desenvolvimento de tecnologias equiparadas e redução de resíduos. 

Em relação à quantidade de água utilizada, o profissional de contabilidade participa do 

controle, que consiste em informar a variação entre os anos em relação ao consumo. Já em 

relação à economia de energia, o profissional de contabilidade participa do planejamento, 

execução, controle e da tomada de decisões associadas a esse item. Como exemplo, uma das 

aquisições da empresa foi um aglomerado de máquinas, um novo gerador, os quais não utilizam 

a mesma quantidade de combustíveis antes utilizados em maior escala. 

Dessa forma, a empresa deixa de utilizar geradores à base de combustíveis, passando a 

não ser prejudicial ao meio ambiente frente à antiga matriz energética adotada. Nesse caso, o 

contador participa do planejamento da aquisição e avalia de que forma a organização tem 

condições em pagá-la, visto que ele tem todo o controle do endividamento, caixa, banco, etc.  

No desenvolvimento de tecnologias equilibradas, ou seja, na aquisição de tecnologias 

desenvolvidas por outras empresas voltadas aos impactos ambientais causados por suas 

atividades, essa empresa adquire máquinas de outras organizações para melhor desenvolver 

suas funções sem agredir o meio ambiente. O profissional de contabilidade participa do 

planejamento, execução, controle e decisões associadas a esse item; de forma a consultar se o 

investimento do bem é necessário para a organização e como serão as condições de pagamento. 

Na redução de resíduos gerados pelo desenvolvimento das atividades operacionais da 

empresa, tem-se um contrato firmado com uma empresa especializada para a retirada dos 

resíduos gerados por suas máquinas, com vista a não agredir o meio ambiente. O profissional 

de contabilidade participa do planejamento e execução, que se dá através do gerenciamento do 

contrato assinado com a empresa especializada. A empresa tem o controle da quantidade de 

resíduos utilizados e da observação para ver se a empresa contratada desempenha de forma 

adequada a retirada dos resíduos tóxicos da organização. 

Em relação aos demais indicadores associados à dimensão ambiental, o profissional de 

contabilidade não participa, mas tem o conhecimento das práticas sustentáveis que a empresa 

possui e da sua busca cotidiana por um ambiente mais sustentável. 

 

4.2.2 Dimensão Econômica 

 

 A segunda dimensão da sustentabilidade a ser analisada é a econômica, que é composta 

por 14 (quatorze) indicadores de desempenho econômico. Os resultados são apresentados na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 2 

Escores Parciais de Sustentabilidade da Dimensão Econômica 
INDICADORES EMPRESA  

(I17) Investimentos éticos 5,000  

(I18) Gastos em saúde e em segurança 6,000  

(I19) Investimento em tecnologias limpas 2,250  

(I20) Nível de endividamento 3,714  

(I21) Lucratividade 6,429  

(I22) Participação de mercado 6,000  

(I23) Passivo ambiental 6,000  

(I24) Gastos em proteção ambiental 6,429  

(I25) Auditoria 1,857  

(I26) Avaliação de resultados da organização 6,858  

(I27) Volume de vendas 6,000  

(I28) Gastos com saúde e demais benefícios 2,000  

(I29) Retorno sobre capital investido 6,429  

(I30) Selos de qualidade 6,000  



27 
 

Pontuação referente ao Escore Parcial de Sustentabilidade Econômica 70,966  

Escore Parcial de Sustentabilidade Econômica 1  

Desempenho Satisfatório  

Nota. Escore mínimo da dimensão: 29,179; Escore médio da dimensão: 58,358; Escore máximo da dimensão: 

87,537. 

Nota. Desempenho insatisfatório = 0 (pontuação total inferior à pontuação média); Desempenho satisfatório = 1 

(pontuação total igual ou superior à pontuação média). 

 

Em relação ao desempenho superior obtido pela empresa, observa-se seu destaque pelos 

gastos realizados em saúde e segurança, participação no mercado, passivo ambiental, gastos em 

proteção ambiental, avaliação de resultados da organização e obtenção de selos de qualidade. 

No desempenho inferior, foi observado que a empresa não possui contratos com empresas de 

auditoria e não possui gastos com planos de pensões e aposentadorias de seus funcionários. 

De acordo com o resultado apresentado na dimensão econômica, a empresa apresenta 

desempenho satisfatório no Escore Parcial de Sustentabilidade da dimensão econômica (EPSE). 

Partindo para aspectos da dimensão econômica, observa-se a participação do 

profissional de contabilidade em 8 (oito) dos 14 (quatorze) indicadores econômicos. Destacam-

se: investimentos éticos; nível de endividamento; lucratividade; participação de mercado; 

avaliação de resultados da organização; volume de vendas; retorno sobre o capital investido; e 

selos de qualidade. A seguir será destacada a participação do profissional de contabilidade nos 

indicadores econômicos destacados. 

No que diz respeito aos investimentos éticos, a empresa busca, através da utilização de 

critérios econômicos, conciliar aspectos sociais e ambientais nos critérios de decisão, ao realizar 

novos investimentos. O profissional de contabilidade participa do planejamento, execução, 

controle e de decisões associadas aos investimentos, buscando desenvolver um processo 

decisório que envolva, de maneira conjunta, aspectos ambientais, econômicos e sociais. Essa 

decisão nem sempre é fácil de ser tomada, visto que, em alguns casos, a melhor decisão ao 

envolver aspectos sociais e ambientais pode não ser viável economicamente para a empresa. 

Ao analisar os resultados obtidos nos últimos três anos, verificou-se que o nível de 

endividamento da empresa se manteve inalterado. O profissional de contabilidade participa do 

planejamento, execução, controle e de decisões associadas ao comportamento dos resultados 

relacionados a esse indicador, a exemplo da negociação desenvolvida na forma de pagamento 

de algum bem que está para ser adquirido pela organização. Uma das consequências para este 

item se manter inalterado em relação aos anos anteriores, é a adesão de novas máquinas, novos 

produtos, fazendo com que as quitações das dívidas em longo prazo gerem aquisição de outros 

bens em longo prazo, permanecendo assim inalterado o nível de endividamento da organização. 

Em relação à lucratividade e à participação de mercado, a empresa apresentou um 

aumento nos resultados analisados ao considerarem-se os três últimos anos. Esses resultados 

foram constatados nos dois indicadores econômicos analisados; observando, assim, um maior 

reconhecimento e aceitação por suas atividades geradas buscarem a sustentabilidade, a 

preservação do meio ambiente. Buscando utilizar as práticas sustentáveis no seu dia a dia. O 

profissional de contabilidade participa do planejamento, execução, controle e de decisões 

associadas a esses dois indicadores; ou seja, participa do planejamento e execução da 

distribuição do lucro na organização, tendo o controle dessa dimensão em relação a anos 

anteriores e participa de decisões relacionadas a esse aspecto. 

Na avaliação de resultados, a empresa dispõe de processos formais para avaliar os seus 

resultados e mensurar os desempenhos de suas atividades e departamentos - a exemplo dos 

relatórios de produtividade que são produzidos para avaliar e comparar a diferença entre um 

relatório e outro: se seus objetivos foram atingidos. O profissional de contabilidade participa 

do planejamento, execução, controle e de decisões associadas a esse item. O profissional busca 
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gerenciar de forma eficiente, no sentido de poder fornecer relatórios concisos e objetivos à 

administração superior, sempre que for solicitado.  

O volume de vendas e o retorno sobre o capital investido também tiveram aumento em 

relação aos anos anteriores. O profissional de contabilidade participa da execução e controle 

desses dois indicadores econômicos, ou seja, executa o que ocorreu em cada mês para ter o 

controle no decorrer de cada ano. 

Por fim, há os indicadores associados aos selos de qualidade e às certificações. A 

empresa é reconhecida pela adesão ao selo FSC, o qual é reconhecido internacionalmente, 

possuindo um custo alto para a sua adesão. A empresa também é certificada pela Huber Green 

e Verniz Ecolake. O profissional de contabilidade participa do planejamento e de decisões 

associadas a esses selos/certificados, visto que são exigidos elevados investimentos para sua 

aquisição e manutenção. A principal relevância atribuída a essas adesões está relacionada à 

obtenção de retornos em longo prazo e à possibilidade de a empresa vir a ser reconhecida 

internacionalmente por adotar tais medidas certificadoras de práticas sustentáveis.  

Em relação aos outros indicadores econômicos, o profissional de contabilidade tem 

conhecimento deles na organização, mas não participa dos pontos acima abordados. 

 

4.2.3 Dimensão Social  

 

A terceira dimensão da sustentabilidade a ser analisada é a social, que é composta por 

13 (treze) indicadores de desempenho social, conforme o modelo proposto. Os resultados são 

apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 3 

Escores Parciais de Sustentabilidade da Dimensão Social 
INDICADORES EMPRESA  

(I31) Geração de trabalho e renda 7,287  

(I32) Auxílio em educação e treinamento 4,000  

(I33) Padrão de segurança de trabalho 6,750  

(I34) Ética organizacional 7,125  

(I35) Interação social 6,750  

(I36) Empregabilidade e gerenciamento de fim de carreira 5,250  

(I37) Políticas de distribuição de lucros e resultados entre funcionários 7,287  

(I38) Conduta de padrão internacional 3,428  

(I39) Capacitação e desenvolvimento de funcionários 7,287  

(I40) Acidentes fatais 7,713  

(I41) Contratos legais 6,858  

(I42) Stress de trabalho 4,286  

(I43) Segurança do produto 5,571  

Pontuação referente ao Escore Parcial de Sustentabilidade Social      79,592  

Escore Parcial de Sustentabilidade Social          1  

Desempenho Satisfatório  

Nota. Escore mínimo da dimensão: 28,483; Escore médio da dimensão: 56,966; Escore máximo da dimensão: 

85,499. 

Nota. Desempenho insatisfatório = 0 (pontuação total inferior à pontuação média); Desempenho satisfatório = 1 

(pontuação total igual ou superior à pontuação média). 

  

  A empresa obteve desempenho superior em 10 (dez) indicadores sociais, destacando-

se: a empregabilidade e o gerenciamento de fim de carreira; políticas de distribuição de lucros 

e resultados entre os funcionários; e capacitação e desenvolvimento de funcionários. Com 

desempenho intermediário, pode-se destacar o indicador associado ao auxílio em educação e 

treinamento e em relação ao stress no trabalho. No desempenho inferior, a organização não 

obteve nenhum indicador. 
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De acordo com o resultado apresentado na dimensão social, como classifica o modelo, 

a Empresa apresenta desempenho satisfatório no Escore Parcial de Sustentabilidade da 

dimensão social (EPSS). 

Na dimensão social, a qual é composta por 13 (treze) indicadores sociais, o profissional 

de contabilidade participa de 2 (dois) desses indicadores: as políticas de distribuição de lucros 

e resultados entre os funcionários e a capacitação de desenvolvimento dos funcionários. A 

seguir serão demonstradas as particularidades da participação associada aos indicadores 

destacados. 

Em relação às políticas formais de distribuição de lucros entre os funcionários, a empresa 

aderiu à PLR (Participação nos Lucros e Resultados). O profissional de contabilidade participa 

do planejamento e do desenvolvimento das regras e normas dessa política. 

No tocante à capacitação e ao desenvolvimento de seus funcionários, a empresa possui 

políticas de capacitação, ao identificar a necessidade de determinados funcionários passarem 

por um processo de qualificação ou capacitação, buscando com isso desenvolver de maneira 

mais eficiente as atividades que estão a eles associadas. O profissional de contabilidade 

participa do planejamento das políticas relacionadas a esse indicador, fazendo parte do grupo 

de pessoas que desenvolvem essas políticas na empresa. 

Em relação aos demais indicadores da dimensão social, a exemplo do auxílio em 

educação e treinamento, o profissional de contabilidade já havia participado do processo 

decisório tempos atrás. Entretanto, atualmente a empresa não se utiliza desse profissional para 

essa finalidade. Esse mesmo posicionamento foi observado em relação ao restante dos 

indicadores sociais investigados. 

 

4.2.4 Resultados dos Escores de Sustentabilidade Empresarial (ESE) e Posicionamentos 

no Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE) 

 

 Através dos resultados obtidos pelos Escores Parciais de Sustentabilidade (EPS) das três 

dimensões analisadas, foi possível identificar o desempenho global da empresa investigada a 

partir dos seus Escores de Sustentabilidade Empresarial (ESE). Os resultados seguem na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 4 

Resultados dos Escores de Sustentabilidade Empresarial (ESE) das Empresas 
 

 

EMPRESA 

RESULTADO 

Escore Ambiental 

(EPSA) 

Escore Econômico 

(EPSE) 

Escore Social 

(EPSS) 

(ESE) 

Empresa 0 1 1 2 

Nota. Sustentabilidade Empresarial Insuficiente (ESE = 0); Sustentabilidade Empresarial Fraca (ESE = 1); 

Sustentabilidade Empresarial Relativa (ESE = 2); Sustentabilidade Empresarial Satisfatória (ESE = 3). 

 

A partir desse resultado, pode-se observar que a empresa investigada possui o resultado 

em relação à sustentabilidade empresarial com Escore 2, o que representa uma 

(Sustentabilidade Empresarial Relativa); o que indica que essa empresa teve desempenhos 

satisfatórios em duas das três dimensões analisadas. Sendo a dimensão com resultado 

insatisfatório correspondente à dimensão ambiental. 

Os valores calculados para o Escore Parcial de Sustentabilidade (EPS) para cada 

dimensão teve como primeiro resultado a dimensão ambiental, em que o valor foi inferior ao 

Escore Médio da Dimensão. Já a dimensão econômica e social obtiveram resultados superiores 

ao Escore Médio da Dimensão. 

Após as interações entre os Escores Parciais de Sustentabilidade e das quatro faixas da 

sustentabilidade empresarial dos Escores de Sustentabilidade Empresarial (ESE), pode-se 
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caracterizar 8 (oito) posicionamentos que compõem o Grid de Sustentabilidade Empresarial 

(GSE). Os posicionamentos das empresas investigadas seguem na tabela abaixo. 

 

Tabela 5 

Interações entre os Escores Parciais de Sustentabilidade (EPS) e Escores de 

Sustentabilidade Empresarial (ESE) 
 

 

 

EMPRESA 

RESULTADO 

Escore 

Parcial 

Ambiental 

(EPSA) 

Escore 

Parcial 

Econômico 

(EPSE) 

Escore 

Parcial 

Social 

(EPSS) 

Escore de 

Sustentabilidade 

Empresarial 

(ESE) 

Posicionamento no 

Grid de 

Sustentabilidade 

Empresarial (GSE) 

Empresa 0 1 1 2 V 

Nota. O posicionamento no Grid de Sustentabilidade Empresarial é composto por 8 (oito) posicionamentos 

espaciais. O que corresponde da posição I a VIII dependendo dos seus resultados obtidos nos Escores. 

 

Portanto, o posicionamento da empresa investigada no Grid de Sustentabilidade 

Empresarial (GSE) possui posicionamentos V. Na Figura 1, está apresentado o posicionamento 

da empresa dentro do Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE), conforme proposto no 

modelo considerado.  

 

 
 

Figura 1. Posicionamentos das empresas no Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE) 

 

O modelo proposto no Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE) permite ilustrar o 

desempenho de sustentabilidade empresarial, considerando as dimensões: ambiental, 

econômica e social. De acordo com o modelo, a visualização gráfica do posicionamento fornece 

uma perspectiva tridimensional sobre a noção de sustentabilidade, em que se tem as qualidades 

e deficiências das empresas analisadas. 

Portanto, no que tange à sustentabilidade empresarial, a empresa se encontra no 

posicionamento do Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE) - na posição V, que representa 

empresas com bom desempenho econômico e que possuem boas interações sociais, mas não 

estão completamente comprometidas com aspectos ambientais. 

Por fim, observa-se a contribuição do profissional de contabilidade para a obtenção deste 

posicionamento, pois, no decorrer das três dimensões da sustentabilidade consideradas pelo 

modelo utilizado, ele participa de forma direta ou indireta de resultados relacionados a diversos 

indicadores de sustentabilidade.  

II

III

I

IV

V VI

VII VIII

II

III

I

IV

V VI

VII VIII

EMPRESA 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo verificar a participação do profissional 

de contabilidade em aspectos associados aos indicadores de sustentabilidade. Após análises 

realizadas, verificou-se que o profissional de contábil participa - de forma direta e indireta - de 

aspectos associados aos indicadores de sustentabilidade. 

 O estudo da sustentabilidade foi desenvolvido de acordo com o Modelo Grid de 

Sustentabilidade Empresarial (GSE), e a participação do profissional foi observada através do 

planejamento, da execução, do controle e da tomada de decisões associadas aos indicadores. 

O resultado da sustentabilidade empresarial, como Sustentabilidade Empresarial 

Relativa, indica que a organização tem resultado satisfatório em duas das três dimensões 

analisadas: a dimensão econômica e a social. Já na dimensão ambiental, o resultado obtido foi 

considerado insatisfatório. Pelo resultado obtido, a empresa ainda não é ambientalmente 

sustentável de acordo com o modelo, mas está buscando esse resultado através das práticas e 

adesões sustentáveis. 

O modelo GSE tem, no total, 43 (quarenta e três) indicadores; o profissional contábil 

participa de 14 (quatorze) indicadores dos 43 (quarenta e três) definidos pelo modelo, sendo 4 

(quatro) da dimensão ambiental, 8 (oito) da dimensão econômica e 2 (dois) da dimensão social. 

Com isso, verificou-se a participação do profissional de contabilidade através de informações 

disponibilizadas com relação ao planejamento, execução, controle e tomada de decisão de 

alguns indicadores estudados no GSE. 

Ainda são poucos os estudos relacionando a contabilidade com a sustentabilidade sem 

ter como foco a contabilidade ambiental. Com isso, sugere-se uma pesquisa mais aprofundada 

em organizações com relação à importância das informações geradas pelos profissionais de 

contabilidade para uso em investimentos de selos/certificados sustentáveis bem reconhecidos. 
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II. A ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS GASTOS EM SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PÚBLICA NOS 

ESTADOS BRASILEIROS ATRAVÉS DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) 

 

Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor: 9. Informações de 

Custos e Qualidade do Gasto Público. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a eficiência dos estados brasileiros na alocação 

dos recursos públicos para as áreas segurança e educação pública no período de 2010 a 2014. 

A Carta Magna brasileira concede ao Poder Público a obrigatoriedade da administração dos 

recursos públicos, a princípio, de maneira eficiente. Assim, são necessárias ferramentas que 

auxiliem os gestores nas tomadas de decisões. Nesse rumo, é esperado que a informação 

contábil proporcione aos gestores e à sociedade os subsídios necessários à tomada de decisão 

bem como formar opinião sobre tal gestão. Visando alcançar o objetivo do estudo foi utilizada 

a ferramenta Análise Envoltória de Dados (DEA), modelo BCC, comparando os gastos em 

Segurança e Educação com os índices de criminalidade de cada unidade federativa. Diante do 

que preconiza o objeto de investigação da pesquisa, os resultados evidenciaram que dos 26 

estados examinados 11 atingiram o nível máximo de eficiência, 8 apontaram alto grau de 

eficiência e os demais indicaram médio grau de eficiência, visto que o estado do Tocantins 

apresentou o menor índice de eficiência. O estudo concluiu que os estados que mais aplicaram 

recursos não foram os que atingiram o máximo retorno, portanto, é razoável concluir que tão 

importante quanto destinar recursos é gerenciá-los com eficiência. Neste caso, a contabilidade 

aplicada ao setor público assume relevante papel quanto ao fornecimento de instrumentos 

para a avaliação e mensuração do desempenho. 

 

Palavras-chave: Recursos Públicos. Eficiência na Administração Pública. Gastos com 

Educação. Gastos com Segurança Pública. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com a necessidade supereminente de controlar os gastos, os gestores públicos necessitam de 

técnicas eficientes que os auxiliem nas tomadas de decisões. Nesse sentido, a contabilidade 

pública se apresenta como principal fonte de informações ao gestor público, de modo especial 

nos ramos da contabilidade de custos e no controle interno (Coelho, Costa & Sousa, 2013). 

Nesse rumo, considerando o cenário brasileiro, dado pela crise pós-governo Lula, destacam-se 

problemas relacionados à qualidade dos serviços públicos nas áreas de segurança e educação, 

especialmente porque estas são áreas que demandam grande volume de recursos. 

Uma nação que aplica recursos no ensino contribui para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, nisso a educação mostra-se tema fundamental no meio científico, pois através desta o 

indivíduo tem maiores chances de uma vida digna (Becker, 2012). 

Em relação à segurança, destaca-se que a sociedade brasileira convive com a violência 

crescente. Assim, a temática segurança pública deveria ser prioritária, já que atinge mais de 

50 mil homicídios por ano (Leeds, 2015). De acordo com Waiselfsz (2016), em 2014 o 

indivíduo jovem entre 15 e 29 anos representou 58% das vítimas de homicídios. Como 

consequência, o sujeito deixa de participar da atividade produtiva do país. 
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Diante dessa perspectiva, tanto a educação pública como o enfretamento à violência são 

problemas a serem encarados pela população brasileira, pois são determinantes da qualidade 

de vida do indivíduo e também fatores relevantes do desenvolvimento econômico.  

Dessa forma, a aplicação dos recursos públicos para os setores de segurança e educação 

precisam ser efetivos, porquanto as gestões de tais recursos podem impactar positiva ou 

negativamente nos índices de marginalidade.  

Para Leeds (2014) nos estados do Paraná e Espírito Santo, em 2011, o investimento na 

estrutura policial e na prevenção das infrações criminais, através de programas que 

identificavam as áreas mais violentas, obteve como resultado a diminuição na taxa de 

homicídios nos anos seguintes. 

No mesmo rumo, Cerqueira et al., (2016) evidenciaram que fatores como o sistema 

educacional e situação econômica são causas que influenciam na delinquência, visto que o 

baixo grau de escolaridade promove uma maior probabilidade de o indivíduo fazer parte do 

crime em relação àqueles que atingem o ensino superior. Da mesma forma, os mesmos 

autores argumentam que o aumento do desemprego e a desigualdade social fazem com que o 

cometimento de delitos cresça. 

Segundo Lochner (2004), nos Estados Unidos o ensino pode ser um fator de prevenção contra 

a violência no médio e longo prazo, pois frequentando a escola, o sujeito tem maiores 

oportunidades financeiras e afastando-se da prática criminosa. 

No entanto, de modo especial no cenário de crise econômica a aplicação de verbas públicas 

tem sido questionada pela sociedade quanto a sua efetividade. Segundo Lima et al., (2012), no 

período 2003 a 2010, os gastos com segurança pelos municípios brasileiros cresceram 120%, 

porém, o que a sociedade brasileira observa é o crescimento da violência. Com isso, uma 

análise a respeito da alocação de recursos nos setores de segurança e educação pelo poder 

público é fundamental para identificar se estão atendendo as necessidades da sociedade e, na 

mesma esteira, se são gerenciados adequadamente. 

Dado os argumentos apresentados, a presente pesquisa se propõe a responder ao seguinte 

questionamento: Qual o grau de eficiência dos gastos em segurança e educação pública 

nos estados brasileiros? 

A relevância do tema se dá pela necessidade de identificar a eficiência da gestão nos estados 

brasileiros com o capital público dispendido nos setores de segurança e educação, dado o 

entendimento de ambos serem essenciais ao combate a marginalidade no Brasil. O estudo se 

justifica porque as informações trazidas podem contribuir para que os governantes analisem a 

gestão do dinheiro público e busquem atender suas funções de prover o bem comum da 

sociedade. 

O objetivo da pesquisa é aferir o grau de eficiência dos gastos em segurança e educação 

pública nos estados brasileiros. Para tanto, teste não paramétrico será utilizado no estudo para 

analisar a seguinte hipótese: H1: Maior volume de investimentos em segurança e educação 

melhoram os indicadores de eficiência nos estados brasileiros. 

Para atingir ao objetivo declinado utilizou-se o método da Análise por Envoltória de Dados 

(DEA), que busca aferir a eficiência dos dados coletados sobre os gastos públicos em 

segurança e educação confrontando-os com os principais tipos de crimes. Assim, apurou-se a 

relação média entre os gastos com educação e segurando pelos estados brasileiros, bem como 

os índices de criminalidade nos anos 2010 a 2014. O estudo indica quais foram os estados 

mais eficientes na alocação de tais recursos e o resultado pode auxiliar os gestores públicos a 

desenvolver planejamentos mais eficazes no uso de recursos públicos. 

O trabalho divide-se em 5 (cinco) seções, iniciando-se com esta introdução, seguida peça 

revisão da literatura, posteriormente apresenta-se a metodologia, a análise de dados e a 

conclusão, esta que traz as limitações do estudo e as sugestões para pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contabilidade e Gestão Eficiente no Setor Público 

 

A finalidade da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é estudar, conduzir, verificar e 

evidenciar a organização e realização do patrimônio público (Coelho, Cruz & Platt Neto, 

2011). De acordo com a Lei nº 4.320/64, em seu art. 83, a contabilidade evidenciará perante a 

Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem 

despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

Ainda pela Lei nº 4.320/64 o orçamento deve ser tratado como um instrumento de 

planejamento para a administração pública atingir seus propósitos de acordo as receitas e 

despesas fixadas. Tais informações apresenta cunho relevante aos gestores públicos no 

processo de tomada de decisões, pois através dos instrumentos contábeis a gestão pública 

efetua os registros dos atos e fatos ocorridos (Dantas, Albuquerque, Rêgo, Carvalho & 

Batista, 2014).  

A gestão pública é composta por entes federados e órgãos públicos com função 

administrativa (Mendes, Bessa & Silva, 2015). Logo, a gestão pública tem como objetivo a 

gestão de bens e o desempenho dos serviços públicos para atender a necessidade da sociedade 

(Pereira, 2009). Os órgãos públicos devem traçar planos de gestão, dirigir e executá-los. Para 

tanto, utilizam-se de duas funções: a função política, que planeja as normas governamentais e 

a função administrativa, que as executa (Di Pietro, 2015). 

As normas de contabilidade podem dar maior transparência aos atos da gestão pública 

(Andrade, 2013). Aliado a isso, no processo de tomada de decisões a contabilidade pública 

exerce papel fundamental de auxílio aos gestores fornecendo informações úteis para a 

eficiência de gestão (Pereira, 2009). A doutrina brasileira entende que eficiência é uma boa 

administração, ou seja, redução de desperdícios de recursos públicos (Lima, 2015) 

Ao deixar expresso o princípio da eficiência na CF o doutrinador objetivou atender a 

necessidade da sociedade (Lima, 2016). Para o mesmo autor, a aplicação deste princípio pela 

administração pública estabelece um esforço pela melhoria nos serviços públicos de modo a 

possibilitar o desenvolvimento econômico. 

Segundo Lima (2015), o princípio da eficiência reúne os seguintes atributos: 

prestabilidade, pois o serviço da administração deve ser adequado para o cidadão; presteza, 

porque os agentes públicos devem atender o cidadão com rapidez; e economicidade, uma vez 

que a satisfação do cidadão deve ser atingida do modo menos oneroso possível ao erário 

público.  

Assim sendo, é dever do gestor público aplicar seus conceitos. Segundo Camargo e 

Guimarães (2013) a eficiência é a melhor alocação dos recursos que se dispõe para alcançar 

um objetivo anteriormente estabelecido. Ainda segundo as autoras, eficiência é realizar uma 

atividade correta em um curto prazo, otimizando recursos.   

Nesse entendimento, Carvalho (2015) menciona que a eficiência é produzir 

adequadamente, com qualidade e menos despesa, ou seja, procuram-se sempre melhores 

resultados com a aplicação de menor quantidade de consumos. 

Pelos conceitos expostos, percebe-se a relevância da eficiência para o setor público, já 

que, é exigido da gestão pública exercer sua atividade com a máxima perfeição e isto indica 

maximizar a utilização dos recursos públicos (Andrade, 2013).  

Diante desse fato, é patente que a contabilidade pública, em decorrência de suas 

funções de controle sobre os atos da gestão pública, tem a finalidade de prevenir o mau uso 

dos recursos e desvios de bens públicos (Coelho et al., 2013). Para além disso, a contabilidade 

é fundamental para o processo de prestação de contas públicas e o consequente julgamento 
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social da gestão pública em termos de eficiência. 

 

2.2 Políticas Públicas  

 

2.2.1 Segurança Pública e o Combate a Criminalidade 

 

Na CF a segurança está inserida como direitos do cidadão. Tal política no Brasil não é 

considerada constitucionalmente incorporada ao sistema de assistência social e não existem 

leis constitucionais de vinculação orçamentária que garantam um modelo mínimo de gastos 

ou investimentos no setor, nem mesmo um procedimento básico de executar os recursos 

(Santos, Gontijo & Amaral, 2015). 

Para Feitosa e Hein (2014) a destinação dos recursos públicos para a área de segurança 

pública tem sido indagada quanto a sua eficiência. Ainda segundo os autores a alocação de 

tais recursos e sua forma de aplicação pode interferir positiva ou negativamente nos índices de 

criminalidade. A decisão dos governantes de quanto e como investir neste setor não é uma 

missão simples. 

Sendo assim, o gestor deve utilizar instrumentos de planejamento e orçamento para 

cumprir as metas e objetivos estabelecidos. Para Feitósa e Hein  (2014) é no orçamento que 

estão previstos os gastos públicos a serem utilizados para o cumprimento das funções do 

Estado, entre estas a segurança pública. 

Nessa perspectiva, para a preservação da ordem pública o Estado dispõe da polícia federal, da 

polícia rodoviária federal, da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros.  

Segundo Lima, Sinhoretto e Bueno (2015) o cenário de violência indica a convivência 

com taxas de crimes letais muito superiores a outros países, o que coloca o país no ranking 

das sociedades mais violentas do mundo. Para os mesmos autores em 2014 houve crescimento 

de 16,5% dos gastos nacionais com segurança pública, em relação ao ano anterior. 

Desse modo, o Brasil gasta com segurança pública em relação ao PIB o equivalente a 

(1,29%) que corresponde aos países europeus (1,30%), no entanto, as taxas de homicídios são 

quase 30 vezes menores que a do Brasil (Leeds, 2015).  

De acordo com o levantamento produzido pelo Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime (UNODC), o Brasil possui 2,8% da população mundial, mas acumula 11% 

dos homicídios de todo o mundo (Lima, Sinhoretto & Bueno, 2015).  

Isso significa que nos últimos anos da década de 2010, ao menos 50 mil homicídios 

ocorreram anualmente, isso expressa à ineficiência das polícias brasileiras (Lima et al., 2015). 

A criminalidade é um problema social, político e econômico, pelo lado social, por 

estar relacionado com a expectativa de vida do indivíduo, pelo viés econômico porque a 

intensidade se conecta com as condições econômicas e por fim, já pelo lado político por ser de 

competência do Estado combater a violência. Esta por sua vez é umas das maiores 

preocupações da sociedade (Santos & Kassouf, 2013). 

Nesse sentido, Garrido (2009) salienta que a situação econômica possui forte 

influência para a criminalidade. Para o autor, fatores como o desemprego, desigualdade 

social, a falência de empresas, o aumento da inflação e a diminuição do poder aquisitivo da 

população fazem com que a marginalidade cresça. 

De acordo com o 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados do 

Ministério da Saúde, nos anos 2013 e 2014 foram assassinadas, 53.646 e 59.627 pessoas, 

respectivamente. Isso indica um crescimento de 11,15% no período. Para Leeds (2015) tais 

dados deixam evidente que a sociedade é muito violenta e como tal, todas as infrações 

criminosas deveriam ser assunto prioritário para as políticas públicas. 
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Sob esta ótica, observa-se que o grau educacional guarda relação com a criminalidade. 

Por exemplo, no Brasil, entre as décadas de 80 e 90, a violência atingiu principalmente os 

homens que não possuíam instrução ou com apenas o primeiro grau, além disso, observou-se 

que são cada vez mais jovem (Cerqueira & Lobão, 2004). 

Ainda sobre o assunto, o Ministério da Saúde expôs que em 2002 81,2% das vítimas 

não possuíam nem mesmo o ensino fundamental completo (Feitósa & Hein, 2014). 

Observa-se que o impasse da violência no país está relacionado tanto com a educação, 

como as ações públicas adotadas pelos governantes, tratando-se de uma antiga problemática a 

qual o Poder Público detém dificuldades em combater (Carvalho & Silva, 2011). 

De acordo com o Anuário de Segurança Pública (2015) ao Poder Executivo cabe a 

obrigatoriedade de elaborar planos que visem o combate ao crime. No entanto, dados obtidos 

no mesmo anuário mostraram que em 2014 o Brasil contou com 666.479 policiais sendo que a 

população carcerária atingiu nesse mesmo ano o patamar de 607.373 detentos. Desta forma, 

uma visão superficial evidencia que as políticas públicas de repressão à violência estão sendo 

insatisfatórias. 

Como ficou patente, em termos de combate à criminalidade há necessidade de 

estabelecer uma relação de causa e efeito entre a aplicação de recursos e o consequente 

benefício para a população (Feitósa & Hein, 2014). Assim sendo, vislumbra-se à 

contabilidade pública, como uma ferramenta essencial na administração do setor público, a 

possibilidade de colaborar nesse processo.   

 

2.2.2 Educação Pública 

 

O direito a educação está elencado a partir do art. 6º na CF que define a educação como um 

direito social, estando descrito nos Arts. 205 ao 214.  Na mesma Carta, o Art. 212 designa que 

a União deverá aplicar não menos que 18% da receita proveniente de impostos federais, e aos 

estados, municípios e DF estipula que 25% das receitas de impostos estaduais e municipais 

sejam necessariamente aplicados na manutenção da educação fundamental e básica. 

Vale salientar que a educação é tema recorrente em discussões no âmbito político e 

que deve ser prioridade nos governos, tanto que Plano Nacional de Educação (PNE) prevê que 

os gastos com educação no Brasil devem sair dos atuais 5,7% para no ano 2024 atingir o 

patamar de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) objetivando a melhoria do sistema 

educacional brasileiro (Monteiro, 2015). 

Menezes (2008) menciona uma população mais educada aumenta a produtividade das 

empresas, e potencializa os efeitos positivos da globalização. Nesse rumo, é válido observar 

que a educação se configura como algo incontestável, por meio desta consegue-se contribuir 

com o desenvolvimento social e econômico de um país, estudos comprovam que a educação 

pode aumentar a proximidade entre as pessoas, o que facilita a comunicação, diminui a 

criminalidade, aumenta a consciência política, controla as taxas de fertilidade, esclarece as 

pessoas em relação a vícios e a redução das desigualdades sociais (Barbosa & Pessoa, 2010). 

Rosano-Peña; Albuquerque e Cavalho (2012) avaliaram os gastos públicos nos 

municípios goianos com educação, os resultados revelam que o nível de ineficiência é 

verificado em 67,44% dos municípios e suas causas são principalmente o impacto do entorno 

não controlável e ineficiência da gestão. Nesse sentido, a maior alocação de insumos não 

garante melhores resultados se antes não solucionar os problemas educacionais como os já 

citados, ou seja, maiores recursos para unidades ineficientes podem trazer mais desperdícios.  

Na mesma esteira, Savian e Bezerra  (2010) em estudo que aborda os gastos públicos 

no sistema educacional dos municípios paranaenses confirmaram que a alocação de recursos 

por parte dos municípios é em grande parte ineficiente, mesmo em municípios que tiveram os 
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bons desempenhos econômicos, concluindo-se que a gestão pública deve revisar os métodos 

de alocação de recursos públicos com a educação. 

Em outra importante obra, Becker (2012) utilizando um modelo dinâmico (GMM-

SYS), estudou os gastos públicos com educação e os relacionou com indicadores de violência 

nos estados brasileiros durante o período 2001 a 2009. O identificou que para cada 1% de 

investimento no ensino público a taxa de crime diminuía 0,1% no período seguinte, ou seja, 

evidencia-se, assim, que a educação pode contribuir com a redução da marginalidade. 

Em fechamento à esta seção, tem-se que embora a educação seja um fator positivo 

para uma sociedade, trazendo vários benefícios econômicos e sociais, a gestão pública deve 

ter um bom planejamento, metas e objetivos bem definidos de modo a permitir à gestão 

avaliar seu resultado em termos de legalidade e efetividade (Silva et al, 2015).  

  

3. METODOLOGIA 

 

Para alcance do objetivo, foi utilizada à ferramenta Análise Envoltória de Dados, do 

inglês Data Envelopment Analysis (DEA), de Charnes e Banker, aplicada para verificar a 

eficiência de Unidades Tomadoras de Decisão ou Decision Making Unit (DMU) (Silva et al, 

2015).  

A DEA é uma técnica utilizada para determinar a eficiência produtiva das DMUs, 

Estas, por sua vez, serão eficientes se obtiverem as maiores produtividades, dado o consumo 

dos insumos disponibilizados (Mello, Meza, Gomes & Neto, 2005). Em outras palavras, a 

técnica é utilizada para identificar DMU’s eficientes, utilizando-se de variáveis, insumos 

(inputs) e produtos (outputs) comuns entre as DMU’s.  

A DEA calcula a eficiência técnica das DMU’s entre os resultados (outputs) e os recursos 

(inputs), utilizando programação matemática linear para estimar a fronteira da possibilidade 

de produção, com isso, o resultado é um valor entre 0 e 1, ou seja, a variação decorre de 0 a 

100%. O número 1 (100%) é atribuído para as DMU’s consideradas eficientes, as demais são 

postas como menos eficientes (Silva, Oliveira, Martins & Silva, 2014). 

A figura 1 mostra como funciona a ferramenta análise envoltória de dados. 

 
Figura 1- Fronteira de eficiência 

Fonte: Silva (2012). 

 

A Figura 1 mostra a curva da eficiência, em que as DMU’s 1, 3 e 5 são consideradas 

eficientes, por estarem sob a curva da eficiência, já as DMU’s 2 e 4 são postas abaixo da 

curva, sendo assim ineficientes.  

Os pontos  P 1/2 e P 1/4, evidenciam que as DMU’s 2 e 4 podem atingir a eficiência 

através do resultado (output), ou seja, se reduzir a intensidade de recursos (inputs) mantendo-

se os níveis de resultado (outputs). 
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 Os pontos P 2/2 e P 2/4 expõe que, a eficiência é atingida, mantendo-se a mesma 

intensidade de recursos (inputs) e elevar-se os resultados (outputs) (Silva, 2012). 

A abrangência do estudo corresponde à análise da eficiência dos gastos em segurança 

e educação pública nos estados brasileiros no período dos anos de 2010 e 2014, observando o 

volume de recursos aplicados nos setores e de acordo com a amostra a ser explicitada na 

seção seguinte 

 

3.1 Do Universo e da Amostra 

 

A Federação brasileira é composta por 26 estados harmônicos e independentes entre si 

e autônomos para gerir recursos destinados às áreas de segurança e educação pública. Tendo 

isso em consideração, ao determinar a amostra tomou-se os estados como DMU’s.  

Para tanto, os dados sobre gastos com segurança e educação pública foram coletados 

no site Finbra (Finanças do Brasil), por 5 (cinco) anos, correspondente ao período de 2011 a 

2015.  

Para padronizar as unidades de medida, fora feito uma média dos gastos em segurança 

e educação encontrando-se os valores por 100 mil habitantes.  

As informações sobre os índices de criminalidade foram retiradas do Anuário do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nas edições dos anos 2011 a 2015. 

Dessa forma, determinou-se o conjunto de variáveis insumos (inputs) e produtos 

(outputs), os insumos são os gastos públicos de cada estado com segurança e educação. Os 

produtos são os índices de criminalidade, sendo selecionados 5 tipos de crimes: homicídio 

doloso, latrocínio doloso, homicídio culposo no trânsito, lesão corporal seguida de morte e 

crimes violentos letais intencionais. 

 

3.2 A Análise com DEA 

 

O método DEA é considerado uma metodologia que pode avaliar níveis de eficiência 

na gestão pública. Silva et al., (2013) afirmam que a técnica esta sendo amplamente utilizada 

para identificar a eficiência da aplicação de recursos públicos em diversos setores ofertados 

pela gestão pública, pois permite comparar e avaliar as unidades analisadas e possibilita o 

auxílio nas tomadas de decisões.  

Com base nisso, existem dois modelos pelos quais se pode verificar a eficiência DEA: 

o modelo CCR e o BCC. O modelo CCR proposto por Charnes et al. (1978) aplica o retorno 

constante de escala, em que, qualquer variação nas entradas (inputs) produz variação 

proporcional nas saídas (outputs), já o modelo BCC apresentado por Banker et al. (1984) 

considera retornos variáveis de escala e não assume proporcionalidade entre inputs e outputs, 

ou seja, o quanto pode se diminuir os recursos de cada DMU mantendo-se os níveis de 

produção (Mello, Meza, Gomes, Serapião & Lins, 2003). A Figura 2 mostra as fronteiras 

CCR e BCC. 

 
  Fonte: Mello et al., (2005). 
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Na figura a eficiência da DMU E é dada por E’ para o modelo BCC e E’” para o 

modelo CCR. 

No presente estudo, utilizou-se o modelo BCC, conhecido também por VRS (Variable 

Returns of Scale) retornos variáveis em escala, uma vez que os retornos podem ser crescentes, 

constantes ou decrescentes, ou seja, uma variação no insumo pode gerar variações 

proporcionais, mais que proporcionais ou em menores proporções. Em vista disso, o modelo 

acomoda os efeitos de escala na análise (Silva, Ferreira, Nascimento & Lima, 2015). 

O DEA permite avaliar a eficiência dos estados brasileiros (DMU’s) considerando os 

recursos que se dispõe, gastos com segurança e educação (inputs) e os resultados alcançados 

de acordo com as taxas de criminalidades (outputs).  

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Gastos com Segurança e com Educação 

 

Para analisar a eficiência dos gastos em segurança e educação pública dos estados 

brasileiros pegou-se o gasto total por estado, dividiu-se por habitante e, em seguida, 

organizou-se em valores representativos dos gastos por 100 mil habitantes. A Tabela 1 

expressa o gasto médio com segurança pública nos anos 2010 a 2014. Além disso, a mesma 

Tabela 1 classifica os estados por volume de investimentos. 

 

Tabela 1- Médias anuais dos gastos segurança em reais por 100 mil habitantes. 

Estado População Gasto Segurança 
Gasto Segurança por 

100 mil habitantes 
Colocação 

Acre 733.559        591.484.801,20      80.632.205,62   1º  

Rondônia 1.562.409        634.753.214,70      40.626.571,83   2º  

Rio de Janeiro 15.989.929     5.858.950.477,85      36.641.504,02   3º  

Tocantins 1.383.445        473.469.368,80      34.223.938,70   4º  

Roraima 450.479        149.404.967,96      33.165.800,84   5º  

Mato Grosso do Sul 2.449.024        707.383.681,98      28.884.309,91   6º  

Sergipe 2.068.017        588.398.571,63      28.452.308,26   7º  

Mato Grosso 3.035.122        855.286.617,66      28.179.645,42   8º  

Amazonas 3.483.985        974.942.191,63      27.983.535,85   9º  

Santa Catarina 6.248.436     1.620.143.579,43      25.928.785,69   10º  

Alagoas 3.120.494        808.682.279,57      25.915.200,59   11º  

Minas Gerais 19.597.330     5.047.795.531,98      25.757.567,65   12º  

Espírito Santo 3.514.952        890.769.671,43      25.342.299,74   13º  

Goiás 6.003.788     1.464.202.807,48      24.387.983,18   14º  

Rio Grande do Sul 10.693.929     2.310.093.202,47      21.601.912,66   15º  

São Paulo 41.262.199     8.884.396.863,28      21.531.564,19   16º  

Paraná 10.444.526     2.008.035.129,55      19.225.718,14   17º  

Pernambuco 8.796.448     1.678.812.252,36      19.085.115,41   18º  

Rio Grande do Norte 3.168.027        584.073.262,01      18.436.498,87   19º  

Paraíba 3.766.528        691.556.015,01      18.360.570,13   20º  

Bahia 14.016.906     2.528.459.543,18      18.038.642,36   21º  

Ceará 8.452.381     1.368.292.995,50      16.188.255,07   22º  

Pará 7.581.051     1.126.119.684,06      14.854.400,58   23º  

Amapá 669.526          55.732.613,46        8.324.189,57   24º  

Maranhão 6.574.789        505.966.683,73        7.695.557,74   25º  

Piauí 3.118.360          52.898.800,10        1.696.366,04   26º  

Fonte: FINBRA – Finanças do Brasil, anos 2010 a 2014. 
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Pela Tabela 1 verifica-se que os estados que mais gastaram com segurança por 100 mil 

habitantes foram: Acre, Rondônia, Rio de Janeiro e Tocantins. Os dados revelam também que 

o gasto médio com segurança no período pelos estados foi de R$ 25.044.632. Outra 

informação importante trazida pela Tabela 1 é que o Acre gasta 47,5 vezes mais em segurança 

pública que o Piaui.  

Assim, como feito para os gastos com segurança, a Tabela 2 classifica os estados 

brasileiros por volume de investimento em educação. Nesta, os dados revelam que os estados 

que mais investiram foram Acre, Roraima, Amapá e São Paulo com educação. A média de 

gasto com educação para cada grupo de 100 mil habitantes é de R$ 48.820.210. De acordo 

com as informações trazidas pela Tabela 2 percebe-se que o Acre investe 2,25 vezes mais em 

educação pública que o estado de Pernambuco.  

 

Tabela 2- Médias anuais dos gastos em educação em reais per capita por 100 mil habitantes. 

Estado População Gasto Educação 
Gasto Educação por 

100 mil habitantes 
Colocação 

Acre 733.559        629.479.359,37        85.811.687,86  1º 

Roraima 450.479        325.239.681,79        72.198.633,41  2º 

Amapá 669.526        430.492.138,65        64.298.046,48  3º 

São Paulo 41.262.199   25.016.760.269,23        60.628.761,62  4º 

Tocantins 1.383.445        783.014.902,92        56.598.918,13  5º 

Mato Grosso do Sul 2.449.024     1.335.475.839,62        54.530.941,29  6º 

Paraná 10.444.526     5.597.839.558,75        53.595.917,70  7º 

Espírito Santo 3.514.952     1.823.850.048,88        51.888.334,43  8º 

Rondônia 1.562.409        805.126.835,97        51.531.118,67  9º 

Mato Grosso 3.035.122     1.492.064.252,46        49.159.943,24  10º 

Santa Catarina 6.248.436     3.000.371.001,04        48.017.952,03  11º 

Amazonas 3.483.985     1.666.574.994,52        47.835.309,12  12º 

Goiás 6.003.788     2.829.933.539,12        47.135.800,58  13º 

Rio Grande do Norte 3.168.027     1.404.743.235,03        44.341.264,61  14º 

Sergipe 2.068.017        886.643.788,51        42.874.105,41  15º 

Rio de Janeiro 15.989.929     6.699.378.733,06        41.897.488,93  16º 

Paraíba 3.766.528     1.575.395.919,12        41.826.210,22  17º 

Rio Grande do Sul 10.693.929     4.347.007.416,92        40.649.301,27  18º 

Maranhão 6.574.789     2.643.174.079,32        40.201.656,35  19º 

Piauí 3.118.360     1.246.859.121,84        39.984.450,86  20º 

Ceará 8.452.381     3.352.940.624,63        39.668.593,08  21º 

Pará 7.581.051     2.999.318.338,73        39.563.357,89  22º 

Alagoas 3.120.494     1.231.673.942,28        39.470.479,43  23º 

Minas Gerais 19.597.330     7.649.465.391,64        39.033.201,93  24º 

Bahia 14.016.906     5.404.394.505,45        38.556.258,46  25º 

Pernambuco 8.796.448     3.345.089.174,49        38.027.726,36  26º 

Fonte: FINBRA – Finanças do Brasil, anos 2010 a 2014. 

 

4.2 Índices de Criminalidade 

 

Os índices de criminalidade apresentados na Tabela 3 são fornecidos pelo Anuário de 

Segurança Pública em valores médios do período compreendido entre os anos 2010 e 2014, 

apresentados para grupos de 100 mil habitantes.  

A Tabela 3 demonstra que Alagoas é o estado com maior índice de homicídios 

dolosos, enquanto na outra ponta, o menos violento neste quesito é Santa Catarina. Para 

latrocínio doloso o Pará ocupa o primeiro lugar, enquanto Minas Gerais ocupa o outro 

extremo. Os homicídios culposos no trânsito Amapá é o recordista e Pernambuco o último 
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colocado. As lesões seguidas de morte possuem o Rio Grande do Norte no posto de mais 

violento e São Paulo como o menos violento do grupo, por fim, a classificação por crimes 

letais intencionais a primeira colocação é ocupada por Alagoas e o último, menos violento, 

Santa Catarina. 

Ainda pela Tabela 3 de forma mais geral observa-se que os estados que apresentaram 

maiores índices criminalidade estão localizados no Nordeste brasileiro: Alagoas, Ceará, 

Paraíba, Pará, Sergipe e Pernambuco. Por outro lado, os estados que apresentaram os menores 

índices estão localizados na região Sudeste: Minas Gerais e São Paulo.  

 

Tabela 3- Média dos índices de criminalidade por 100 mil habitantes. 

Estado 
%Homicídio 

doloso 
1 

%Latrocínio 

doloso 
2 

%Homicídio 

culposo no 

trânsito 

3 

%Lesão 

corporal 

seguida 

de 

morte 

4 

%Crimes 

violentos 

letais 

intencionais 

5 

 

Acre 23,42 16º 1,90 3º 15,20 6º 0,27 22º 26,75 16º 

Alagoas 66,76 1º 1,90 4º 7,90 21º 0,56 12º 69,29 1º 

Amapá 18,80 19º 0,70 20º 21,40 1º 0,35 19º 14,26 24º 

Amazonas 25,64 15º 1,12 6º 8,27 19º 0,64 9º 27,39 15º 

Bahia 34,96 7º 1,04 8º 6,53 24º 1,04 4º 37,03 6º 

Ceará 39,88 2º 1,03 9º 11,20 13º 0,78 7º 43,88 2º 

Espírito 

Santo 33,60 8º 0,68 22º 7,73 22º 0,32 21º 34,59 10º 

Goiás 26,58 14º 1,08 7º 11,70 12º 0,14 24º 27,77 14º 

Maranhão 21,00 17º 0,92 12º 10,93 15º 1,66 2º 23,59 17º 

Mato 

Grosso 32,38 9º 1,50 5º 14,37 8º 1,32 3º 35,22 9º 

Mato 

Grosso do 

Sul 17,78 21º 0,86 14º 13,80 9º 0,40 16º 19,04 21º 

Minas 

Gerais 18,04 20º 0,48 26º 8,10 20º 0,33 20º 20,33 19º 

Pará 37,98 4º 2,00 1º 8,73 18º 0,54 13º 41,17 3º 

Paraíba 39,22 3º 0,54 25º 7,43 23º 0,13 25º 39,93 5º 

Paraná 27,26 12º 0,62 23º 16,73 4º 0,92 5º 28,84 12º 

Pernambuco 35,00 6º 0,98 11º 0,10 26º 0,62 10º 36,60 7º 

Piauí 15,05 24º 0,83 17º 12,95 10º 0,50 14º 16,12 23º 

Rio de 

Janeiro 26,98 13º 0,84 16º 12,23 11º 0,20 23º 28,08 13º 

Rio Grande 

do Norte 31,03 10º 0,70 21º 4,55 25º 3,68 1º 35,37 8º 

Rio Grande 

do Sul 17,76 22º 0,92 13º 14,87 7º 0,60 11º 19,19 20º 

Rondônia 28,30 11º 1,00 10º 15,23 5º 0,38 18º 29,63 11º 

Roraima 15,80 23º 0,73 19º 11,05 14º 0,77 8º 16,89 22º 

Santa 

Catarina 9,88 26º 0,62 24º 16,90 3º 0,86 6º 11,35 26º 

São Paulo 10,64 25º 0,78 18º 10,67 16º   26º 11,42 25º 

Sergipe 37,78 5º 1,96 2º 17,87 2º 0,50 15º 40,26 4º 

Tocantins 19,80 18º 0,86 15º 10,63 17º 0,40 17º 21,06 18º 

Fonte: Anuário de Segurança Pública, anos 2010 a 2014. 
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4.3 Índices de Eficiência por Estado 

 

Objetiva esta seção dar resposta ao problema de pesquisa quando este indaga qual o 

grau de eficiência dos gastos em segurança e educação nos estados brasileiros. Seguindo a 

metodologia descrita, obteve-se os resultados através do DEA-BCC utilizando-se o programa 

Stata 12. Desta forma, verificou-se o grau de eficiência dos estados brasileiros ao destinarem 

recursos para as áreas de segurança e educação no período compreendido entre os anos 2010 a 

2014. O DEA traz resultados que variam de 0 à 1,00, sendo 1,00 o nível máximo de 

eficiência, e 0 o mais baixo grau de eficiência. 

Segundo Feitosa e Hein (2014) é necessário classificar os índices de eficiência por 

faixas, para obter uma melhor interpretação. A Tabela 4 evidencia a classificação e a Tabela 5 

apresenta o resultado alcançado através da DEA e dá resposta ao problema de pesquisa. 

 

Tabela 4- Classificação dos índices 

Referências Índice 

0 à 0,25 Baixo grau de eficiência 

0,26 à 0,74 Médio grau de eficiência 

0,75 à 0,99 Alto grau de eficiência 

1,00 Nível máximo de eficiência 

 

Seguindo a lógica apresentada acima, a Tabela 5 classifica os Estados de acordo com 

os níveis de eficiência, segundo a metodologia descrita. Antes, é importante lembrar que a 

classificação toma em conta o volume de insumos consumidos (inputs) recursos públicos em 

segurança e educação, trazidos pelas Tabelas 1 e 2, e as saídas (outputs) representadas pelos 

índices de criminalidade dado pela Tabela 3. Desta forma, é possível que uma determinada 

DMU pode apresentar valores de saídas baixos, porém ser eficiente, isto em função do 

volume de entrada ser muito inferior às demais DMUs. 

 

Tabela 5- Índices de Eficiência 

Estado Índices de Eficiência Avaliação da Eficiência 

Alagoas 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Amapá 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Bahia 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Ceará 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Maranhão 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Pará 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Pernambuco 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Piauí 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Rio Grande do Norte 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Rio Grande do Sul 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Sergipe 1,0000 Nível máximo de eficiência 

Santa Catarina 0,9935 Alto grau de eficiência 

Mato Grosso 0,9853 Alto grau de eficiência 

Paraná 0,9766 Alto grau de eficiência 

Acre 0,9648 Alto grau de eficiência 

Minas Gerais 0,9338 Alto grau de eficiência 

Rondônia 0,8250 Alto grau de eficiência 

Paraíba 0,7762 Alto grau de eficiência 

Rio de Janeiro 0,7613 Alto grau de eficiência 

Mato Grosso do Sul 0,7203 Médio grau de eficiência 
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Goiás 0,6914 Médio grau de eficiência 

Roraima 0,6698 Médio grau de eficiência 

Amazonas 0,6350 Médio grau de eficiência 

Espírito Santo 0,6298 Médio grau de eficiência 

São Paulo 0,6036 Médio grau de eficiência 

Tocantins 0,6001 Médio grau de eficiência 

 

O resultado obtido pelo DEA expõe que dos 26 estados analisados 11 apresentaram o 

nível máximo de eficiência, 8 apontaram o alto grau de eficiência, e os demais o médio grau 

de eficiência. Os estados do Tocantins, São Paulo e Espírito Santo foram os estados que 

apresentaram os menores índices de eficiência. Nota-se que Alagoas, sendo um dos mais 

violentos, apresenta-se como eficiente porque o volume de recursos aplicados é baixo em 

relação aos demais estados. 

Nessa ótica, verifica-se que 42,3% dos estados foram eficientes na destinação dos 

recursos para as áreas de segurança e educação. Chama a atenção, ainda, verificar que não há 

uma relação linear entre a quantidade de recursos investidos e os índices de eficiência dado 

pelo DEA. O teste de hipótese, a seguir, poderá confirmar esse indicativo. 

 

4.4 Teste de Hipótese 

 

A hipótese a ser testada buscou verificar se um maior volume de investimentos em 

segurança e educação melhoram os indicadores de eficiência nos estados brasileiros. A Tabela 

6 expõe o valor aplicado em cada unidade federativa do país e seus respectivos resultados 

obtidos pelo programa DEA.  

          

Tabela 6 – Gastos públicos por índices de eficiência 

Estado Gastos Segurança e Educação (por 100mil habitantes) Índices de Eficiência 

Acre 166.443.893,48 0,9648 

Roraima 105.364.434,25 0,6698 

Rondônia 92.157.690,51 0,8250 

Tocantins 90.822.856,83 0,6001 

Mato Grosso do Sul 83.415.251,20 0,7203 

São Paulo 82.160.325,80 0,6036 

Rio de Janeiro 78.538.992,96 0,7613 

Mato Grosso 77.339.588,66 0,9853 

Espírito Santo 77.230.634,17 0,6298 

Amazonas 75.818.844,98 0,6350 

Santa Catarina 73.946.737,72 0,9935 

Paraná 72.821.635,83 0,9766 

Amapá 72.622.236,05 1,0000 

Goiás 71.523.783,76 0,6914 

Sergipe 71.326.413,67 1,0000 

Alagoas 65.385.680,02 1,0000 

Minas Gerais 64.790.769,58 0,9338 

Rio Grande do Norte 62.777.763,48 1,0000 

Rio Grande do Sul 62.251.213,93 1,0000 

Paraíba 60.186.780,35 0,7762 

Pernambuco 57.112.841,76 1,0000 

Bahia 56.594.900,82 1,0000 

Ceará 55.856.848,15 1,0000 

Pará 54.417.758,47 1,0000 
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Maranhão 47.897.214,09 1,0000 

Piauí 41.680.816,90 1,0000 

 

Como pode ser observado pela Tabela 6, os estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, 

Pará, Maranhão e Piauí, foram os que aplicaram menos recursos (por 100 mil habitantes), no 

entanto, estes estados obtiveram eficiência máxima. Por outro lado, os estados de Roraima e 

Tocantins aplicaram grande volume de recursos e obtiveram resultados baixos. Assim, é 

possível inferir que junto com a prioridade de investimentos é necessário melhorar a gestão 

dos recursos públicos aplicados em segurança e educação. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A responsabilidade na prestação dos serviços públicos em segurança e educação é do 

poder público, posto isso, tem-se que a criminalidade é uma preocupação frequente para a 

população, logo, é importante observar como o dinheiro público está sendo aplicado nesses 

setores. 

Este artigo buscou analisar o grau de eficiência dos gastos em segurança e educação 

dos estados brasileiros entre os anos 2010 e 2014. Para alcançar este objetivo, foi utilizada a 

Análise Envoltória de Dados (DEA), que relacionou os gastos em segurança e educação 

públicas com os índices de criminalidade.  

Os resultados mostraram que dos 26 estados analisados 11 atingiram o nível máximo 

de eficiência, 8 apontaram alto grau de eficiência e os demais indicaram médio grau de 

eficiência. Sendo que o estado do Tocantins apresentou o menor índice de eficiência.  

Assim foi possível observar que os estados que foram considerados eficientes, são 

estados que não tiveram os maiores investiram nos setores educação e segurança.   

Diante desse fato, foi constatado que elevados investimentos nos setores segurança e 

educação podem não estar sendo aplicados de maneira eficiente, uma vez que os estados que 

mais investiram nos setores não apresentaram nível maior de eficiência, ou seja, é preciso 

identificar a melhor maneira de alocar os recursos que se dispõem e criar programas de 

combate a criminalidade, para que atendam sua finalidade e não haja desperdícios dos bens 

públicos. Neste sentido, é dada à contabilidade pública a oportunidade de criar mecanismos de 

planejamento e controle com foco no cumprimento de metas, prestação de contas e 

responsabilização, podendo também avançar para mecanismos de remuneração por 

competência. 

Desse modo, a principal contribuição do estudo é auxiliar os gestores na tomada de 

decisão, quanto ao volume de recursos aplicados nos setores segurança e educação e a forma 

que esses recursos estão sendo alocados, de modo que possibilite a otimização das verbas 

públicas e cumpram com sua função de combater a criminalidade.  

O estudo evidenciou que é possível obter informações sobre a aplicabilidade do 

dinheiro público através de dados disponibilizados e utilizando-se de métodos para mensurar 

o grau de eficiência dos recursos destinados por meio de instrumentos como a DEA. 

Como limitação do estudo, foram analisados os índices de criminalidade do período 

2010 a 2014, sendo que alguns estados não informaram as taxas dos crimes para alguns anos, 

podendo isso ter interferido nas médias calculadas.  

Por fim, estudos futuros são relevantes para averiguar a aplicação dos recursos 

públicos, tanto nos setores de segurança e educação como em outros setores, para avaliar se o 

dinheiro público está cumprindo sua função e assim atender as necessidades da sociedade. 
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III. A relação do disclosure socioambiental e a eficiência: Uma análise do desempenho no 

setor elétrico brasileiro. 

  

Área temática: Contabilidade e Responsabilidade socioambiental 

 

 

RESUMO 

 

O aumento da preocupação das empresas com as questões socioambientais tem evidenciado a 

necessidade da criação de ferramentas que possam gerenciar os riscos e produzir de maneira 

eficaz e divulgar estas informações com maior clareza e transparência (disclosure). À medida 

que as questões ambientais e os benefícios ligados a sua aplicação diante da sociedade pode 

influenciar na eficiência e na forma de como determinada entidade se comporta, pelo seu 

desempenho socioambiental, através da aplicação e destinação dos seus recursos face os 

investimentos realizados por estas. O questionamento direciona-se a verificar se as empresas 

do setor de energia elétrica no Brasil apresentam um bom desempenho socioambiental na 

aplicação de indicadores sociais e ambientais. A metodologia utilizada na pesquisa incluirá a 

aplicação do DEA, a fim de analisar a eficiência das entidades de energia elétrica do Brasil 

listadas na Bm&fbovespa por meio de um estudo multicaso, utilizando como parâmetro para a 

obtenção dos dados o Balanço Social modelo IBASE no ano de 2015. Os resultados mostram 

que apenas duas empresas obtiveram índices de eficiência considerável, tendo em vista a 

aplicação de maiores recursos aos indicadores socioambientais a um menor volume de capital 

aplicado. Em relação aos principais alvos, observa-se que os percentuais mais elevados se 

destinam a concentração dos indicadores de investimentos externos e ambientais, a fim de se 

obter um melhor desempenho socioambiental. 

 

Palavras Chaves: Desempenho Socioambiental, eficiência, indicadores. DEA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As práticas econômicas do mercado ligadas a crescente globalização das informações 

tem influenciado na criação de um novo olhar sobre a utilização dos recursos naturais de modo 

correto e sustentável. Segundo Cabestré, Graziadei e Polesel Filho (2008) as empresas estão 

repensando os seus papéis perante a sociedade, estando estas mais preocupadas em formular 

uma ideia positiva, a concorrentes e as pressões sociais e econômicas geradas pela globalização, 

adotando estratégias de caráter social, a fim de se adequar às exigências em função das 

expectativas geradas pelos consumidores, clientes e usuários das suas atividades.  

A preocupação com questões ambientais e o aumento da conscientização da 

responsabilidade com o meio ambiente pelas entidades têm evidenciado e influenciado na 

criação de métodos para uma melhor utilização de ferramentas que possam gerenciar os 

possíveis riscos que as atividades empresariais representam ao ambiente como um todo e a 

sociedade, a fim de que estas produzam de maneira mais eficiente seus produtos e/ou serviços. 

A contabilidade ambiental, segundo Oliveira (2016) tem sido um instrumento de 

essencial importância para a preservação do meio ambiente, já que ela não apenas transmite 

informações, mas conduz as empresas ao melhoramento dos resultados, lucros e a imagem 

através da necessidade de preservar o meio ambiente. A busca por reduzir custos e produzir de 

maneira eficaz, respeitando o ambiente, pode gerar um diferencial na organização, e aos seus 

interessados (stakeholders). 
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Utilizar os recursos e investir de maneira responsável e transparente torna-se importante 

à medida que as ações da empresa em relação à sociedade influenciam significativamente os 

seus resultados, podendo ser tanto de forma positiva como também negativa.  A necessidade de 

uma gestão que reconheça as suas atividades de maneira correta, permite que a mesma 

identifique a eficiência e eficácia destas ações e consequentemente meça seu desempenho em 

todos os aspectos que a ela seja relevante. 

Mediante a preocupação de toda sociedade em geral com as questões ambientais, e da 

divulgação das informações prestadas pelas empresas às práticas da administração à utilização 

de processos que analisem a segurança dos resultados tendem ao entendimento e conhecimento, 

a partir da quantificação e a correta mensuração destas variáveis, por meio do questionamento, 

com fins a entender se as empresas apresentam um bom desempenho socioambiental na 

aplicação de indicadores sociais e ambientais? 

Como o intuito de responder à questão, esta pesquisa objetiva analisar o desempenho 

socioambiental das empresas brasileiras do setor elétrico na aplicação de indicadores sociais e 

ambientais. Especificamente pretende-se retratar a relação da capacidade de desempenho das 

empresas analisadas, através da aplicação da Análise Envoltória de Dados - DEA; verificar a 

eficiência de cada unidade na conversão da capacidade de investimento (inputs) e comparar o 

grau de eficiência aplicada aos investimentos e benefícios por meio da utilização dos 

indicadores sociais internos, externos e ambientais (outputs). 

Macedo e Cípola (2009) na sua pesquisa estudaram, por meio da aplicação de DEA, a 

relação entre a capacidade de investimento e benefícios socioambientais, do qual analisaram a 

relação dos benefícios e investimentos, de modo que quanto maiores forem os benefícios para 

uma menor capacidade de investimento, maior será a eficiência e, por conseguinte, o 

desempenho socioambiental da empresa. Já Orellano e Quiota (2011) propuseram em seu 

estudo a investigação entre a relação dos investimentos socioambientais e o desempenho 

financeiro das empresas brasileiras, nos períodos de 2001 a 2007, revelando um envolvimento 

positivo quanto o envolvimento das variáveis. 

 Esta pesquisa possui a sua metodologia de caráter quantitativo quanto aos seus 

procedimentos, de cunho descritivo em relação aos seus objetivos, exigindo-se desta forma, do 

investigador, uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, enfatizando o estudo de 

casos múltiplos, pela utilização de várias empresas do setor elétrico. Estrutura-se pela formação 

desta introdução, o referencial teórico, da metodologia, analisando-se os resultados e 

concluindo-se o verificado, referenciando todo o assunto abordado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A utilização dos recursos ambientais e da representação de forma positiva frente à 

sociedade quanto à administração destes, preceitua o emprego de instrumentos que possam 

revelar tais informações. De acordo com Ferreira e Benner (2016) a contabilidade é o principal 

meio de tornar evidenciada a relação das empresas que têm envolvimento com o mercado e que 

assumem uma responsabilidade ambiental de forma positiva.  

A Contabilidade Ambiental é um instrumento auxiliador que visa à correta mensuração 

e evidenciação das informações ambientais em relatórios específicos ou nas próprias 

demonstrações contábeis sob o ponto de vista da empresa, fornecendo dados econômicos e 

financeiros relativos à proteção, preservação e recuperação ambiental (Costa & Marion, 2007). 

Cabe, portanto, a ela, se utilizar de meios dinâmicos para divulgar estas informações de maneira 

que os stakeholders se utilizem como forma de ferramenta na gestão das suas atividades. 
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Segundo Silva e Cruz (2015) a contabilidade provoca benefícios potenciais à indústria 

e à sociedade, identificando, estimando, alocando, administrando e reduzindo os custos, 

voltados ao meio ambiente, de maneira a permitir o uso mais eficiente dos recursos naturais, 

incluindo a energia e a água, com o objetivo de fornecer informações para a tomada de decisões 

e a melhora da política pública. 

De acordo com Vellani e Ribeiro (2010) a Contabilidade Ambiental pode ser capaz de 

fornecer informações sobre os gastos e resultados incorridos nas atividades ecológicas, assim 

como aqueles envolvidos com a sustentabilidade ecológica do negócio. Através dessas 

informações emitidas pela contabilidade é possível observar o desempenho ambiental das 

organizações utilizando ferramentas específicas para tal objetivo. As práticas de gestão e 

avaliação de desempenho ambiental vêm assumindo um papel cada vez mais relevante nas 

estratégias e nas práticas das empresas a nível mundial. 

Os objetivos e as atividades das entidades, assim como o seu relacionamento com as 

partes interessadas, são alguns dos fatores que a gestão ambiental tenta avaliar, tendo como 

foco principal a melhor utilização dos recursos disponíveis, a proteção do ambiente, a 

sustentabilidade e manutenção da sua atividade, para produzir um melhor desempenho. 

Segundo Hörisch, Ortas, Schaltegger e Álvarez (2015) os grandes problemas ambientais e as 

consequências geradas por eles a nível político e económico, fazem com que as empresas sejam 

estimuladas e desafiadas a melhorar o seu desempenho constantemente.    

          

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

  

Com base no contexto de que a sociedade está cada vez mais preocupada com aspectos 

socioambientais, as empresas começaram a introduzir e realizar ações de preservação ao meio 

ambiente na cadeia de produção dos seus produtos e também fora dele, buscando passar uma 

imagem positiva da empresa para seus clientes e todos os usuários. 

A responsabilidade socioambiental passou, ao longo dos anos, a fazer parte de maneira 

mais significativa nas grandes e médias empresas, mediante a necessidade de divulgar certas 

informações de cunho ambiental e social para toda a sociedade, influenciando de maneira 

significativa na gestão destas organizações. No entendimento de Thompson, Strickland III e 

Gamble (2008, p.343) ela é definida como “a essência do comportamento corporativo 

socialmente responsável em que uma empresa deve equilibrar as ações estratégicas para 

beneficiar os acionistas em relação ao dever de ser um cidadão corporativo”. 

 Com o objetivo de alcançar a sustentabilidade, através de ações ligadas à proteção do 

meio ambiente e de caráter social, as organizações buscam atenuar os efeito de suas atividades 

em relação ao ambiente e a sociedade. Para Rabelo e Silva (2011) a responsabilidade social 

torna-se uma ferramenta de gestão que tem a capacidade de auxiliar a empresa no 

desenvolvimento de ações e medidas que visem à minimização dos efeitos das suas operações 

nas comunidades e meio ambiente ao seu redor. 

 

2.2.1 Disclosure Socioambiental e o Balanço Social  

 

Em perspectivas de redução dos riscos e das incertezas relativas aos resultados, 

evidenciar de forma transparente as informações aos seus stakeholders, de certa forma pode 

influenciar em como a gestão se portará frente às decisões futuras, de forma que o 

desenvolvimento e aplicação correto destas impliquem em novas oportunidades, tanto aos 

acionistas como ao todos os usuários que necessitem de dados tempestivos e relevantes para 

produzirem vantagem competitiva e informacional.  

Em relação ao disclosure pode-se defini-lo como a divulgação de informações, e tem 

importância significativa para o mercado, já que pode proporcionar influência no 
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comportamento dos usuários dessas informações, pois afeta a percepção dos agentes 

econômicos em relação ao risco que a organização oferece e influencia decisões quanto ao nível 

de evidenciação, considerando o custo do fornecimento dessas informações (Cruz & Lima, 

2010). 

 Desse modo, o disclosure socioambiental trata-se da transparência das informações 

expostas nos demonstrativos ligadas às questões sociais e ambientais, o que proporciona aos 

usuários interessados conhecer o posicionamento da organização de uma forma mais clara e 

direta, e assim facilitar o processo decisório. 

Uma das formas de divulgar tais informações de cunho ambiental e social se dá pela 

divulgação do Balanço Social, que de acordo com Godoy (2007), torna-se uma abordagem dos 

principais indicadores de desempenho econômico, social e ambiental da empresa, evidenciando 

de forma transparente essas atividades corporativas. Além disso, o autor destaca os três 

principais modelos utilizados pelas instituições brasileiras como sendo: o modelo do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), do Instituto Ethos, e do Global 

Reporting Initiative (GRI). 

Kroetz (1999) afirma que o Balanço Social vem para complementar o sistema 

tradicional de informações contábeis e clarificar o processo de gestão, através da junção de 

dados qualitativos e quantitativos, e da relação aos fatos relevantes nas áreas social e ecológica, 

ou seja, os gastos e as influências que a sociedade exerce/recebe e poderá exercer/receber em 

relação os ambientes sociais e ecológicos. 

O Balanço Social, na legislação brasileira, não é de caráter obrigatório, porém ele tem 

sido utilizado por diversas instituições, pois integra valor através da incorporação da marca da 

entidade e dos valores éticos e responsáveis, no desenvolvimento das atividades, sendo, assim, 

um diferencial num mercado tão competitivo quanto o atual (Sousa, Lanzarin, Meirelles Neto, 

Soares & Pfitscher, 2016). 

Segundo o IBASE (2008), o Balanço Social apresenta três principais indicadores:  

- os indicadores sociais internos (ISI), em que mostra os principais investimentos pela 

entidade internamente, sejam obrigatórios ou voluntários, buscando beneficiar e/ou atender ao 

corpo funcional da entidade;  

- os indicadores sociais externos (ISE), que destaca os investimentos voluntários 

realizados pelas organizações, cujo principal envolvido é a sociedade de forma geral;  

- os indicadores ambientais (IA), em que apresentam os investimentos que as entidades 

realizam de maneira a compensar os impactos ambientais, que tenha a intenção de melhorar a 

qualidade ambiental das atividades da empresa; 

Além destes três principais indicadores, o IBASE discorre sobre outros indicadores, 

como, os indicadores do corpo funcional (ICF), que mostram as informações relativas ao seu 

púbico interno, identificando a forma de relacionamento da empresa com estes, no que se refere 

ao número de postos de trabalhos, estagiários, valorização das diversidades, etc.; informações 

relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial, em que aborda as ações relacionadas 

aos públicos que fazem parte da empresa, com grande ênfase no público interno; e outras 

informações em que as empresas divulgam outros dados que sejam relevantes para a 

compreensão de suas práticas sociais e ambientais. 

Silva, Lima, Souza e Pereira (2015), afirmam que é uma tarefa complexa correlacionar 

fatores financeiros com sociais, no entanto eles permitem uma melhor compreensão ao longo 

do tempo através da análise comparativa com outras empresas do mesmo setor e, até mesmo de 

setores diferentes, apresentando a sociedade e o mercado como grandes auditores do processo 

e dos resultados alcançados. 
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2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO  

 

Os indicadores de desempenho são ferramentas, que permitem uma condução das 

principais variáveis de interesse da empresa e possibilitam o planejamento de ações visando 

possíveis melhorias de desempenho, além de auxiliarem na função de planejamento quando 

orientarem a empresa na tomada de decisões, direcionando os esforços futuros da mesma 

(Rodrigues, Schuch & Pantaleão, 2003). 

Segundo o que afirmam Costa, Formoso e Lantelme (2002) para a realização da escolha 

dos indicadores, deve-se definir, de forma inicial, a finalidade para qual se deseja executar a 

medição do desempenho, divulgar a vinculação com critérios competitivos e objetivos 

estratégicos da empresa e identificar a associação dos indicadores aos processos gerenciais. 

 

2.3.1 Análise Envoltória De Dados (DEA) 

 

A Análise Envoltória de Dados – DEA é uma ferramenta que, através da utilização de 

programações matemáticas, é capaz de calcular a eficiência de uma unidade produtiva, 

denominada Decision Making Units - DMU. Segundo Mello, Meza, Gomes & Biondi Neto 

(2005), além determinarem a efetividade dos itens onde não seja relevante, o DEA propõe-se 

em analisar também onde não se deseja apenas considerar os aspectos financeiros do objeto 

verificado.  

 A eficiência está relacionada com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis de 

forma estratégica, a fim de se alcançar determinados objetivos pré-determinados. Motta e 

Bresser-Pereira (1980) a definem como a coerência dos meios em relação com os fins visados, 

ou seja, a utilização de esforços (meios) para a obtenção de um máximo de resultados (fins). 

 De acordo com Mello, Meza, Gomes, Serapião & Lins (2003) o objetivo do DEA 

consiste em relacionar uma quantidade certa de DMUs que realizam tarefas similares e se 

diferenciam nas quantidades de inputs que consomem e de outputs que produzem. O DEA, 

portanto, objetiva calcular a eficiência de cada DMU através comparação dos seus outputs 

(resultados) e inputs (recursos utilizados) em relação às demais DMU’s analisadas. 

Para que o sistema consiga definir qual unidade obteve maior eficiência deve ser 

utilizada as mesmas entradas e saídas em todas as DMUs, variando apenas em intensidade. 

Também devem trabalhar com a mesma atividade, possuir os mesmos objetivos e trabalhar nas 

mesmas condições de mercado (Souza, Macedo, & Almeida, 2010).  

 

2.3.2.1 Modelo Constant Returns to Scale. – CCR e BBC ou Variable Return of Scale - VRS  

  

Desenvolvido inicialmente por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), o modelo Constant 

Returns to Scale – CCR era medido através da averiguação dos retornos produzidos, por meio 

da percepção da identificação da variação das fontes (inputs) proporcionalmente a estimativa 

de saídas (outputs), permitindo uma avaliação global da eficiência, em contraposição dos 

montantes considerados ineficazes, no envolvimento dos dados. (Mello et al, 2005; Périco, 

Rebelatto, & Santana, 2008).   

Mello et al (2005), afirmam que neste modelo, a eficiência é formulada como um 

Problema de Programação Linear (PPL), em que o objetivo principal é a máxima contração dos 

insumos e as restrições do PPL, atribuindo à DMU o conjunto de pesos que mais lhe convém, 

na qual possa possibilitar a realização do cálculo desta eficiência.  

 “O modelo CCR tem como propriedade principal a proporcionalidade entre inputs e 

outputs na fronteira, ou seja, o aumento (decremento) na quantidade dos inputs provocará 

acréscimo (redução) proporcional no valor dos outputs.” (Mello et al., 2005, p. 2536). Segundo 

Périco et al. (2008) o foco da orientação do modelo CCR ao input é perscrutar a eficiência por 
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meio das alterações diminutivas nos níveis de inputs, permanecendo constante o padrão de 

outputs (produtos), considerando o retorno constante de escala. 

Já o objetivo do modelo CCR com orientação ao output, segundo Périco et al. (2008) é 

a maximização do nível de produção, utilizando, em seu limite superior, o consumo de inputs 

observados, tendo como restrição as mesmas identificadas pelo modelo orientado para o input. 

 Após a aplicação do modelo CCR por Charnes, Cooper e Rhodes, outro padrão do DEA, 

foi elaborado por Banker, Charnes e Cooper (1984), em que adicionaram uma restrição de 

combinação convexa no CRS, criando um modelo que contempla a hipótese de rendimentos 

variáveis de escala, conhecido como BCC ou VRS (Variable Return of Scale). (Mello et al., 

2005). Segundo Fochezatto (2010) o que diferencia o modelo CCR do modelo BBC, é o fato 

deste último considerar a possibilidade de rendimentos que possam diminuir ou crescer de 

escala, assegurando pares de referências em escalas similares a uma DMU. 
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 Para Lins e Meza (2000) o DEA deve ser introduzido através de forma de razão. Para 

cada unidade, procura-se obter uma medida de quociente dos outputs sobre os inputs ou ainda 

de os inputs sobre os outputs, de acordo com a escolha do que se deseja analisar. Com isto, ela 

fornece um indicador que varia de 0 a 1 ou de 0 % a 100 %, sendo que somente as organizações 

que apresentam o índice de eficiência igual a um (ou 100%) é que são considerados como 

unidades relativamente eficientes.  

 A obtenção dos resultados da efetiva aplicação do DEA é intermediada pela utilização 

do Sistema Integrado de Apoio a Gestão – SIAD, visando o emprego das variáveis existentes à 

pesquisa para o tratamento dos dados estabelecendo-se valores os níveis de eficiências, alvos, 

pesos, folgas e benchmarks para uma melhor projeção e visualização dos efeitos das variáveis 

da aplicação dos inputs e outputs nas DMU´s. (Meza, Biondi Neto, Mello, & Gomes, 2005) 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa apresentada tem como objetivo principal, analisar o desempenho 

socioambiental das empresas do setor de energia elétrica do Brasil na aplicação de indicadores 

sociais internos, externos e ambientais, através da aplicação da metodologia do DEA, pelo 

modelo CCR orientado a outputs, possibilitando uma visão mais ampla e clara quanto a essa 

classificação, apresentando uma metodologia multidimensional, na qual seja possível fazer uma 

avaliação do desempenho socioambiental de cada empresa do setor elétrico. 

Macedo e Cípola (2009) publicaram um trabalho semelhante, evidenciando a relação 

entre o investimento em proveito dos aspectos socioambientais, analisando a relação entre a 

capacidade de um maior beneficio a um menor rendimento de investimento, gerando maior 

eficiência e o desempenho socioambiental da empresa, obtendo-se, nesta perspectiva, um 

embasamento para a reaplicação da presente pesquisa. 
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 Quanto ao alcance dos objetivos, aplicou-se à pesquisa o método descritivo, que 

segundo Prodanov e Freitas (2013) apresenta as características de uma determinada população 

ou fenômeno, demandando técnicas padronizadas de coleta de informações ou dados. O 

procedimento de pesquisa aplicado se deu através de uma abordagem multicaso, 

proporcionando a exposição de evidências de maior relevância e confiabilidade se comparado 

aos estudos de casos únicos (Yin, 2001).  

O estudo multicaso realizado utilizou-se do método qualitativo para a coleta de dados, 

de um universo de 60 entidades, na qual consiste em todas as empresas do setor elétrico 

brasileiro que estão listadas na Bm&fbovespa, utilizando-se por processo de amostragem os 

Balanços Sociais publicados pelas organizações no ano de 2015, dada a disponibilidade das 

informações em seus sítios eletrônicos.  

O processo de amostragem pode ser considerado como não probabilístico, tendo em 

vista que seu universo possui uma restrição natural em decorrência do fato de que as 

organizações do setor elétrico foram escolhidas pela disponibilidade e acessibilidade às 

informações necessárias ao estudo.  

Considera-se o modo aplicado como o de multicritérios, tratando-se de uma técnica que 

utiliza as informações/critérios, considerados por quem o escolheu de relevância para 

determinado problema, com o intuito de auxiliar nas decisões que lhes justifiquem a escolha. 

De uma forma geral, ela considera de um modo unificado, todos os vetores de desempenho 

apresentados que apresentem interesse ao estudo decisório (Jannuzzi, Miranda, & Silva, 2009). 

As informações necessárias utilizadas para a realização do estudo foram obtidas através 

da análise e utilização dos Balanços Sociais divulgados com base no modelo IBASE das 

empresas selecionadas, aplicando-se e analisando os indicadores de desempenho, a fim de obter 

evidências acerca do desempenho ambiental das organizações estudadas. As variáveis 

utilizadas para o estudo foram escolhidas utilizando-se o método multicritério, aplicando-o 

através do Balanço Social ao modelo escolhido. 

A seguir tem-se uma descrição sucinta de cada índice: 

• Receita líquida: Demonstrado como o input 01 no estudo realizado e representa o 

faturamento líquido da empresa, ou seja, a receita bruta menos deduções, devoluções, descontos 

e impostos sobre vendas (Decreto nº 3.000 de 24 de março de 1999). Sua utilização na análise 

se dá como uma proxy da disponibilidade de recursos da empresa para aplicar na área 

socioambiental. É um índice do tipo quanto menor melhor o desempenho. 

• Resultado Operacional: Representa o input 02 e demonstra o resultado da 

organização em relação à aplicação de valores destinados a aspectos operacionais. Por isso, é 

um índice do tipo quanto menor melhor o desempenho. 

• Folha de Pagamento Bruta: Representa o input 03 e representa os recursos utilizados 

destinados ao pagamento de funcionários e administradores dentro da organização. É um índice 

do tipo quanto menor melhor o desempenho. 

• Indicadores Sociais Internos: Utilizado como output 01 e representa a medida total 

dos recursos que foram aplicados no bem-estar dos colaboradores. Quando maior for este 

indicador melhor será o desempenho da organização. 

• Indicadores Sociais Externos: Na pesquisa realizada foi utilizada como output 02. 

Sua obtenção se dá através da soma de todos os valores investidos pelas empresas visando obter 

benefícios em prol da sociedade. É um índice do tipo quanto maior melhor o desempenho. 

• Indicadores Ambientais: Representa o output 03 e tem a função de representar a 

quantidade de recursos aplicados e investidos na área do meio ambiente pela entidade, que são 

importantes no setor elétrico. Em decorrência disso, é um índice que quanto maior melhor será 

o seu desempenho. 

 Os indicadores considerados nesta pesquisa são representados na Tabela 1, onde 

especificam-se as variáveis utilizadas como inputs (Receita Liquida, Resultado Operacional e 
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Folha de Pagamento Bruta), e dos outputs (Indicadores Sociais Internos, Externos e 

Ambientais), com base na escolha multicritério, tendo em vista que os valores escolhidos 

destinam-se a observar o desempenho socioambiental das entidades, em termos de eficiência. 

 
Tabela 1:  

Valores utilizados de inputs e outputs para a análise referente a 2015 

2015 

 INPUTS OUTPUTS 

DMU´s 
Input 1 -

Receita 

Líquida 

Input 2 - 

Resultado 

Operacional 

Input 3 - 

Folha de 

Pagamento 

Bruta 

Output 1 - 

Indicadores 

Sociais 

Internos 

Output 2 - 

Indicadores 

Sociais 

Externos 

Output 3 - 

Indicadores 

Ambientais 

AES 

Eletropaulo 
13.667.413 472.878 693.188 668.808 4.149.624 75.702 

AES Tietê 2.625.821 1.232.384 82.181 36.784 376.076 15.504 

CELESC 6.864.695 174.050 548.554 244.692 3.824.649 249.401 

CELPA 4.187.313 597.229 199.322 89.367 204.640 27.971 

CEMAR 2.738.793 3.749.804 67.624 71.018 50.270 19.970 

CEMIG 21.292.211 4.119.528 1.258.081 721.198 12.090.780 53.840 

CESP 2.950.982 1.530.575 208.621 73.211 677.603 36.016 

COPEL 14.728.131 1.797.780 862.142 776.100 10.636.316 491.477 

CTEEP 1.089.287 589.700 153.690 100.591 2.378 2.772 

EDB Brasil 10.107.957 1.762.685 346.472 207.843 3.637 118.872 

Elektro 5.578.743 519.125 266.812 141.122 2.404.806 68.086 

Eletrobrás 32.588.838 14.243.546 4.512.261 3.153.344 155.726 521.948 

ENERGISA 11.935.130 -181.279 884.648 461.792 4.870.125 61.321 

ENGIE 6.512.037 2.033.232 170.130 191.451 1.233.789 50.808 

Neoenergia 14.844.868 1.639.078 631.340 341.236 5.392.415 358.689 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

   

Dada a apresentação dos dados e a escolha das variáveis na metodologia desta pesquisa, 

as análises serão aplicadas através do software DEA, em concordância com o modelo CCR, 

com orientação voltada a outputs, em três diferentes empregos dos inputs selecionados (Receita 

Líquida, Resultado Operacional e a Folha de Pagamento Bruta), aos outputs, objetivando 

estabelecer a eficiência das empresas selecionadas, em relação ao desempenho socioambiental 

em 2015. 

 Na Tabela 2, apresentam-se os resultados encontrados, levando em consideração a 

utilização de cada input aos três tipos de outputs, através das variáveis com aplicação do DEA, 

tendo pequeno número de DMU´s apresentando índices relativamente eficazes nos diferentes 

enfoques dos indicadores (outputs), no ano analisado.   

Os resultados encontrados não a definem como entidades eficientes ou não, tendo em 

vista que uma das características do DEA, segundo Mello et al. (2005) é determinar a eficiência 

relativa das DMUs que estão sendo estudadas que compõem um determinado grupo, 

contemplando cada uma relativamente a todas as outras. 
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Tabela 2: 

Resultados do desempenho no ano de 2015 

 

 

DMU´s 

Resultado com 

utilização do 

Input 1 - Receita 

Líquida 

Resultado com 

utilização do Input 

2 – Resultado 

Operacional 

Resultado com 

utilização do Input 

3 – Folha de 

Pagamento Bruta 

AES 

Eletropaulo 
0,6963 0,5552 0,8599 

AES Tietê 0,2350 0,0148 0,4495 

CELESC 1,0000 1,0000 0,7975 

CELPA 0,2787 0,0684 0,4113 

CEMAR 0,3234 0,0084 0,9433 

CEMIG 0,7863 0,1092 0,7790 

CESP 0,4060 0,0250 0,3599 

COPEL 1,0000 0,2515 1,0000 

CTEEP 0,9544 0,0670 0,5816 

EDB Brasil 0,3669 0,0649 0,6442 

Elektro 0,5969 0,1839 0,7306 

Eletrobrás 1,0000 0,0895 0,6210 

ENERGISA 0,6569 1,0000 0,5294 

ENGIE 0,4228 0,0415 1,0000 

Neoenergia 0,6820 0,1527 0,9966 

        Fonte: Dados da pesquisa através da utilização do software DEA (2017) 

 

Percebe-se que, com a utilização da Receita Líquida em confronto com os outputs, 

apenas três entidades (CELESC, COPEL e Eletrobrás) expõe sinais de relativa eficiência, 

permanecendo a CELESC com tal índice na aplicação do Resultado Operacional e tendo uma 

diminuição significativa, quanto à utilização da Folha de Pagamento Bruta em um valor de 

0,7975 de 1. A empresas COPEL e Eletrobrás obtiveram uma diminuição bastante significativa 

de 75% e 92% respectivamente, na utilização do input 2. 

Em sua pesquisa com seis DMU´s e utilizando as mesmas bases de outputs, Macedo e 

Cípola (2009) identificaram que as empresas que obtiveram melhor desempenho no período de 

2003 a 2005, foram aquelas que dispuseram maior valor de recursos a área socioambiental, 

fundamentando-as e relacionando-as à necessidade de uma considerável implantação de um 

investimento as unidades consideradas relativamente ineficientes a este setor. 

Referente às DMU´s que não atingiram a fronteira da eficiência, a AES Tietê foi a que 

obteve o menor valor entres àquelas verificadas, na aplicação do input 1, elevando seus 

resultados progressivamente, em relação aos outros inputs, logrando o melhor resultado através 

da Folha de Pagamento Bruta, com o índice de 0,8599. 

Com a aplicação do input com enfoque no Resultado Operacional, uma redução bastante 

significativa, em face à Receita Líquida, tendo em vista que de todas aquelas consideradas 

relativamente ineficientes obtiveram valores menores que 0,5552, valor este apresentado pela 

AES Eletropaulo, representando menor input aos indicadores selecionados. 

Além disto, no input 3, apenas duas empresas (COPEL e ENGIE), após a aplicação do 

DEA, atingiram a fronteira da eficiência, tendo as outras apontado sempre índices superiores a 

0,3599 (CESP), percebendo-se uma melhor performance quanto ao desempenho 

socioambiental das empresas em detrimento aos outputs empregados na avaliação. 

Boente e Lustosa (2016) afirmam em sua pesquisa que as empresas que não possuem 

um índice de eficiência desejado, podem consegui-las através do desenvolvimento de uma 

gestão mais eficiente dos insumos e recursos, e consequentemente lhes gerar uma melhoria no 

desempenho e maximizando os retornos a estas. 
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Diante disso, percebe-se que as organizações, embora relativamente ineficientes, podem 

se tornar mais produtivas, quanto à utilização dos seus recursos em aspectos ambientais, 

aplicando-os e emprego-os de forma correta.  

A Tabela 3, representa quantitativamente os valores para se atingir os níveis 

considerados eficientes para o DEA, projetando valores a partir da ideia de quanto maiores os 

indicadores, maiores as probabilidades para se obter um nível de efetividade nas operações, 

atingindo a fronteira máxima.  
 

Tabela 3:  

Alvos dos outputs ideais pela aplicação da Receita Líquida 

Fonte: Dados da pesquisa através da utilização do software DEA (2017) 

 

Pela percepção dos dados avaliados, verifica-se que as entidades apresentam déficits de 

recursos a serem aplicados foram em forma dos indicadores apresentados, considerando a 

Receita Líquida como forma de avaliação. A AES Tietê foi à entidade que apresentou maior 

necessidade de aplicação em relação aos indicadores sociais internos, obtendo-se um percentual 

de 326% a mais do que realmente é aplicado. 

Em termos de indicadores externos, observa-se uma conveniência na empresa EDB 

Brasil em elevar sua aplicação quanto a esta variável, tendo como percentual 186.000% para 

atingir a fronteira da eficiência. Em face disto, observa-se que em relação aos indicadores 

ambientais a CEMIG foi a que mais, percentualmente falando, elevou seus alvos para obtenção 

de um melhor desempenho. 
 

  

 INDICADORES INTERNOS INDICADORES EXTERNOS 
INDICADORES 

AMBIENTAIS 

DMU´s 
Valor 

Atual 
Alvo (%) 

Valor 

Atual 
Alvo (%) 

Valor 

Atual 
Alvo (%) 

AES 

Eletropaulo 
668.808 960.450 44% 4.149.624 5.959.119 44% 75.702 361.470 377% 

AES Tietê 36.784 156.540 326% 376.076 1.600.455 326% 15.504 80.466 419% 

CELESC 244.692 244.692 E 3.824.649 3.824.649 E 249.401 249.401 E 

CELPA 89.367 320.635 259% 204.640 1.396.243 582% 27.971 100.355 259% 

CEMAR 71.018 219.595 209% 50.270 752.425 1397% 19.970 61.749 209% 

CEMIG 721.198 1.121.994 56% 12.090.780 15.376.742 27% 53.840 710.520 1220% 

CESP 73.211 180.311 146% 677.603 1.727.235 155% 36.016 88.703 146% 

COPEL 776.100 776.100 E 10.636.316 10.636.31 E 491.477 491.477 E 

CTEEP 100.591 105.401 5% 2.378 5.205 119% 2.772 17.446 529% 

EDB Brasil 207.843 566.467 173% 3.637 6.749.024 185466% 118.872 323.980 173% 

Elektro 141.122 293.972 108% 2.404.806 4.028.839 68% 68.086 186.162 173% 

Eletrobrás 3.153.344 3.153.344 E 155.726 155.726 E 521.948 521.948 E 

ENERGISA 461.792 702.976 52% 4.870.125 7.413.687 52% 61.321 369.111 502% 

ENGIE 191.451 452.789 137% 1.233.789 2.917.959 137% 50.808 174.130 243% 

Neoenergia 341.236 569.407 67% 5.392.415 7.906.893 47% 358.689 525.945 47% 
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Tabela 4 

 Alvos dos outputs ideais pela aplicação do Resultado Operacional 

Fonte: Dados da pesquisa através da utilização do software DEA (2017) 

 

 

Na Tabela 4, que apresenta os alvos dos outputs pela aplicação do Resultado 

Operacional é visível que, em relação aos Indicadores Internos, a CEMAR apresenta a maior 

necessidades de recursos se comparado com as demais, pois esse valor representa 11741% a 

mais do que realmente foi aplicado.  Já a EDB Brasil aplicou 207.843, porém para medição de 

eficiência, levando em consideração esse indicador, a empresa necessitaria de 199.477, ou seja, 

a organização aplicou 4% a mais do que realmente necessitava. 

Quanto aos indicadores externos a Eletrobrás apresenta uma necessidade de 242719% 

de recursos a mais que o aplicado, tendo em vista que a empresa utilizou 155.726 de recursos 

externos e, para que este indicador fosse considerado relativamente eficiente, necessitaria de 

378.132.517 de aplicação. A AES Eletropaulo demonstrou uma menor carência de recurso 

nesse aspecto, pois diante da situação dos demais pode-se definir que sua aplicação de recurso 

representou, apenas, 206% a menos do que necessitava. 

Ao se tratar de Indicadores Ambientais é preciso destacar que a CEMAR, assim como 

nos outros indicadores, demonstrou um déficit nos seus recursos demonstrando uma 

necessidade de 11741% a mais que o aplicado. Já a organização que precisa de uma menor 

aplicação de recursos é a AES Eletropaulo, que necessita de 111% a mais que o já investido, 

para atingir o nível da fronteira da eficiência. 

Um estudo feito por Macedo, Cípola e Ferreira (2010), identificou que os investimentos 

ambientais foram os que mais necessitaram de incrementos e maiores níveis de melhorias, 

surpreendendo-os por esperarem que estes indicadores deveriam representar maior importância 

as entidades. 
 

  

 INDICADORES INTERNOS INDICADORES EXTERNOS 
INDICADORES 

AMBIENTAIS 

DMU´s 
Valor 

Atual 
Alvo (%) 

Valor 

Atual 
Alvo (%) 

Valor 

Atual 
Alvo (%) 

AES 

Eletropaulo 
668.808 1.204.614 80% 4.149.624 12.704.036 206% 75.702 159.959 111% 

AES Tietê 36.784 2.482.822 6650% 376.076 30.295.376 7956% 15.504 1.046.478 6650% 

CELESC 244.692 244.692 E 3.824.649 3.824.649 E 249.401 249.401 E 

CELPA 89.367 1.305.843 1361% 204.640 15.121.269 7289% 27.971 408.716 1361% 

CEMAR 71.018 8.409.160 11741% 50.270 95.842.077 19055% 19.970 2.364.624 11741% 

CEMIG 721.198 10.494.128 1355% 12.090.780 110.672.589 815% 53.840 1.393.507 2488% 

CESP 73.211 2.933.822 3907% 677.603 36.984.123 5358% 36.016 1.443.288 3907% 

COPEL 776.100 3.176.293 309% 10.636.316 42.285.165 298% 491.477 1.953.889 298% 

CTEEP 100.591 1.502.207 1393% 2.378 15.842.500 66611% 2.772 199.477 7096% 

EDB Brasil 207.843 199.477 -4% 3.637 41.836.379 11501% 118.872 1.831.441 1441% 

Elektro 141.122 1.119.454 693% 2.404.806 13.076.853 444% 68.086 370.238 444% 

Eletrobrás 3.153.344 35.227.925 1017% 155.726 378.132.517 242719% 521.948 5.830.998 1017% 

ENERGISA 461.792 461.792 E 4.870.125 4.870.125 E 61.321 61.321 E 

ENGIE 191.451 4.618.534 2312% 1.233.789 52.220.142 4133% 50.808 1.225.684 2312% 

Neoenergia 341.236 2.304.333 575% 5.392.415 36.017.799 568% 358.689 2.348.679 555% 
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Tabela 5  

Alvos dos outputs pela aplicação da Folha de Pagamento Bruta 

Fonte: Dados da pesquisa através da utilização do software DEA (2017) 

 

Através dos dados da Tabela 5, podemos verificar que existe uma grande dificuldade na 

obtenção destes recursos principalmente em relação a aplicação de indicadores ligados a fatores 

ligados a aplicação dos outputs pela folha de pagamento bruta, percebendo-se que a empresa 

CESP tem uma maior necessidade de aplicação, em relação aos indicadores sociais internos, 

obtendo-se um percentual de 178% a mais do que realmente é aplicado. 

            Com relação aos indicadores externos verifica-se que a entidade EDB Brasil, necessita 

de um percentual elevado de 110743% para aumentar seus níveis, quanto a esta variável. Tendo 

em vista isto a empresa CTEEP foi a que apresentou um percentual mais elevado das demais 

entidades na obtenção de um melhor desempenho em seus indicadores ambientais de 1556%. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dentro de ampla perspectiva, a análise deste estudo contemplou a aplicação do software 

DEA, a fim de avaliar o desempenho socioambiental das entidades do setor elétrico no Brasil 

no ano de 2015. Os resultados mostram que as empresas que obtiveram melhor desempenho, a 

saber, CELESC e COPEL, são exatamente aquelas entidades que mais procuraram investir na 

área socioambiental, tendo em vista os recursos que obtiveram no período analisado, face à 

aplicação dos indicadores. 

É preciso ressaltar que as organizações analisadas e que apresentam indicador igual a 1 

(um), não devem ser consideradas totalmente eficientes, mas sim parcialmente/relativamente 

eficientes, pois deve-se destacar que os dados encontrados são relativos a uma determinada 

DMU em relação ao grupo analisado. Dessa forma uma empresa considerada eficiente ao se 

observar a Receita Liquida, por exemplo, pode não se tornar eficiente ao se analisar com 

DMU´s diferentes ou um número reduzido destas. 

Nota-se que várias companhias do setor de energia elétrica brasileiro precisam melhorar 

bastante seus indicadores ambientais, externos e internos, por não obterem índices de 

desempenho maiores do que o desejado. Porém, as empresas com eficiências parcialmente 

baixas (diferentes de 100 %) necessitam de alterações menos impactantes, se comparadas às 

 INDICADORES INTERNOS INDICADORES EXTERNOS 
INDICADORES 

AMBIENTAIS 

DMU´s 
Valor 

Atual 
Alvo (%) 

Valor 

Atual 
Alvo (%) 

Valor 

Atual 
Alvo (%) 

AES 

Eletropaulo 
668.808 777.732 16% 4.149.624 4.825.447 16% 75.702 206.911 173% 

AES Tietê 36.784 81.827 122% 376.076 836.597 122% 15.504 37.386 141% 

CELESC 244.692 493.808 102% 3.824.649 6.767.555 77% 249.401 312.711 25% 

CELPA 89.367 217.270 143% 204.640 1.604.313 684% 27.971 68.003 143% 

CEMAR 71.018 75.289 6% 50.270 508.691 912% 19.970 21.171 6% 

CEMIG 721.198 1.132.524 57% 12.090.780 15.521.047 28% 53.840 717.187 1232% 

CESP 73.211 203.433 178% 677.603 2.220.649 228% 36.016 100.078 178% 

COPEL 776.100 776.100 E 10.636.316 10.636.316 E 491.477 491.477 E 

CTEEP 100.591 172.950 72% 2.378 1.114.565 46770% 2.772 45.898 1556% 

EDB Brasil 207.843 322.655 55% 3.637 4.031.375 110743% 118.872 184.536 55% 

Elektro 141.122 240.184 70% 2.404.806 3.291.681 37% 68.086 152.100 123% 

Eletrobrás 3.153.344 5.077.745 61% 155.726 32.723.082 20913% 521.948 1.347.551 158% 

ENERGISA 461.792 872.277 89% 4.870.125 9.199.160 89% 61.321 412.775 573% 

ENGIE 191.451 191.451 E 1.233.789 1.233.789 E 50.808 50.808 E 

Neoenergia 341.236 568.332 67% 5.392.415 7.788.892 44% 358.689 359.904 0,34% 
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demais, tendo em vista que seus indicadores socioambientais para atingirem o desempenho 

máximo, necessitam principalmente de aplicações de recursos em relação aos investimentos de 

cunho externo e ambiental.  

Os resultados desta pesquisa não devem ser generalizados, levando em consideração 

que foi aplicada apenas nas empresas do setor elétrico e também pelo fato de que as empresas 

escolhidas para a análise foram escolhidas por disponibilidade e acessibilidade às informações 

necessárias ao estudo. 

As limitações do trabalho se deram em decorrência de algumas das organizações 

estudadas não apresentarem, em anos anteriores, o Balanço Social e as demais informações de 

cunho ambiental para que pudesse ser feita uma evolução dessa eficiência através dos anos e 

possibilitasse projeta-la. Além disto, foi observado o fato de não ser possível à utilização de 

mais DMU’s na pesquisa realizada devido à falta de informações divulgadas pelas entidades. 

 Este assunto não se encontra encerrado, pois ainda há muito assunto que deve ser 

explorado desta metodologia na análise e avaliação do desempenho socioambiental de 

empresas, que é uma área ainda nos primórdios de sua construção. Aconselha-se a aplicação 

desta pesquisa em outros segmentos ou ramo econômico, buscando enriquece-la através da 

ampliação do alcance desse estudo, aplicando-se conceitos e estabelecendo parâmetros para 

futuros benchmarks das entidades analisadas. 
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IV. A RELEVÂNCIA DO MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E DA REGRESSÃO LINEAR 

SIMPLES PARA MENSURAÇÃO DO GOODWILL: Uma aplicação do Método Lopes de Sá 

 

Perícia Contábil 

 

RESUMO 

 

Este trabalho buscou evidenciar a importância da utilização dos métodos quantitativos na 

mensuração do goodwill, para fins de apuração de haveres em processos de dissolução judicial 

de sociedade envolvendo a exclusão de sócios. Para tanto, foi utilizada o método da pesquisa 

bibliográfica, onde se pesquisou em livros, periódicos, leis, normas e pronunciamentos 

contábeis que versam sobre o tema propriamente dito, além de fazer uso das técnicas de 

pesquisa documental e do estudo de caso. Foi evidenciada a abordagem do Método dos 

Mínimos Quadrados e da Regressão Linear Simples. Ambos destacados como ferramentas de 

forte poder preditivo sobre o patrimônio da entidade e sua relevante utilidade para a mensuração 

do goodwill mostrada através de um rol exemplificativo de cinco métodos. Foi evidenciada, 

também, a utilização real tanto dos Mínimos Quadrados, quanto da Regressão Linear Simples 

num estudo de caso de Perícia Contábil. Dessa forma, concluiu-se que a utilização dos métodos 

quantitativos na mensuração do goodwill em processos de apuração de haveres torna o trabalho 

do Perito Contábil mais robusto e fundamentado cientificamente, capaz de minimizar 

distorções, evitar contestações e auxiliar de maneira eficiente na decisão do magistrado para a 

solução da lide.  

 

Palavras Chave: Mínimos Quadrados, Regressão Linear Simples, Métodos Quantitativos, 

Apuração de Haveres, Goodwill.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Quando um empresário constitui uma empresa, ele insere em seu negocio não apenas 

capital e recursos materiais, mas também, muito empenho, dedicação e tempo para que ela se 

desenvolva e consiga um crescimento sólido com significativa projeção econômica. Durante a 

criação, expectativas em relação ao futuro do negocio são geradas exigindo que seus objetivos 

e ideais convirjam para o sucesso da vida empresarial. 

Ao longo dos anos, aspectos macroeconômicos e microeconômicos da economia 

influenciam no sucesso da atividade econômica da empresa. Nesse cenário, interesses 

econômicos, individuais ou coletivos e a crescente globalização, podem mudar os rumos da 

empresa, ocasionando algumas mudanças como fusões, incorporações, ou mesmo, a venda da 

empresa. 

A finalidade pela qual se torna necessária a avaliação de empresas com o objetivo de 

estimar o seu valor econômico são várias, principalmente, se os interesses não forem o de 

continuar na sociedade, ocorrendo, então, a necessidade de avaliação da participação societária 

denominada em meios jurídicos de apuração de haveres. 

No momento em que surgem divergências entre os sócios, sejam por quaisquer motivos, 

interesses individuais, instabilidade financeira, incompatibilidades decisórias, ou mesmo 

incertezas em relação ao próprio futuro da sociedade com fins lucrativos, esses conflitos 

internos podem interferir no objetivo comum existente no inicio da criação da empresa, 

ocasionando dissidências ou até mesmo a própria liquidação da sociedade.A dissolução é feita 

judicialmente quando há divergências entre os sócios remanescentes e o sócio dissidente com 
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relação à liquidação e apuração dos créditos a que tem direito sobre o patrimônio construído 

até a sua dissidência. 

No processo de apuração dos haveres de sócio ocorre a avaliação dos ativos tangíveis e 

intangíveis pertencentes ou gerados pelo empreendimento, e também, ajustes técnicos contábeis 

e avaliatórios necessários para que o Balanço de Determinação demonstre o valor econômico 

da sociedade no momento da dissidência e o reembolso das quotas seja realizado de acordo com 

o que elas realmente valem. 

Durante o processo de verificação dos haveres, o avaliador, muitas vezes o Perito 

Contábil, encontrará um valor econômico estimado da sociedade que deverá ser baseado em 

premissas e diretrizes técnicas, entre elas o valor do dinheiro no tempo, o risco do negócio, a 

taxa de desconto dos lucros futuros, bem como informações de taxa de crescimento, 

expectativas de lucros futuros e informações internas que podem não ser divulgadas pela 

empresa. 

No referido processo, certamente serão encontradas dificuldades para mensurar os 

intangíveis não adquiridos, ou subjetivos, tais como: marcas, patentes, pesquisa e 

desenvolvimento, carteira de clientes, contratos de exclusividade na comercialização de 

produtos, entre outros não evidenciados nos demonstrativos contábeis. 

É nesse momento, como em quase todas as ciências, que a verdade matemática se faz 

necessária, pois é fundamental uma mensuração patrimonial qualificada a fim de tornar o 

trabalho do Perito Contábil robusto e eivado de caráter científico. O termo qualificado aqui 

usado se justifica pelo fato de que a presença da matemática torna cada vez mais difícil a 

contestação acerca de conclusões nela fundamentadas.  

Diante disso, tem-se o seguinte questionamento: Como os métodos quantitativos, em 

especial o método dos Mínimos Quadrados e a Regressão Linear Simples, podem ser 

aplicados para o cálculo fundamentado do goodwill, num processo de apuração de 

haveres, em dissolução judicial de sociedade? 

Dessa forma, essa pesquisa objetiva destacar a utilização dos Métodos Quantitativos 

como instrumento de mensuração do goodwill em processos de apuração de haveres, a fim de 

evitar contestações e proporcionar maior robustez científica ao trabalho do Perito Contábil. 

Para atingir esse objetivo, foram necessários tais desdobramentos: 

  Conceituar o goodwill com base em diversos autores e nas normas contábeis vigentes; 

  Destacar o desenvolvimento de métodos quantitativos, como o Método dos Mínimos 

Quadrados e a Regressão Linear Simples, a fim de reforçar a necessidade de utilização desses 

modelos na mensuração do goodwill; 

  Evidenciar os diversos métodos de mensuração do goodwill; 

  Enaltecer o uso do Método dos Mínimos Quadrados e da Regressão Linear Simples em 

um caso real envolvendo a mensuração do goodwill em processo de apuração de haveres.  

 

2.  GOODWILL E SEUS CONCEITOS  

No tocante à evolução histórica do goodwill, Monobe (1985, p.35), em sua tese de 

doutoramento, afirma que: 

 

 Acompanhando a evolução dos sistemas econômicos, inicialmente tendo sua base no 

domínio da terra, a fonte da riqueza da economia, posteriormente centrando essa base no 

comércio e finalmente na indústria, o conceito de goodwill foi se modificando em função das 

rápidas transformações que se sucediam na economia, que culminariam na já conhecida 

Revolução Industrial. Com o desenvolvimento industrial e a crescente complexidade que 

passou a caracterizar os negócios, a lucratividade das empresas deixou de ser atribuível apenas 

à localização privilegiada, à clientela garantida ou à personalidade dos proprietários da firma. 
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Processos industriais, conexões financeiras e “staffs” eficientes passaram a desempenhar um 

papel importante na lucratividade de uma empresa e conseqüentemente a constituir parte 

substancial do valor goodwill. 

 

Em relação ao goodwill como um Ativo dos Proprietários da Empresa, Monobe (1986, 

p.38) afirma que a “maioria dos autores concorda atualmente em que o goodwill é uma 

resultante do valor de empresa como um todo, em termos de sua capacidade de geração de 

lucros futuros, e do valor econômico dos seus ativos identificados e contabilizados.” 

Na referida tese, Monobe (1986, p. 39), após efetuar o corte epistomológico do citado 

intangível, assim o define: 

 

O goodwill, em sua natureza, é um valor decorrente da expectativa de lucros futuros e da 

contribuição atribuível aos ativos não identificados e/ou não contabilizados pela empresa, 

bem como a sub-avaliação dos ativos e até métodos de mensuração. É um valor residual 

atribuível entre outros fatores à existência de administração eficiente, processos industriais e 

patentes próprios, localização ótima, recursos humanos excelentes, efetividade da propaganda 

e condições financeiras privilegiadas e do grau de sinergia, fatores importantes para a 

empresa, mas não completados pela contabilidade, em função da dificuldade de sua 

mensuração. Acabam todos incorporados ao valor do goodwill quando a empresa é vendida. 

Assim, o goodwill difere dos demais ativos identificáveis e separáveis que podem ser 

transacionados individualmente, pois tem a sua existência vinculada à existência da firma, 

dela não podendo ser separado e vendido. 

Os intangíveis são ativos que valorizam o empreendimento, essa valorização do negócio 

como um todo está relacionada a outro intangível, o goodwill, que para Damodaran (2007, p. 

293) “[...] não se trata de ativo, mas de uma variável plug”. 

Para Hendriksen e Breda (2010, p.3), o goodwill é composto de “vantagens que a empresa 

possui, mas não são perfeitamente identificáveis, em função do caráter de intangibilidade”. 

A definição de goodwill, a sua natureza, a sua característica de não ser separável do 

negócio como um todo e o seu tratamento contábil estão entre os objetos de estudo mais difíceis 

e controvertidos da Teoria da Contabilidade. Corrobora com esta afirmação Canning (1929,p. 

38), ao citar que: 

 

Contadores, escritores de contabilidade, economistas, engenheiros e os tribunais, todos eles 

têm tentado definir goodwill, discutir a sua natureza e propor formas de mensurá-lo. A mais 

surpreendente característica dessa imensa quantidade de estudos é o número e variedade de 

desacordos alcançados. 

 

Por ser um ativo não identificável, segundo Damodaran (2007, p. 293), o goodwill “[...] 

aparece somente após as aquisições e destina-se a captar a diferença entre o que é pago para 

uma empresa-alvo e o valor contábil de seus ativos, permitindo assim que o balanço patrimonial 

ainda apresente saldo após a sua aquisição”. 

Ainda sob a ótica do goodwill, o CPC 04, em seu pronunciamento, define que: 

 

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido em uma 

combinação de negócios é um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados 

por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, que não são identificados 

individualmente e reconhecidos separadamente. Tais benefícios econômicos futuros podem 

advir da sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, 

não se qualificam para reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis. 



68 
 

Outro goodwill, o formado internamente pela empresa, portanto, não adquirido, mas não 

registrado pela contabilidade, gera polêmica com relação à sua evidenciação e o seu valor. 

Segundo Ornelas (2003, p. 143): 

 

O goodwill formado internamente vai se concretizando ao longo do tempo, por meio de 

diversas ações, cujos gastos, quando os há, são geralmente considerados como despesas do 

período, além do que os registros contábeis tradicionais obedecem ao “Príncipio do custo 

como base de valor”, olvidando o valor econômico dos ativos. 

 

3. O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS  

 

O Método dos Mínimos Quadrados, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS 

(do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura 

encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados 

das diferenças entre o valor estimado e os dados observados, onde tais diferenças são chamadas 

de resíduos.  

Credita-se a Carl Friedrich Gauss o desenvolvedor das bases fundamentais do método dos 

mínimos quadrados, em 1795, quando Gauss tinha apenas dezoito anos. Entretanto Adrien-

Marie Legendre foi o primeiro a publicar o método em 1805, em seu Nouvelles méthodes pour 

la détermination des orbites des comètes. Gauss publicou suas conclusões apenas em 1809.  

O desenvolvimento do modelo se inicia com a análise da Figura 1 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a Figura 1 acima, identificam-se, inicialmente, os pontos 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛), onde para um valor dado de 𝑥, por exemplo, 𝑥1, haverá uma 

diferença entre 𝑦1 e o correspondente valor determinado na curva C. Tal diferença é indicada 

na Figura 1 por 𝐷𝑛, podendo ser denominada de desvio, erro ou resíduo. 

Segundo Levine, Stephan, Krehbiel e Berenson (2008, p. 53), tal diagrama serve para 

“examinar possíveis relações entre duas variáveis numéricas. Para cada observação, você insere 

uma variável no eixo horizontal, x, e a outra no eixo vertical, y.”  

Para que os pontos plotados possam refletir de maneira mais real a curva que se deseja 

obter, faz-se necessário minimizar as distâncias 𝐷𝑛, algo que parece simples de efetuar, onde, 

ainda que intuitivamente, basta uma simples soma de tais diferenças, expressa como ∑ 𝐷𝑛. No 

entanto, tal somatório não é satisfatório, uma vez que tais distâncias podem assumir valores 

positivos e negativos, havendo a possibilidade de tal somatório ser nulo, devido ao fato da 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de Dispersão 

 

C 

Fonte: adaptado de Spiegel (1985) 
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ausência de expressão do quanto cada ponto é mais perto ou distante da curva almejada. Nesta 

ótica, Gujarati (2006, p.13), afirma que tais pontos “recebem a mesma importância sem 

considerar a menor ou maior distância das observações individuais” em relação à curva C. 

Visando solucionar esse dilema, no lugar de somar apenas as simples diferenças, somar-

se-ão os seus quadrados, ou seja, ∑ 𝐷𝑖
2 = 𝐷1

2 + 𝐷2
2 +  … +  𝐷𝑛

2 𝑛
𝑖=1 . Tal afirmação encontra 

fundamento em Spiegel (1985, p. 275), ao definir que “De todas as curvas que se ajustam a um 

conjunto de pontos, a que tem a probabilidade de apresentar o mínimo valor de 𝐷1
2 + 𝐷2

2 +  … +
 𝐷𝑛

2 é denominada a melhor curva de ajustamento”, ou seja, aquela que mais se aproxima da 

curva delineada. Essa melhor curva é denominada de curva dos mínimos quadrados, a qual 

poderá ser uma reta, uma parábola, uma hipérbole, uma elipse, entre outras.  

No entanto, por questões didáticas, esta pesquisa analisará apenas a reta, pois, além de 

conter apenas duas variáveis (fato que se percebe em muitas situações de projeção para se 

mensurar o goodwill), ela é a base conceitual fundamental para o método da Regressão Linear 

Simples, o qual será evidenciado no estudo de caso feito neste trabalho. Cabe também ressaltar 

que quando o número de variáveis cresce, utiliza-se a Regressão Múltipla, da qual resultam não 

retas, mas sim planos ou até hiperplanos, o que foge do escopo desta investigação.  

 

3.1.  A reta dos mínimos quadrados 

 

A reta dos mínimos quadrados nada mais é do que uma Função Polinomial do 1º grau ou 

Função Afim, a qual é definida por Lima, Carvalho, Wagner e Morgado (2006, p. 87) como: 

“Uma função 𝑓: ℝ → ℝ chama-se afim quando existem constantes 𝑎 e 𝑏 ∈  ℝ, tais que 𝑓(𝑥) =
𝑎 + 𝑏𝑥 para todo 𝑥 ∈  ℝ.” Outros autores adotam a expressão  𝑓(𝑥) =  𝑦.  

 

Nela, tem-se que:  

 

𝑦: denominada de variável dependente, a qual mede o resultado de um estudo. 

𝑥: chamada de variável independente, que procura explicar os resultados observados.  

𝑎: parâmetro que intercepta o eixo 𝑦. 

𝑏: coeficiente angular da reta.  

 

Percebe-se que há apenas duas variáveis, onde uma se interrelaciona com a outra. Essa 

relação de variáveis é apresentada através do Diagrama de dispersão, evidenciado na Figura 1, 

e chega-se à reta dos mínimos quadrados a partir dele. Para tal, inicialmente, ajusta-se um 

conjunto de pontos contidos numa tabela a uma reta genérica y = a + bx, onde a e b são 

parâmetros a serem determinados. Neste caso, o interesse reside em minimizar a distância de 

cada ponto (xi ; yi) da tabela a cada ponto (xi ; a + bxi) da reta, conforme ilustra a Figura 2 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distância de um ponto à reta 

Fonte: adaptado de Spiegel 
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A distância entre esses pontos é |𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖| e a soma dos quadrados dessas distâncias 

é: 

𝑆 = (𝑎 + 𝑏𝑥0 − 𝑦0)2 + (𝑎 + 𝑏𝑥1 − 𝑦1)2 + ⋯ + (𝑎 + 𝑏𝑥𝑛 − 𝑦𝑛)2 
 

Por definição, para que se obtenha a reta dos mínimos quadrados é necessário que 𝑆 seja 

mínimo. Tal minimização se obtém utilizando o cálculo infinitesimal, calculando as derivadas 

parciais de 𝑆 em relação ao 𝑎 e ao 𝑏 e, em seguida, tornando-as nulas, como se observa abaixo: 

 
𝛿𝑆

𝛿𝑎
= 0  e  

𝛿𝑆

𝛿𝑏
= 0 

 

Após a efetivação dessas derivações, chega-se às seguintes equações: 

 

𝑎 =  �̅� − 𝑏�̅� 
 

𝑏 =  
∑𝑥𝑦 −

∑𝑦∑𝑥
𝑁

∑𝑥2 −
(∑𝑥)2

𝑁

 

Onde:  

 

𝑥 : variável independente; 

𝑦 : variável dependente;  

�̅� : média dos resultados de 𝑦; 

�̅� : média dos resultados de 𝑥;  

𝑁: número de pontos do diagrama de dispersão ou número de elementos da amostra.  

𝑎 : intercepção no eixo dos 𝑦; 

𝑏 : coeficiente ou parâmetro angular da reta.  

Tal parâmetro angular 𝑏, segundo Assaf Neto (2007), também poder ser expresso da 

seguinte forma: 

𝑏 =
𝐶𝑂𝑉𝑥,𝑦

𝑉𝐴𝑅𝑥
 

O estudo da reta, ora apresentado, é a base teórica fundamental para a Regressão linear 

simples, a qual será descrita a seguir.  

 

4. REGRESSÃO LINEAR SIMPLES 

 

Segundo Gujarati (2006, p.13), 

 

O termo regressão foi Criado por Francis Galton. Em um artigo famoso, Galton verificou que, 

embora existisse uma tendência de que os pais altos tivessem filhos altos e os pais baixos, 

filhos baixos, a estatura média das crianças nascidas de pais com dada altura tendiam a se 

mover ou regredir à altura média da população como um todo.  

 

Nas palavras de Galton, isso era uma “regressão à mediocridade”. No entanto, hoje, a 

interpretação sobre regressão vai bem além de um simples caso isolado.  

De acordo com Spiegel (1985), deseja-se, freqüentemente, com base em dados amostrais, 

estimar o valor de uma variável y, correspondente ao conhecido de uma variável x. Isso pode 

ser alcançado mediante a avaliação do valor de y, a partir de uma curva de mínimos quadrados 

que se ajuste aos dados amostrais. A curva resultante é denominada de regressão de y para x, 

visto que y é avaliado a partir de x. 
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Pode perceber a evolução do termo regressão quando comparado ao de Galton, 

percebendo-se, ainda, sua vinculação com o método dos mínimos quadrados visto no item 

anterior.  

Gujarati (2006, p.13) vem reforçar a idéia da mudança de interpretação do termo 

regressão afirmando que 

 

[...] a análise de regressão se ocupa do estudo da dependência de uma variável, a variável 

dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis explanatórias, com vistas a 

estimar e/ou prever o valor médio (da população) da primeira em termos dos valores 

conhecidos ou fixados (em amostragens repetidas) das segundas. 
 

 

Assaf Neto (2007, p. 105), afirma que: 

 

Ao identificar uma correlação entre as variáveis, é interessante que se expresse seu 

relacionamento por meio de uma equação. Esse é o objetivo da análise de regressão, a qual, 

por meio de sua expressão matemática, permite que se efetuem, além da identificação da 

relação das variáveis, importantes projeções futuras. 
 

Quando tal correlação está dentro de um determinado intervalo ela é linear e a equação é 

exatamente a reta dos mínimos quadrados evidenciada no item 3.1.. 

Ainda Assaf Neto (2007, p. 105), “essa reta ajustada é também definida por reta de 

mínimos quadrados”, reforçando o que foi afirmado acima sobre a correlação existente entre a 

regressão linear simples e o método dos mínimos quadrados. 

Os parâmetros 𝑎 e 𝑏, são, portanto, determinados da mesma forma que na análise do 

método dos mínimos quadrados, logo são: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 
Onde: 

 

𝑎 =  �̅� − 𝑏�̅� 
 

𝑏 =  
∑𝑥𝑦−

∑𝑦∑𝑥

𝑁

∑𝑥2−
(∑𝑥)2

𝑁

   ou  𝑏 =
𝐶𝑂𝑉𝑥,𝑦

𝑉𝐴𝑅𝑥
 

 

5. MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DO GOODWILL QUE NECESSITAM DO MÉTODO 

DOS MÍNIMOS QUADRADOS E DA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES 

 

Nesta etapa da pesquisa, serão mostrados alguns métodos de mensuração do goodwill 

que, em sua essência, irão necessitar da utilização do Método dos Mínimos Quadrados ou da 

Regressão Linear Simples a fim de que sejam alcançados números acerca do item patrimonial 

intangível em análise. Cabe ressaltar que não se trata de uma lista taxativa, mas apenas 

exemplificativa, pois há diversas formas de mensuração que se fundamentam em tais métodos 

quantitativos.  

Dentre vários métodos de existentes para o cálculo do goodwill, analisaremos os 

seguintes: Método de Custo de Reposição ou Custo Corrente, Método do Valor Econômico, 

Método do Valor de Realização, Método do excesso de valor econômico sobre o valor corrente 

e o Método do Professor Antônio Lopes de Sá. 

 

i) Método de Custo de Reposição ou Custo Corrente: segundo Negra et al. 

(2004, p. 9), “o método de custo de reposição ou custo corrente é considerado um processo 
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misto, que consiste na mensuração do ativo total por seu valor econômico e seus respectivos 

componentes pelo custo corrente.” Algebricamente, pode-se ver o modelo assim: 

cc
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Onde: 

𝐺 = valor do goodwill a ser encontrado 

𝑡 = duração do lucro 

𝑛 = limite de duração do lucro 

𝐿𝐿𝑡  = lucro líquido no momento ‘t’ 

𝑃𝐿𝑐𝑐  = Patrimônio Líquido a Custos Correntes 

𝐽 = custo de oportunidade correspondente a investimento de igual risco 

 

ii) Método do Valor Econômico: este método adota como definição de Valor 

Econômico de um ativo o valor atual máximo dos resultados econômicos futuros esperados, 

tendo como taxa de desconto aquela correspondente ao custo de oportunidade de igual risco. 

Matematicamente, tal modelo é assim representado: 
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Onde: 

iA  = Valor Econômico do Ativo 

𝑉𝑡 = Valor Residual do Ativo 

𝑗  = custo de oportunidade de empreendimento de igual risco 

𝑡  = duração do lucro 

𝑛 = horizonte de tempo 

𝑅𝑡 = Resultado Econômico produzido pelo Ativo 

 

Monobe (1986), denomina tal método de avaliação ideal de ativos, ressaltando que tal 

modelo encontra vários problemas na sua implementação, já que, embora seja possível a 

apuração do valor econômico do ativo total, a sua necessária individualização em termos de 

ativos específicos é praticamente impossível de concretização. Além disso, ao se avaliar os 

ativos pelo seu valor econômico máximo, eles trarão embutidos o valor do goodwill da empresa, 

que, até prova em contrário, constitui-se em um ativo distinto e como tal merece em registro 

em separado. 

iii) Método do Valor de Realização: Iudícibus (2006) foi o desenvolvedor deste 

modelo, o qual trata o goodwill pelo seu valor líquido de realização, ou seja, o lucro líquido 

projetado para exercícios futuros, pelo custo de oportunidade, trazido a valor presente por uma 

taxa de retorno desejada. A forma de cálculo é pela seguinte equação: 

 

 

Onde: 

𝑃𝐿 = Patrimônio Líquido a valores de realização 

𝑅 = taxa de retorno de um investimento de risco zero 

𝐿𝑛 = lucro projetado para o período 𝑛 

𝑗  = taxa de retorno desejada. 

 

iv) Método de excesso de valor econômico sobre o valor corrente: desenvolvido 

por Martins (1972) em sua tese de doutorado, o modelo mensura o valor do goodwill, 
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denominado de Excesso de Valor Econômico – EVE sobre o valor corrente, calculando, para 

isso, segundo Schmidt e Santos (2009, p. 76), “[...] a diferença entre o valor do ativo avaliado 

a valor econômico e o valor avaliado a valor corrente.” Pode ser encontrado utilizando-se a 

seguinte expressão matemática: 

𝐸𝑉𝐸 =
𝑉𝑡

(1 + 𝑗)𝑡
+ ∑

𝑅𝑡 − 𝐴𝑐𝑐

(1 + 𝑗)𝑡

𝑛

𝑡−1

 

Onde: 

𝐸𝑉𝐸     = excesso do valor econômico sobre o valor corrente 

𝐴𝑐𝑐 = ativo avaliado a custo corrente 

𝑉𝑡 = valor residual do ativo 

𝑗  = custo de oportunidade de empreendimento de igual risco 

𝑅𝑡 = resultado econômico produzido pelo ativo 

𝑛 = horizonte de tempo  

 

v) Método do professor Lopes de Sá: Sá (1996), na Revista Brasileira de 

Contabilidade, fez abordagem ao modelo de mensuração do goodwill, onde restringe tal cálculo 

à projeção de apenas três lucros projetados, considerando como peso o tempo de existência da 

empresa, pois quanto maior ele maior a consistência de tal análise. Matematicamente o mesmo 

fica assim representado: 

𝐹𝐶𝐺 = 𝐹𝐶𝑅 + 𝐴𝑃 
Onde: 

𝐹𝐶𝑅 = Fundo de comércio relativo e mensurado da seguinte forma: 

𝐹𝐶𝑅 =
𝐿𝐹1 + 𝐿𝐹2 + 𝐿𝐹3

3
𝑥 2 

𝐿𝐹𝑖 = Lucro futuro da empresa no ano 𝑖; 
𝐴𝑃 = Adicional de permanência, referindo-se ao percentual de 10% sobre o 𝐹𝐶𝑅, 

mutiplicado pelo tempo de existência da empresa. Matematicamente expresso assim: 

𝐴𝑃 =
𝐹𝐶𝑅 𝑥 𝑛

10
 

𝑛    = Tempo, em anos, da existência da empresa; 

𝐹𝐶𝐺 = Fundo de comércio global. 

 

Pode-se perceber que a necessidade de projeções se fez presente em todas essas formas 

de mensuração do goodwill. Tais projeções são realizadas mediante a utilização do Método dos 

Mínimos Quadrados e da Regressão Linear Simples, corroborando com a tese defendida ao 

longo desta pesquisa acerca da importância de tais métodos na mensuração desse intangível tão 

presente em ações de dissolução de sociedade.  

 

6. METODOLOGIA Rever a metodologia incluindo, estudo de caso e análise documental 

 

O presente trabalho é uma pesquisa classificada como bibliográfica, pois, conforme 

afirma Marconi e Lakatos (2003, p.183), tal pesquisa “[...]abrange toda a bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo [...].”Muito embora a definição das autoras afirme a 

expressão “toda bibliografia já publicada”, a presente pesquisa buscou enfatizar nomes mais 

consagrados para evidenciar o tema em questão, não abrangendo o todo, mas não expurgando, 

com isso, a contribuição dos demais trabalhos publicados. 

Lopes (2006, p. 212), afirma que a pesquisa bibliográfica  
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é uma pesquisa realizada em várias fontes como: livros, artigos, periódicos, à procura de 

respostas para questões elaboradas anteriormente, utilizando-se de métodos científicos. Tem 

como fim fazer do pesquisador um profundo conhecedor de um determinado assunto. 
 

Esta pesquisa se valeu da técnica do estudo de caso, pois utilizou um laudo pericial 

contábil real com o objetivo de evidenciar nele os métodos quantitativos e a forma de 

mensuração do goodwill abordados nesta análise. Tal classificação encontra fundamento em 

Lopes (2006, p.119), ao afirmar que estudo de caso “é o estudo específico, concentrado, amplo 

e detalhado de um único caso. Utiliza-se este tipo de pesquisa quando o pesquisador quer 

aprofundar seus estudos enfatizando um único assunto.” 

Pode-se ainda afirmar que o presente trabalho utilizou a técnica de pesquisa documental, 

pois segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 174), “A característica da pesquisa documental é que 

a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno 

ocorre, ou depois.”  

 

7. RESULTADOS DA ANÁLISE 

 

7.1.  Utilização do método dos mínimos quadrados e da regressão linear simples para 

cálculo do goodwill em laudo pericial contábil  

 

A seguir será evidenciada a importância da utilização dos métodos quantitativos para 

cálculo do goodwill em apuração de haveres. Foi utilizado um laudo pericial contábil real , que 

compôs um processo judicial, denominado ficticiamente de Laudo ABC, elaborado por um 

Perito Contábil.  

Foram preservados os dados das partes do processo, autor e réu, aqui tratadas por P1 e P2 

respectivamente, atendo-se apenas ao aspecto científico da aplicação do Método dos Mínimos 

Quadrados e da Regressão Linear Simples utilizados para a mensuração do goodwill num 

processo de apuração de haveres.  

 

7.1.1. Laudo Pericial Contábil Envolvendo Goodwill em Apuração e Haveres 

 

O Laudo ABC em análise tem o objetivo de apurar o valor da participação de uma sócia 

P1, que pleiteia em juízo o valor justo de sua participação no capital da empresa. 

Para início da apuração, o perito faz um levantamento do contrato social da empresa e 

suas respectivas alterações, visando à detecção do percentual ao qual a reclamante faz jus além 

do capital social declarado em contrato. Nesse levantamento, o mesmo localizou um capital 

social de R$ 150.000,00 e um percentual de 10% que cabia à reclamante. 

Em seguida, o perito faz um levantamento de documentos que constem a participação da 

empresa P2 no mercado, bem como o relacionamento dela com seus associados. Nessa análise, 

detectou-se que a mesma estava em crescimento no mercado local, além de possuir preocupação 

em atender seus associados, motivo pelo qual a torna uma empresa de sucesso, concluindo dessa 

forma essa primeira etapa: 

 

As notícias dos veículos de mídia mostram que a empresa está crescendo e tem boas 

perspectivas de crescimento para os anos vindouros. Evidentemente, estes fatos valorizam sua 

marca, embora não se possa deixar de comentar que se trata de uma empresa de serviços e, 

como tal, muito dependente do seu fundador, que a rigor representa a própria “alma” da 

empresa.  
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Prosseguindo com o trabalho, o perito – contador executa a análise das demonstrações 

financeiras apresentadas pela empresa ré P2, executando as análises horizontal e vertical do 

Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado, num intervalo de tempo que vai de 2003 

a 2010, bem como alguns ajustes, utilizando-se, para tal, do arbitramento, recurso 

extremamente necessário ao Perito Contábil. Ele faz, também, análise de índices, a fim de ter 

uma visão patrimonial mais depurada da empresa P2. Ele encerra essa análise concluindo que 

se trata de empresa frágil financeiramente, por depender muito de capitais de terceiros para 

desenvolver suas operações. Observa também que a empresa P2 é muito vulnerável às variações 

de mercado pelo fato de o ativo permanente ser, em média, um pouco mais de 2% dos ativos 

da empresa e o patrimônio líquido, em média, 5% do capital total colocado à disposição da 

empresa.  

Adiante, o contabilista faz uso do Método dos Mínimos Quadrados e da Regressão Linear 

Simples, métodos analisados nesta pesquisa.  Tal uso serviu para projeção das receitas da 

entidade, como se mostra a seguir: 

  

 
𝒀 =  𝒂 +  𝒃𝑿 EQUAÇÃO LINEAR DA RETA 

𝑌 Variável dependente 

𝑋 Variável independente 

𝑎 Intercepto (valor de Y quando X = 0) 

𝑏 Coeficiente angular da reta 

ANOS RECEITA BRUTA DA EMPRESA 

2003 591.030,33 

2004 685.397,78 

2005 832.381,86 

2006 1.099.209,86 

2007 1.347.640,16 

2008 1.671.514,57 

2009 1.799.241,39 

2010 1.793.641,31 

TOTAL 9.820.057,26 

 

 

 

ANOS 
𝑿 𝒀 𝑿𝒀 X2 

2003 1 591.030,33 591.030,33 1 

2004 2 685.397,78 1.370.795,56 4 

2005 3 832.381,86 2.497.145,58 9 

2006 4 1.099.209,86 4.396.839,44 16 

2007 5 1.347.640,16 6.738.200,80 25 

2008 6 1.671.514,57 10.029.087,42 36 

2009 7 1.799.241,39 12.594.689,73 49 

2010 8 1.793.641,31 14.349.130,48 64 

SOMA 36 9.820.057,26 51.975.889,01 204 

     

 

 

 

 

FÓRMULAS 
𝑏 =  

8 𝑥 51.975.889 −  (36 𝑥 9.820.057)

8 𝑥 204 − (36)2
 

 

𝑎 =  
9.820.057 −  (185.372 𝑥 36)

8
 

                          

Quadro 1: Uso da Regressão Linear  

 Fonte: adaptado Laudo ABC 

Fonte: adaptado Laudo ABC 

 

 

 

 Quadro 2: Aplicando o Método dos Mínimos Quadrados  

Quadro 3: Encontrando a Equação Linear da Reta 
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𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 ∑ 𝑋

𝑛
 

𝑏 =  
415.807.112 –  353.522.052

 1.632 –  1.296
 

                

𝑎 =
9.820.057 –  3.146.657

         8             
 

 

𝑏 =  
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑋)
2  𝑏 =  

62.285.060

336
   =    185.372 

 

𝑎 =  393.332 

𝑌 =  𝑎 +  𝑏 𝑋 𝑌 =  393.332 +  185.372 𝑋 

 

 

 

EQUAÇÕES ANOS UNIDADES AJUSTADAS 

Y =  393.332 +  185.372  (1) 2003                                   578.704,42  

Y = 393.332 + 185.372  (2) 2004                                   764.076,62  

Y = 393.332 + 185.372  (3) 2005                                   949.448,82  

Y = 393.332 + 185.372  (4) 2006                                 1.134.821,02  

Y = 393.332 + 185.372  (5) 2007                                 1.320.193,23  

Y = 393.332 + 185.372  (6) 2008                                 1.505.565,43  

Y = 393.332 + 185.372  (7) 2009                                 1.690.937,63  

Y = 393.332 + 185.372  (8) 2010                                 1.876.309,83  

  TOTAL 9.820.057,00 

EQUAÇÕES ANOS UNIDADES PROJETADAS 

Y = 393.332 + 185.372  (9) 2011                                 2.061.682,04  

Y = 393.332 + 185.372  (10) 2012                                 2.247.054,24  

Y = 393.332 + 185.372  (11) 2013                                 2.432.426,44  

Y = 393.332 + 185.372  (12) 2014                                 2.617.798,64  

Y = 393.332 + 185.372  (13) 2015                                 2.803.170,85  

 TOTAL  

 

 

Após essas projeções, o perito inicia o cálculo do goodwill, onde o mesmo intitula o tópico 

de Cálculo da Marca da empresa ré. Neste tópico, o perito afirma: 

 

Não é conhecido nenhum modelo para o cálculo da marca isoladamente. Entretanto, existem 

algumas propostas de eminentes vultos da contabilidade no Brasil que já definiram fórmulas 

para o cálculo do “Goodwill”. O “Goodwill” é um dos aspectos mais complexos da 

contabilidade e equivale ao “Fundo de Comércio” utilizado no Brasil. Dentro do “Goodwill” 

inserem-se todos os ativos intangíveis da empresa, inclusive a MARCA. 

No caso presente, como já se conseguiu determinar os lucros projetados e é conhecido o tempo 

de existência da empresa (constituída em agosto de 1990), pode-se aplicar a fórmula do 

“Goodwill” proposta pelo Prof. Dr. Antonio Lopes de Sá diretamente para a apuração do valor 

da marca [...] 
 

O laudo em análise utiliza o Método do Prof. Dr. Lopes de Sá, visto no tópico 5, item v 

desta pesquisa, para efetuar o cálculo do goodwill, necessitando para isso dos resultados obtidos 

com as projeções decorrentes do uso do Método dos Mínimos Quadrados e da Regressão Linear 

Simples evidenciados logo acima. O perito – contador fez uso das projeções de lucro dos anos 

2013, 2014 e 2015 para a mensuração do citado intangível, conforme  se demonstra a seguir:  

𝐹𝐶𝐺 = 𝐹𝐶𝑅 + 𝐴𝑃 
Onde: 

𝐹𝐶𝑅  = Fundo de comércio relativo e mensurado da seguinte forma: 

 

𝐹𝐶𝑅 =
𝐿𝐹1 + 𝐿𝐹2 + 𝐿𝐹3

3
𝑥 2 

Fonte: adaptado Laudo ABC 

 Fonte: adaptado de Laudo ABC 

Quadro 4: Ajustes e Projeções 
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𝐿𝐹𝑖   = Lucro futuro da empresa no ano 𝑖; 
𝐴𝑃  = Adicional de permanência, referindo-se ao percentual de 10% sobre o 𝐹𝐶𝑅, 

multiplicado pelo tempo de existência da empresa. Matematicamente é expressado assim: 

 

𝐴𝑃 =
𝐹𝐶𝑅 𝑥 𝑛

10
 

 

𝑛       = Tempo, em anos, da existência da empresa; 

𝐹𝐶𝐺  = Fundo de comércio global. 

 

𝐹𝐶𝑅 =
(243.242,26 +  261.780,06 +  280.317,08)𝑥2

3
=  523.559,60 

𝐴𝑃 =  
523.559,60 𝑥 21

10
=  1.099.475,16 

𝐹𝐶𝐺 =  523.559,60 + 1.099.475,16 = 1.623.034,76 
 

Após a construção de tal demonstrativo, o perito conclui seu trabalho calculando os 

haveres da sócia autora P1, baseado na última alteração contratual vigente, onde a mesma 

possuía uma participação de 10% no capital social, que é o patrimônio líquido, conforme se 

demonstra abaixo: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 = 10% 𝑥(1.979.202,96) = 197.920,29 
 

Assim, o valor que coube à autora P1 foi R$ 197.920,29. 

 

Dessa forma, fica evidenciada neste laudo a utilização do Método dos Mínimos 

Quadrados e da Regressão Linear Simples como fundamento científico à mensuração do 

goodwill, aproximando ainda mais o trabalho do perito contábil daquilo que Sá (2011, p.10) 

afirma: “A opinião do perito deve estar [...] justificada [...] lastreada em elementos sólidos [...].”  

Percebe-se, assim, que a inserção dos métodos quantitativos na contabilidade, além do 

uso da interdisciplinaridade, torna o trabalho do contador mais conciso, mais alicerçado, 

transmitindo ao usuário da informação contábil maior credibilidade e confiança. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou evidenciar a utilização dos métodos quantitativos, em especial 

o Método dos Mínimos Quadrados e a Regressão Linear Simples, em processo de apuração de 

haveres em dissolução judicial de sociedade.  

Para tal foi apresentado com detalhes o Método dos Mínimos Quadrados, com suas 

demonstrações e suas expressões matemáticas. Foi também destacado o método da Regressão 

Linear Simples, o qual é alicerçado nos Mínimos Quadrados e se amplia, tangenciando sua 

aplicabilidade.  

Adiante, foi utilizado um laudo pericial contábil real onde há a necessidade de calcular o 

valo do goodwill da empresa ré para fins de apuração de haveres em processo de dissolução 

judicial por exclusão de sócio. Nesse caso real, com as devidas adaptações, buscou-se mostrar 

que o Perito Contábil do caso se utilizou dos métodos quantitativos abordados nesta pesquisa, 

contemplando os Mínimos Quadrados, a Regressão Linear Simples e o método de mensuração 

do goodwill do Prof. Dr. Antônio Lopes de Sá. Frente ao exposto, pode-se perceber que a 

utilização dos métodos quantitativos torna a informação contábil mais confiável, pois a mesma 

ganha mais robustez e fundamentação. No caso do presente trabalho, pode-se notar que a 

mensuração bem fundamentada do goodwill num processo de apuração de haveres torna-se 
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cada vez mais necessária, tendo em vista a complexidade do tema, a diversidade de intenções 

em lides envolvendo tais questões, além do conflito de interesses existente.  

No caso de sua utilização na mensuração do goodwill, especialmente na apuração de 

haveres, conclui-se que tal utilização torna o parecer do perito-contador algo robusto, com um 

arcabouço forte, auxiliando, desta forma, os magistrados na solução consistente e minimizadora 

de prováveis injustiças, de processos judiciais envolvendo tal demanda. 
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V. ANÁLISE DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM INFORMAÇÕES 

DISPONIBILIZADAS PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: ESTUDO DE CASO NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN 

 

Área temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor 

 

 

RESUMO 

 
A administração pública é cercada de normas legais que direcionam como a gestão deve ser visando 
o uso racional dos recursos públicos e o atendimento dos anseios da população de maneira eficiente. 
Os gestores públicos necessitam ter a consciência de que as informações decorrentes da 
administração pública devem ser divulgadas à sociedade e tais informações publicadas devem 
realmente demonstrar a realidade ocorrida na prática. Diante disso, tal pesquisa, buscou estabelecer 
a comparação entre as informações contidas nos processos de dispensas de licitação realizados no 
exercício de 2015 pela Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN, quanto da aplicabilidade do 
artigo 24 da Lei 8.666/64 e as informações disponibilizadas no Portal da Transparência, bem como 
demonstrar a relação entre publicidade e transparência governamental, explicar aspectos da lei e do 
artigo supracitado, que trata sobre dispensa de licitação e verificar a veracidade das informações 
publicadas no referido Portal. A metodologia utilizada foi através de pesquisa bibliográfica baseada 
em Bezerra Filho (2012), Kohama (2006), Di Pietro (2014), e legislação voltada ao setor público, assim 
como foi realizado um estudo de caso, mediante análise documental em meio digital, dos processos 
de dispensas de licitação.  Por fim, verificaram-se as informações publicadas no Portal da 
Transparência do município em questão referente ao mesmo período. Os resultados da análise 
comparativa dos processos de dispensas de licitação e os dados encontrados no Portal de 
Transparência, demonstraram erros quanto à digitação na publicação referente ao uso e no termo de 
dispensa, bem como nos valores empenhados e publicados.  
 

Palavras-chave: Informações. Publicidade. Transparência. Dispensa de licitação.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O cenário político e econômico atual do país tem exposto à sociedade uma realidade jamais 
vista, onde os assuntos enfatizados direcionam a expressão “crise”. Vários motivos de tal situação 
podem ser elencados, no entanto, é notório que maior parte deles, são decorrentes do atual 
momento político em que o Brasil se encontra. Escândalos de corrupção, crimes de responsabilidade, 
improbidade administrativa, desvios de verbas, danos ao erário público, enfim, diversas 
irregularidades estão sendo cometidas pelos gestores públicos no ato de suas administrações, 
trazendo consequências a sociedade como um todo.  

A administração pública é cercada de normas legais que direcionam exatamente como a 
gestão deve ser, inclusive, no que diz respeito ao uso racional dos recursos públicos visando sempre 
uma prestação de serviços que atenda aos anseios da população de maneira eficiente. Partindo 
disso, teoricamente, sabe-se que as informações decorrentes dos processos de despesas públicas 
devem ser disponibilizadas de maneira transparente a população, ou seja, todo cidadão deve ter 
acesso a dados específicos que demonstrem de onde e para onde o dinheiro público está sendo 
direcionado. Dessa forma, através do controle social, seria possível ao cidadão investigar se 
realmente tudo acontece conforme a lei.  
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A justificativa em relação à escolha do tema abordado está na necessidade de verificar a 

veracidade e confiabilidade das informações que estão sendo disponibilizadas à sociedade em 

detrimento da realização das despesas públicas no que diz respeito ao cumprimento de 

preceitos legais, publicidade e transparência governamental. Nesta perspectiva, aborda um 

tema atual e de extrema importância não somente para o profissional da área contábil 

direcionada ao setor público, mas para os demais interessados em ampliar seus 

conhecimentos, fazendo com que as considerações dispostas ao longo da pesquisa, bem como 

os resultados, contribuam para um enriquecimento intelectual e profissional. 
Sendo assim, a partir do exposto, é possível gerar o seguinte questionamento: será que as 

informações disponibilizadas a população são verdadeiras no sentido de transmitir confiabilidade e 
podem possibilitar uma análise coerente da gestão pública?  

Na busca da resposta ao questionamento acima, tem-se como objetivo geral do referido 
estudo, estabelecer a comparação entre as informações constantes nos processos de dispensas de 
licitação quanto da aplicabilidade do artigo 24 da Lei 8.666/64 e as informações disponibilizadas no 
Portal da Transparência de São José do Seridó1/RN no ano de 2015, bem como os específicos são: 
demonstrar a relação entre publicidade e transparência governamental, explicar aspectos da Lei No 
8666/64 relacionados ao Art. 24 que trata sobre dispensa de licitação e verificar a veracidade das 
informações publicadas no Portal da Transparência do município em questão. 

A metodologia utilizada na construção do trabalho em questão foi através de pesquisa 
bibliográfica baseada em autores e legislação voltados ao setor público, assim como se realizou uma 
pesquisa de campo através de estudo de caso e mediante análise documental em meio digital, no 
período de fevereiro a abril de 2017, dos processos de dispensas de licitação realizados pela 
Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN durante o exercício de 2015. Por fim, verificaram-se 
as informações publicadas no Portal da Transparência do município em questão referente ao mesmo 
período, para assim estabelecer uma comparação entre as informações descritas nos processos em 
conformidade com as disponibilizadas nas publicações. 

Para a construção do trabalho, foi utilizada a seguinte sequência, visando um maior 
esclarecimento sobre cada aspecto referente ao tema abordado: no primeiro momento tem-se a 
introdução onde é possível apresentar os objetivos, problemática e metodologia. Posteriormente, 
será apresentada a relação entre Publicidade e Transparência Governamental.   Já no terceiro 
capítulo observar-se-á aspectos sobre Despesas Públicas, Licitação, enfoque no artigo 24 da Lei nº 
8.666/93 e observação quanto ao fracionamento da despesa. No quarto instante, tem-se a 
metodologia utilizada e no quinto momento é demonstrada a análise dos resultados encontrados 
entre a comparação dos processos de dispensa com as publicações disponibilizadas no Portal de 
Transparência. Por fim, podem-se verificar as considerações finais acerca do assunto em questão, 
estabelecendo uma análise final sobre os resultados encontrados. 
 

2 PUBLICIDADE X TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL 

Em tempos de recessão econômica, por exemplo, como o atual momento do Brasil, 

percebe-se cada vez mais a necessidade de se conhecer a origem e o destino dos recursos 

públicos. É fundamental a participação da sociedade nesse contexto, embora não seja algo tão 

priorizado pelos cidadãos, quando se trata da efetivação do chamado controle social.  

Na verdade, deveria acontecer ao contrário, pois a própria sociedade como um todo é 

responsável por eleger os gestores que administram os recursos públicos, então, deveriam 

fiscalizar constantemente toda a quantidade de informações geradas pela máquina pública.  

                                                 
1 Informações obtidas no site http://saojosedoserido.rn.gov.br/# 
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Com a contribuição da mídia, as informações se espalham rapidamente, porém, a 

verificação quanto à confiabilidade dos dados divulgados deve ser levada em consideração, 

principalmente por existir os riscos de tais informações não condizerem com a realidade ou de 

serem passíveis de ser fraudulentas. Nesse sentido, a Constituição Brasileira de 1988 (CF), 

elenca princípios voltados a Administração Pública, dentre os quais está o da Publicidade. 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.   

 

Conforme exposto, percebe-se que o princípio da publicidade faz parte da imposição 

legal direcionada à gestão pública, onde é possível compreender que toda a informação sobre 

os atos e fatos da administração pública deve ser divulgada para fins acadêmicos, sociais e 

informativos. Vários são os mecanismos usados para isso, como por exemplo, publicações em 

veículos de divulgação, sejam oficiais, como o Diário Oficial ou aqueles que o Governo 

Federal, Estados e Municípios utilizam, chamados de Portais da Transparência.  

 
O Portal da Transparência lançado pela Controladoria-Geral da União 

(CGU) em novembro de 2004, constitui-se em um canal pelo qual o cidadão 

pode acompanhar a execução financeira dos programas de governo, em 

âmbito federal. Nesse site estão disponíveis informações sobre os recursos 

públicos federais transferidos pelo Governo Federal a estados, municípios e 

Distrito Federal - para a realização descentralizada das ações do governo - e 

diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos realizados pelo 

próprio Governo Federal em compras ou contratação de obras e serviços, por 

exemplo. (BRASIL, 2016) 

 

Sendo assim, a partir do Portal da Transparência do Governo Federal, é possível 

verificar a utilização dos recursos públicos por parte dos governantes. No entanto, tais 

informações geram questionamentos se realmente o que está publicado condiz com a 

realidade, principalmente, em virtude de vários escândalos que são expostos diariamente pelas 

mídias jornalísticas a respeito dos desvios de recursos públicos. 

É notório perceber, diante do contexto social em que se vive, o quanto que a 

administração pública necessita cada vez mais de gestores comprometidos com a utilização 

lícita dos recursos públicos. Diante disso, quanto mais informações sobre os atos e fatos 

decorrentes da gestão como um todo, estiverem à disposição da sociedade, ou seja, quanto 

mais transparência existir, mais avaliações poderão ser realizadas, visando um controle maior 

das finanças públicas.  

A Lei Complementar nº 101/2000, mais conhecida com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), traz artigo voltado para a transparência e acesso a informação: 

  
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas 

e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
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Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos.  

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:  

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos;  

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público.  

 

A partir do artigo mencionado, percebe-se a diversidade de informações, desde 

aspectos orçamentários até relatórios de gestão fiscal, que devem ser disponibilizadas à 

sociedade justamente para servir como parâmetro de avaliação quanto ao uso racional dos 

recursos públicos.  

Para enfatizar ainda mais a questão da transparência das informações decorrentes da 

gestão pública, a Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009, acrescenta dispositivos à 

LRF, conforme descrição abaixo:  

 
Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 

48, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou 

jurídica o acesso a informações referentes a:  

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 

decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 

disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 

processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 

jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 

licitatório realizado;  

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.  

Art. 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão 

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no 

órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação 

pelos cidadãos e instituições da sociedade.  

 

Diante do exposto, verifica-se que o princípio da transparência é, inclusive, uma 

imposição legal, visando à orientação de que qualquer ato ou fato da administração pública 

seja do conhecimento de todos e de fácil acesso, principalmente, no que diz respeito a 

disponibilização de demonstrativos e relatórios contábeis. Dessa forma, esses artigos orientam 

que a publicidade da gestão pública seja realizada o mais transparente possível. 

A transparência na gestão fiscal é tratada na LRF como um princípio de gestão 

pública, que tem por finalidade, entre outros aspectos, disponibilizar informações à sociedade 

relativas às atividades financeiras do Estado, assim como, demonstrar, de forma clara e 

previamente estabelecida, os procedimentos necessários à divulgação dessas informações. 

(CRUZ et al 2001, apud PLATT NETO et al, 2007) 

Percebe-se dessa forma, que, além da divulgação oficial dos atos e fatos da gestão 

pública, os mesmos devem ser publicados de forma que o cidadão tenha um fácil acesso, 

sendo o local de transmissão fácil de ser localizado e tal informação deve ser exposta de 

forma clara e concisa para o entendimento dos leitores que acessarem o material. 

Entretanto, esses veículos não suprem a necessidade do cidadão em sua totalidade, 

tendo em vista que a fiscalização não depende somente da sociedade, mas também de órgãos 

responsáveis pelo Controle Externo, bem como é necessário um eficiente Controle Interno 
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para assim minimizar os riscos de informações publicadas possuírem erros ou não condizerem 

com a realidade. 

Outro ponto a ser considerado é que as informações publicadas para a população, na 

maioria das vezes, possuem um conteúdo expresso de forma bem específica da área contábil 

voltada ao setor público. Por exemplo, os orçamentos públicos e demonstrativos possuem 

uma linguagem bastante técnica e, em virtude disso, é possível acontecer que algum cidadão 

não compreenda, por completo o que, na realidade, aquelas informações transmitem.  

Para tanto, existe o princípio da Clareza, considerado como um norteador quanto à 

compreensão das informações disponibilizadas à sociedade. Segundo Kohama (2006, p. 42), 

“o orçamento deve ser expresso de forma clara, ordenada e completa. Embora diga respeito ao 

caráter formal, tem grande importância para tornar o orçamento um instrumento eficiente de 

governo e administração”.  

Sendo assim, não basta apenas que o conteúdo seja publicado, mas principalmente 

compreendido por qualquer pessoa que tenha acesso as informações, bem como pelos 

representantes do Legislativo responsáveis pelo Controle Externo. Portanto, os dados devem 

ser claros e objetivos, para assim proporcionar uma análise coerente da gestão como um todo 

em termos de aplicação racional dos recursos públicos.  

 

2.1 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LAI) – Nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 

 

Quando se trata de gestão pública, percebe-se que as informações vão se disseminando 

rapidamente através dos meios de comunicação, e nesse sentido, a sua veracidade e 

confiabilidade ficam à mercê de quem as manipula. A verificação do que realmente aconteceu 

em termos de cumprimento de imposições legais, pode ser realizada pelo controle interno da 

própria gestão, pelos órgãos de controle externo e inclusive por qualquer cidadão.  

A Lei nº 12.527 de 18, de Novembro de 2011, mais conhecida com a Lei de Acesso a 

Informação (LAI), demonstra artigos impondo justamente o dever do Estado em garantir o 

direito de acesso à informação: 
 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o 

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 

3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.  

(...) 

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 

 

Portanto, tal lei dá o direito ao cidadão de ter acesso a qualquer informação de 

interesse próprio ou do coletivo dos entes federativos da administração pública de direta e 

indireta e por isso, é tão importante que a sociedade possa compreender o conteúdo das 

informações referentes a administração pública, fazendo assim sua própria análise sobre a 

gestão, estabelecendo o controle social e estabelecendo conclusões sobre o que foi verificado. 
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2.2 Características qualitativas de melhoria da informação contábil-financeira: 

comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade 

 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) elabora imposições normativas que 

dão diretrizes para contabilidade no território nacional. Tais normas demonstram como a 

contabilidade deve ser feita. Um desses pronunciamentos chama-se CPC 00 (R1), onde dispõe 

sobre Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. 

Dentro de tal texto normativo existem as características qualitativas de melhoria da 

informação contábil-financeira, conforme descrito a seguir: 

 
Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são 

características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é 

relevante e que é representada com fidedignidade. As características 

qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas 

alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e 

fidedignidade de representação deve ser usada para retratar um fenômeno. 
 

Então isso quer dizer que as informações podem ser comparadas com outras podendo 

ser assimiladas nas suas semelhanças ou suas diferenças. Como também podem mostram o 

seu real proposito, além de serem oportunas devido ao tempo de sua elaboração que se torna 

pertinente ao momento de sua utilização, findando o seu entendimento/compreensão. 

A partir do conhecimento dessas características o usuário poderá analisar as 

informações que os órgãos públicos emitem para tornar ela a seu conhecimento e utilidade 

como um tipo de controle por parte da sociedade. 

 

3 DESPESAS PÚBLICAS 

 

Para que a gestão possa realmente realizar alguma despesa pública é necessário 

analisar bem como e onde será a utilização dos recursos públicos de modo a satisfazer a 

necessidade da população. 

Os recursos recolhidos por meio dos tributos e recebidos através de transferências 

governamentais, ou seja, a receita pública, é o que sustenta as atividades dos entes públicos. 

Assim, só é possível pagar as despesas mediante os recursos disponíveis. 

Para Rosa (2013, p. 265),  

 
Despesa pública pode ser conceituada como a soma de dispêndios ou gastos 

realizados pelo Estado como o objetivo de atender às necessidades coletivas, 

implementar suas políticas e dar cumprimento a suas finalidades. 

 

Dessa forma, é possível entender que para cada realização de uma despesa, terá um 

objetivo específico, sempre visando o atendimento das necessidades da sociedade como um 

todo. E nesse sentido, é necessária a despesa passar por etapas, ou seja, procedimentos 

sequenciais devem ser considerados até que o benefício chegue realmente à população.  

 

3.1 ETAPAS DA DESPESA PÚBLICA 

 

Como já exposto, a despesa é o chamado dispêndio de recursos para realização de uma 

obra ou compra/serviço de necessidade do cidadão ou do serviço público em si. Sendo assim, 

torna-se pertinente falar sobre o processo de despesas, onde é seguido todo um aparato 

legislativo como também, princípios e normas. Nesse sentido, pode ter mais um exemplo de 
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legislação voltada ao setor público, a Lei nº 4.320/642 (Lei das Finanças Públicas), que 

postula diretrizes e normas a serem aplicados nos procedimentos de realização das despesas, 

como também sobre os orçamentos, arrecadação tributária e investimentos. 

Para uma melhor compreensão de como a despesa ocorre, na imagem a seguir é 

demonstrado um esquema de etapas: 

 

Imagem 1: Esquematização das Etapas da Despesa Orçamentária 
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Entrega do numerário ao credor 

Fonte: Adaptado de Bezerra Filho (2012, p. 173) 

 

Como demonstrado na imagem acima, pode-se perceber que são seis etapas no 

processo de despesa, divididas em dois momentos, o de Planeamento e Execução: Fixação, 

Programação, Licitação, Empenho, Liquidação e Pagamento.  

As três primeiras etapas demonstram o momento do Planejamento. Elas são as 

responsáveis em organizar, alocar e em outras palavras, burocratizar o processo. Na Fixação é 

realizada a previsão dos recursos através da Lei Orçamentária Anual (LOA). Já na 

Programação, é determinado onde serão alocados os recursos financeiros pré-fixados na etapa 

anterior. Por último, na etapa Licitação, é onde se verifica o meio legal que os entes públicos 

utilizam para contratar pessoas físicas ou jurídicas a fim de atenderem as necessidades da 

gestão através do fornecimento de mercadoria ou da prestação de serviços. 

No segundo momento chamado de Execução estão outras etapas responsáveis pela 

efetivação da despesa propriamente dita. A primeira, o Empenho, é ato do ente competente de 

gerar uma obrigação para com os fornecedores e/ou prestadores de serviços, mediante a 

efetivação do objeto do contrato celebrado entre ambos. A segunda, a Liquidação, consiste em 

verificar se o que foi contratado foi entregue/realizado, sendo considerada uma etapa 

fiscalizatória da execução da despesa. A última etapa, o Pagamento, é o momento de repassar 

o recurso, no caso, o pagamento em numerário a pessoa física ou empresa que forneceu a 

mercadoria solicitada ou prestou o serviço na qual foi contratada.  

                                                 
2Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm 
>. Acessado em 16 abr. 2017. 



87 
 

Dessa forma, a partir de tais etapas, desde a Fixação até o Pagamento, é possível 

formalizar legalmente o processo de despesa pública, onde no meio desse processo, está a 

realização da Licitação. 

 

3.2 LEI DE LICITAÇÃO - Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

A contratação de empresas fornecedoras de mercadorias ou prestadoras de serviços 

realizados na gestão pública possui especificidades impostas pela legislação, onde fica 

determinado exatamente que tipos de procedimentos devem ser seguidos, ou seja, o que pode 

ou não ser realizado.  

Partindo desse pressuposto, tem-se um procedimento utilizado justamente para 

legalizar os processos de despesa, conhecido como Licitação. De acordo com Di Pietro (2014, 

p. 372), “a licitação é um procedimento integrado por atos e fatos da Administração e atos e 

fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual”. 

Nesse sentido, compreende-se que existe a formalidade legal bilateral abrangendo 

tanto a administração quanto a empresa ou pessoa física/jurídica que, após todos os critérios 

exigidos no processo, possa atender aquela necessidade específica para o qual foi contratada.  

 
O processo de compras na Administração Pública está regulamentado pela 

Lei de Licitações e demais legislações associadas, as quais estabelecem as 

modalidades que poderão ser empregadas no processo licitatório. (MATIAS-

PEREIRA, 2014, p. 21) 

 

Confirmando o exposto acima, tem-se justamente a imposição norteadora decorrente 

da Lei No 8.666/93, mais conhecida como Lei de Licitação.  

O Art. 2o diz que:  

 
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.  

 

Assim, as licitações são um meio legal que os entes públicos têm para realizar as suas 

compras ou prestação de serviços visando assim o benefício da população, com algumas 

exceções que a própria lei prevê. Dependendo do que exatamente a gestão está se propondo a 

realizar em prol da população, são verificados quais procedimentos serão realizados, fazendo 

com que cada situação seja analisada cuidadosamente. 

 

3.2.1 Compreendendo a Dispensa de Licitação 

 

Dentre os vários artigos constantes na Lei de Licitação, seja com relação aos diversos 

procedimentos a serem seguidos, bem como os tipos de modalidades permitidas nos processos 

de despesas públicas, existe o Art. 24 específico para direcionar o uso da dispensa do 

procedimento licitatório.  

A despesa em si não deixa de ter os seus trâmites legais, por se tratar da necessidade 

de utilização de um processo formal objetivando o gasto dos recursos públicos, apenas é 

caraterizada de maneira diferente por não ter sido usado uma modalidade específica de 

licitação para sua realização. 
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No entanto, para compreender as exigências legais para a dispensa é necessário 

primeiramente a abordagem de outros artigos. Por exemplo, a descrição a seguir do Art. 22, 

da Lei 8.666/93, trata das modalidades de licitação: 

 
Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

II - tomada de preços; 

III - convite; 

IV - concurso; 

V - leilão. 

 

Ao verificar os tipos de modalidades acima mencionados é possível analisar a 

diversidade de maneiras possíveis para a realização dos processos de despesas. Nesse sentido, 

cada uma delas possui um enquadramento de valores, demonstrados no artigo posterior: 

 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 

artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em 

vista o valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia:         

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);       

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00  

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00  

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:      

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);          

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00  

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 

(grifo nosso)  

 

Nesse sentido, pode-se verificar através do referido artigo, limites de valores 

permitidos, visando a sua aplicabilidade de acordo com a necessidade do que se queira 

realizar naquele momento da gestão pública. A partir disso, faz-se relação com a situação 

possível de ser dispensada do uso de licitação, conforme, alguns exemplos demonstrados no 

Art. 24: 
 

É dispensável a licitação: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se 

refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 

serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente; 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, 

nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 

mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 

de uma só vez; 

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

 

Sendo assim, somente após o entendimento da sequência de artigos é possível 

compreender que é permitido realizar dispensas de licitação para obras e serviços de 

engenharia até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e para outros serviços e compras até R$ 

8.000,00 (oito mil reais), ou seja, tal procedimento pode ser realizado diante da eventual 

situação que a gestão necessitar, em caso das despesas de pouco valor, ou para atender 

necessidades imediatas e urgentes, como por exemplo, em caso que de guerra ou calamidade. 
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3.2.2 Observância quanto ao Fracionamento de Despesa 

 

Para os devidos processos que visam aquisição de mercadorias ou prestação de 

serviços, em alguns casos, com valores pequenos, os gestores entendem que a Dispensa de 

Licitação se torna apropriada. No entanto, se não houver um devido planejamento por parte da 

gestão, a repetição de processos com o mesmo objeto, pode acarretar, então, o fracionamento 

de despesa, considerado um descumprimento da Lei 8.666/93, como está demonstrado em seu 

Art. 23, §5º: 

 
É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", 

conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para 

obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 

valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 

respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza 

específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de 

especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. 

 

Dessa forma, quando se utiliza repetidamente a mesma modalidade de licitação para o 

mesmo objeto, sem levar em consideração os valores de cada processo, isso caracterizará o 

Fracionamento de Despesa. Tal fracionamento acorre quando ao somar todos os processos de 

pequeno valor realizados para o mesmo objeto e o seu montante resultar em um valor 

correspondente para outra modalidade, então, se verifica que essa prática está em desacordo 

com Lei nº 8.666/93. 

O Tribunal de Contas da União (2010, p. 104) através do material - Licitações e 

Contratos: orientações e jurisprudência do TCU - caracteriza o fracionamento de despesa “[...] 

quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela 

legislação para o total da despesa, ou para efetuar contratação direta”. 

A partir da análise do exposto acima, compreende-se a necessidade do cuidado no 

sentido do gestor público evitar a fragmentação das despesas, como alternativa para a não 

realização da modalidade adequada ao objeto no qual a gestão deseja realizar, por caracterizar 

um ato ilegal, e consequentemente, a improbidade administrativa.  Ou seja, quando se verifica 

que ao final do exercício o somatório dos processos com valores menores para um mesmo 

objeto, por exemplo, em caso de dispensas, totaliza um valor correspondente a uma 

modalidade específica. 

É importante ressaltar que existe uma relação entre a probidade administrativa - 

demonstração do comportamento lícito - e o objetivo final na administração pública, tendo em 

vista que não deve prevalecer a vontade pessoal do gestor em querer realizar algo, e sim o que 

a lei permita ser feito, diante da circunstância apresentada. Por mais que exista a 

discricionariedade do gestor para o que se pretenda fazer primeiro, porém as despesas não 

devem ser feitas de qualquer maneira justamente por existir leis que impõem exatamente o 

procedimento correto a ser realizado.  

Na Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992, a chamada Lei de Improbidade 

Administrativa, em seu art. 10 nos incisos IX, XI e XII enquadram o fracionamento de 

despesas como improbidade administrativa. 

 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

(...) 
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IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; 

(...) 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes 

ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente; 

 

Pode-se destacar o inciso IX, tendo em vista que a não aplicação do processo legal de 

despesa, no caso, realizar qualquer procedimento em desacordo com a lei, é sinal de 

improbidade administrativa. 

 

4       METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada na construção do trabalho em questão foi através de pesquisa 
bibliográfica baseada em autores e legislação voltados ao setor público, tendo em vista que “o 
estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho e representa uma fonte 
indispensável de informações” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 158).  

Também, foi realizada uma pesquisa de campo através de estudo de caso, mediante análise 
documental em meio digital, no período de fevereiro a abril de 2017, dos processos de dispensas de 
licitação realizados pela Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN durante o exercício de 2015. 
Os referidos processos foram requeridos através de solicitação formal e foram analisados em 
formato digital. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 158) “antes de iniciar qualquer pesquisa de 

campo, o primeiro passo é a análise minuciosa de todas as fontes documentais”, por isso que 

para possibilitar justamente essa análise documental, os referidos processos foram requeridos 

pelos pesquisadores à gestão municipal através de solicitação formal e assim foram 

disponibilizados em arquivos digitalizados.  
Por fim, verificaram-se as informações publicadas no Portal da Transparência do município 

em questão referente ao mesmo período, para assim estabelecer uma comparação entre as 
informações descritas nos processos em conformidade com as disponibilizadas nas publicações. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir de agora, será exposta a análise dos processos de Dispensa de Licitação da 

Prefeitura Municipal de São José do Seridó – RN. Após o momento da análise documental, 

foi verificado as informações publicadas no Portal da Transparência e estabelecida uma 

comparação. O Gráfico 01 a seguir demonstra os resultados encontrados: 
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Gráfico 01 – Comparabilidade de informações: Processo Físico x Publicação no Portal da 

Transparência 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

Ao todo foram encontradas informações publicadas referentes a 62 (sessenta e dois) 

processos, sendo estabelecida uma comparação de informações entre o que foi encontrado no 

processo físico e o que está disponibilizado pelo Portal de Transparência do Município de São 

José do Seridó/RN3 referente às Dispensas de Licitação para o ano de 2015. Os resultados 

encontrados são os seguintes: 

Erros de digitação foram encontrados em 57 (cinquenta e sete) processos quanto à 

utilização do inciso baseado no Art. 24 (Lei nº 8.666/93), correspondendo a 91, 94% do total 

analisado. Isso significa que o inciso publicado não condiz com o que está no processo físico 

de acordo com o objeto da despesa, demonstrando assim a informação incorreta no Portal da 

Transparência. 

No total pesquisado foi verificado que em 03 (três) processos, correspondendo a 

4,84%, houve o uso incorreto do inciso em questão no próprio termo de dispensa, ou seja, a 

informação publicada nem está correta em comparação ao que está no processo, e nem a do 

processo está correta também quando é analisado o objeto da despesa. A publicação informa o 

inciso IV, no processo físico está II e o correto deveria ser I, que se refere ao valor da 

contratação para obras e serviços de engenharia até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), condizente assim com os objetos. 

Com relação a informação publicada referente as dispensas de licitação, verificou-se, 

ao comparar com os arquivos disponibilizados em meio digital, que 02 (dois) processos, 

3,23%, não se encontram digitalizados fisicamente como dispensa. Os objetos dos referidos 

processos são: Chamamento público de compra da agricultura familiar para aquisição de 

gêneros alimentícios produzidos por agricultores e/ou empreendedores de base familiar e 

contratação direta de empresa especializada em realização de concurso público de provas e 

títulos. Nesse caso, entende-se que eles deveriam estar disponibilizados no Portal da 

Transparência em outro setor, por exemplo, para a modalidade correta na qual foi realizado, e 

não no setor destinado as Dispensas de Licitação. 

Outra análise também foi realizada para verificar se os valores descritos nos processos 

físicos correspondem ao disponibilizados no Portal da Transparência em relação aos 

empenhos das despesas. Nesse sentido, os resultados são os seguintes: 

Em 26 (vinte e seis) processos, 41, 94% do total, foram verificados que o valor 

publicado referente ao empenho está igual ao do processo. Nesse caso, não houve erros de 

digitação. Já em 05 (cinco) processos, 8,06% do total, o valor empenhado disponibilizado no 

                                                 
3Informações disponíveis em: < http://lemarq.com.br/transparencia/rnp132/2015/licitacao/modalidade/08 >  
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Portal da Transparência está maior do que o do processo, demonstrando assim duas 

possibilidades de erro, ou foi somente quanto à digitação ou realmente o valor utilizado para o 

pagamento na realidade foi superior ao que foi empenhando. Em 10 (dez) processos, 16, 13 % 

do total, o valor publicado relacionado ao empenho está menor do que o do processo e assim, 

compreende-se que não seria atitude ilícita nesse sentido. Por último, ainda foi verificado que 

para 19 (dezenove) processos, 30, 65% do total, nenhum valor foi publicado referente ao 

empenho e nesse caso, somente com essa análise não é possível saber se o valor do processo 

foi realmente utilizado para pagamento das referidas despesas.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As assertivas teóricas e legislativas que embasaram esta pesquisa demonstraram que 

para a realização do processo de despesas públicas são necessárias etapas burocráticas, nas 

quais, devem ser realizadas com atenção, fazendo com que o processo de dispêndios dos 

recursos ocorra de forma a evitar erros e fraudes, como também impõe ao ente estatal a 

transparência e publicação de todas as informações à sociedade, visando demonstrar o que 

realmente está acontecendo com o dinheiro público. 

Vale salientar que a sociedade tem, inclusive, a responsabilidade de fiscalizar todas as 

informações publicadas visando estabelecer a sua própria análise crítica. 

Diante de toda essa análise, pode-se compreender que a maioria das informações 

disponibilizadas no Portal da Transparência do Município em questão com relação às 

Dispensas de Licitação para o ano de 2015, seja no que diz respeito à aplicabilidade dos 

incisos do Art. 24 da Lei de Licitação ou com relação aos empenhos, não condizem, em sua 

totalidade, com a realidade descrita nos processos físicos. Dessa forma, não transmitem a 

confiabilidade e veracidade que possibilite uma análise coerente por parte da sociedade 

quanto aos procedimentos relacionados à transparência na gestão pública. 

Até mesmo o próprio gestor que necessitar dos referidos dados publicados para uma 

análise de gestão ou pretender realizar um planejamento baseando-se justamente nessas 

informações, não terá condições de tomar uma decisão totalmente coerente por não possuir 

uma visão condizente com a realidade executada nas despesas analisadas.  

Sendo assim, o trabalho em questão propõe outro momento de análise futura quanto 

aos pagamentos realizados desses processos analisados, para assim ser comparado se os 

valores foram utilizados corretamente, bem como se o erro estaria apenas quanto às 

informações publicadas. 

Também é possível, através dos resultados encontrados, propor ao gestor do 

Município estudado que seja realizada uma verificação frequente quanto aos responsáveis por 

enviar as informações ao Portal da Transparência, pois assim, quanto mais corretas essas 

informações estiverem, menos riscos de ser penalizado pelos órgãos de controle externo, por 

exemplo, pelo o Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN).  

Portanto, é possível analisar ao final desta pesquisa, que o objetivo geral do estudo em 

estabelecer a comparação entre as informações constantes nos processos de dispensas de 

licitação quanto da aplicabilidade do artigo 24 da Lei 8.666/64 e as informações 

disponibilizadas no Portal da Transparência de São José do Seridó/RN no ano de 2015, bem 

como os específicos: demonstrar a relação entre publicidade e transparência governamental, 

explicar aspectos da Lei No 8666/64 relacionados ao Art. 24 que trata sobre dispensa de 

licitação e verificar a veracidade das informações publicadas no Portal da Transparência do 

município em questão, foram atingidos, demonstrando assim, a coerência no que realmente o 

estudo pretendeu verificar. 
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VI. APRENDIZAGEM ATIVA EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: UM ESTUDO DA  

      APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA - PBL NA GRADUAÇÃO. 

 

 

Área Temática do trabalho: Educação e Pesquisa em Contabilidade 

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a utilização da metodologia de aprendizagem 

baseada em problemas no curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Estadual 

da Paraíba. A metodologia utilizada caracterizar-se como quantitativa e qualitativa, 

exploratório-descritivo em relação ao seu objetivo. Também pode-se classificar quanto aos 

meios de investigação, como estudo de caso, em ambiente real de sala de aula. Os principais 

resultados da pesquisa evidenciam que em relação das estratégias de ensino utilizadas pelos 

docentes, as mais utilizadas, foram aula expositiva (86,05%), seminário (75,35%) e estudo de 

caso (69,30%) e com pouca a nenhuma utilização destaca-se: jogos de empresas (66,65%), 

oficina (66,51%), simpósio (64,65%), simulação (58,14%) e PBL (52,56%). Contudo, quando 

foi questionado para os alunos que participaram de aulas com o PBL, o nível de contribuição 

das estratégias de ensino aplicadas no curso, o mapa conceitual é a metodologia que mais 

contribui para aprendizagem seguido do PBL assumindo os níveis bom e excelente. No tocante 

aos elementos constitutivos das atitudes que abordam a metodologia PBL, a Flexibilidade e 

Respeito pelas opiniões dos outros obtiveram médias superiores a 9, seguidas de interesse 

(8,88), a empatia (8,75), comprometimento (8,69), colaboração/cooperação (8,63), liderança 

(8,44). Nos elementos constitutivos das habilidades o que apresentou média superior a 9 foi o 

trabalho em equipe. Na avaliação dos aspectos metodológicos e da disciplina, a comunicação e 

discussão do tema abordado dentro do PBL foi o aspecto melhor avaliado pelos discentes com 

média 9,38, seguidos de recursos eletrônicos (9,31), trabalho em grupo (9,13).   

 

Palavras-chave: Contabilidade. Estratégias de Ensino. Problem Basead Learning (PBL) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado de trabalho exige profissionais com capacidade de resolução de problemas, 

habilidade para trabalhar em equipe, ética profissional e cidadania. Para que esses estudantes 

adquiram esses atributos, as instituições de ensino necessitam experimentar alternativas que 

tenham como objetivo melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Para tal, as instituições 

devem buscar novas metodologias, migrando de uma abordagem centrada no professor para 

uma abordagem centrada no estudante, em que este seja o principal responsável pelo seu 

desenvolvimento (Guedes, Andrade, & Nicolini, 2015). 

 Apesar das mudanças na prática de negócios e nos respectivos conjuntos de habilidades 

que transformaram contadores em trabalhadores do conhecimento, há pouca evidência empírica 

de que os métodos pedagógicos tradicionais, que têm permanecido estáticos durante muitos 

anos, podem melhorar as habilidades de pensamento crítico dos estudantes de contabilidade. 

Isso ocorreu, em parte, porque a educação contábil em sua configuração tradicional representa 

a aquisição de conhecimentos que é separado da real situação do mundo em que tal 

conhecimento é aprendido e usado (Dellaportas & Hassall, 2013).   

Por outro lado, observa-se uma nova configuração de ingressantes universitários, 

formados pela chamada geração Y. Esses indivíduos têm características empreendedores, são 
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independentes, possuem alta capacidade para lidar com as tecnologias de ponta e valorizam os 

desafios. Além disso, possuem um perfil de pessoas autoconfiantes e otimistas quanto ao futuro; 

são irrequietos, ansiosos e impacientes. Conseguem desenvolver múltiplas tarefas 

simultaneamente; mas, em função de receberem muitas informações, possuem dificuldade de 

realizar correlações de conteúdo, desenvolvendo uma visão desordenada e fragmentada. Essa 

geração busca, ainda, equilíbrio entre suas obrigações profissionais e seus desejos pessoais. É 

a geração Y que está ingressando nas universidades e, assim como houve uma transformação 

do indivíduo, é necessário que aconteça um processo de mudança também nas Instituições de 

ensino superior, nos currículos e no processo de ensino-aprendizagem (Zucco, 2010; 

Borochovicius & Tortella, 2014; Viana, 2011).  

Diante desse cenário, a Educação de nível superior apresenta desafios e dilemas que 

devem ser discutidos de forma aprofundada, entre eles estão a formação, o currículo, as práticas 

de ensino, a pesquisa, a extensão e o mercado de trabalho. Nesse tipo de educação, trabalha-se 

com indivíduos adultos, os quais para Beavers (2009) devem ser participantes no processo de 

ensino e aprendizagem. Na visão do autor, a experiência do adulto constitui sincronicamente 

seu potencial mais rico e o principal obstáculo para a aprendizagem, pois, em parte, a 

aprendizagem consiste de um processo de reafirmar, reorganizar e reintegrar as experiências 

adquiridas anteriormente. 

Os alunos devem ser ensinados a identificar e resolver problemas não estruturados, a 

aprender a partir da realização de trabalhos em grupo e a usar a tecnologia de forma eficaz 

(Howieson, 2003). O estudo de práticas que envolvem mudanças no processo de ensino- 

aprendizagem foi abordado por autores como Joshi e Chugh (2009), Black (2012), os quais 

apresentam uma série de desafios, como as inovações tecnológicas significativas, incluindo a 

Internet.  

Assim, é necessário que as estratégias de ensino, adotadas pelos docentes, possam 

articular teoria e prática, bem como sejam determinantes para tornar o aprendizado 

significativo, além de transformar as experiências em significados, promovendo reflexão e 

ação, Dessa forma, proporcionando, um ambiente de aprendizagem que englobe uma visão 

adequada do mercado de trabalho (Silva et al., 2012).  

O Estudo das Estratégias de Ensino aponta para a necessidade de diversificação, 

revelando a necessidade de metodologias ativas, dentre os quais, pode-se citar o Problem Based 

Learning - PBL.   

Contudo, acredita-se que a relevância desta pesquisa, justifica-se pela contribuição no 

processo formativo do ensino da Contabilidade, possibilitando traçar um modelo de implantação do 

PBL, além de propiciar uma ponte entre as competências e habilidades exigidas do contador 

com os objetivos do PBL.  

Dessa forma, surge o seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção dos alunos 

quanto a utilização do Problem Based Learning - PBL no Ensino de Graduação em 

Ciências Contábeis? 

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo geral avaliar a utilização da metodologia 

de aprendizagem baseada em problemas no curso de graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Estadual da Paraíba. 
  
2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Problem Basead Learning (PBL)  

 

O Problem Basead Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseado em Problema (ABP), 

surge como alternativa no processo de aprendizagem de adultos como uma metodologia ativa 

que tem como centro o estudante. Caracteriza-se pelo uso de problemas como suporte para o 

desenvolvimento do aprendizado e/ou habilidades e pensamento crítico. Nessa perspectiva, a 
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motivação do aluno deve ser o eixo chave da relação aluno/aprendizagem, pois nela o docente 

revela-se facilitador, motivador e catalisador, bem como o aluno torna-se responsável pela 

própria aprendizagem nesse processo.  O processo de PBL leva os alunos a se tornarem 

aprendizes autodirigidos (Allen, Donham & Bernhardt, 2011).  

O PBL foi difundido no mundo em diversas universidades, inicialmente no curso de 

Medicina, a partir da década de 1960, originalmente pela implantação na McMaster University 

(Canadá) por um grupo de professores, entre elas, destacam-se: a Aalborg University, na 

Dinamarca (1974), Universiteit Maastricht, na Holanda (1976), Universidade de Linköping, na 

Suíça (1986), University of Delaware (1992). Ele chegou ao Brasil, no curso de Medicina na 

Universidade Estadual de Londrina, apenas em 1997 e foi bastante difundido para outras áreas 

após 2005 com sua implantação na Escola de Artes, Ciências e humanidades (EACH) da 

Universidade de São Paulo - USP (Martins, 2013). 

O PBL é considerado uma troca de paradigma e apontado como o futuro para a 

educação, uma vez que o discente é responsável pela sua própria aprendizagem e é estimulado 

a pensar criticamente a desenvolver habilidades para solução de problemas e a aprender 

conceitos na área (Araújo et al, 2010). Com a utilização do método em questão, os docentes 

passam a adquirir conhecimento relativo à educação, ao mesmo tempo em que permite aos 

discentes, pelo caminho da resolução de problemas reais ou próximos da realidade, aprender a 

aprender, despertando a curiosidade, a necessidade da pesquisa, possibilitando uma 

aprendizagem duradoura (Soares, 2008). 

Na visão de Frezatti e Silva (2014), o PBL aproxima o estudante de contabilidade da 

prática por meio da inserção e intervenção da realidade preparando-o melhor para atender as 

necessidades do mercado de trabalho, pois essa praticidade implica em risco não mensurável a 

priori e requer muito trabalho. A concorrência com atividades de outras disciplinas faz com 

que, além do interesse, a adequação do tempo e o constante “instigar e suportar” sejam 

exercidos. 

Nessa concepção, o aluno é direcionado à emancipação no processo de aprendizagem, 

o qual, de acordo com Fenwick (2003), traz o aprendiz como criador, independente, do 

conhecimento, no qual possui capacidade e confiança para realizar suas próprias construções.  

Enfatiza que, na educação de adultos, é importante incentivar as pessoas a refletir sobre a sua 

experiência e que essa perspectiva tende a dominar entendimentos de aprendizagem. E, nesse 

sentido, surge à noção de aprendizagem autodirigida, defendida Knowles (1973), no qual os 

aprendizes individuais perseguem intencionalmente a competência em alguma área a partir da 

concepção e reflexão sobre experiências de aprendizagem para si próprios. 

Na Educação de Adultos, a andragogia parte do pressuposto que, quando o indivíduo 

amadurece, a sua capacidade e necessidade de se autodirigir aumenta, bem como a ânsia de usar 

sua experiência no aprendizado, de detectar sua prontidão para aprender e de planejar seu 

aprendizado de acordo com as situações reais do dia-a-dia (Knowles, Holton & Swanson, 2014).  

Dessa forma, percebe-se que o processo de aprendizagem tem se tornado mais 

complexo, colocando-se a repensar o modelo atual de ensino, no qual debate-se o papel do 

professor em sala de aula como um facilitador, incentivando os alunos ao senso crítico, criativo 

e reflexivo. Nesse sentido, busca-se a inserção de Teorias de Aprendizagem, cujas práticas de 

ensino tenham como prioridade a troca de experiências, interação e reflexão para a formação 

dos novos contadores.  

 
 
3. PROCEDIMENTO METODOLOGICO  

 

O delineamento da pesquisa apropriada para este trabalho caracteriza-se como 

quantitativa e qualitativa, exploratório-descritivo em relação ao seu objetivo. A pesquisa tem 
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abordagem exploratória. Sendo também descritiva, visto que, descreverá a influência da 

estratégia de ensino baseada em Problema (Problem Based Learning - PBL) na graduação.    

 Também pode-se classificar quanto aos meios de investigação, como um estudo de 

caso, em ambiente real de sala de aula. Os sujeitos desta pesquisa são os estudantes do Curso 

de Ciências Contábeis da Universidade Estadual da Paraíba - Campus I, localizadas na cidade 

de Campina Grande - PB. A escolha da instituição pesquisada se deu de maneira intencional, 

considerando a facilidade de acesso aos dados necessários para o desenvolvimento do proposto 

para esta pesquisa.  

 

3.1- Primeira Etapa da Pesquisa - Identificação de Metodologias ativas no Curso de 

Ciências Contábeis da UEPB 

 

Visando atingir o objetivo de identificar a existência de Metodologias ativas no Curso 

de Ciências Contábeis da UEPB foi aplicado um questionário de pesquisa com os alunos do 

Curso de Ciências Contábeis da UEPB campus de Campina Grande, conforme quadro 2 com 

descrição da população e amostra da pesquisa.  
 

Tabela 1 – Composição da População e amostra da Pesquisa 

Turno População Amostra % 

Manhã  166 121 73 

Noite  241 94 39 

Total   407 215 53 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 
 Com relação ao instrumento de coleta de dados (questionário) aplicado aos alunos, foi 

elaborado com base nas pesquisas de Martins (2013); Hadgraft, (1998); Ribeiro, (2005) e 

Enemark e Kjaersdam, (2009), com três blocos de questões: primeiro bloco apresentavam 

questões fechadas, relacionadas ao perfil dos respondentes, contendo questões como faixa 

etária, gênero, nível de graduação, exercício de atividades profissionais na área de 

Contabilidade e quantidade de horas de estudo semanal extraclasse. O Segundo bloco procurava 

evidenciar as estratégias de ensino utilizadas pelas docentes e qual era seu nível de utilização e 

contribuição na percepção dos discentes, bem como as atitudes e habilidades desejadas adquirir 

durante a formação no curso de Ciências Contábeis e o terceiro bloco referente ao PBL.  

 
 

3. 2- Segunda Etapa da Pesquisa: Aplicação do Método PBL 

 

Foi realizado um mapeamento no curso de Ciências Contábeis para escolher a turma na 

qual a pesquisa seria realizada, em consenso com o professor, de acordo com a disponibilidade 

da disciplina. Após a escolha da turma e disciplina de Teoria da Contabilidade foi realizado o 

planejamento das atividades de acordo com os conteúdos determinados no Programa da 

disciplina.  A turma escolhida foi do 5º período do turno da manhã, no qual possuíam 16 alunos 

matriculados na disciplina de Teoria da Contabilidade no período letivo 2016.1.  

Para uma melhor compreensão da pesquisa que foi realizada com a estratégia de ensino 

PBL  em Ciências Contábeis, foi utilizado como suporte a escala de orientação de 

personalidade, proposta por Kanet e Barut (2003) baseada na teoria da quadratividade cerebral 

de Ned Hermann, com o objetivo de mesclar da melhor forma possível os estudantes, visando 

conhecer o perfil dos estudantes, contribuindo para o preparo da estratégia de ensino PBL, bem 

como diversificando os grupos pesquisados de forma mais heterogênea e equilibrada possível. 
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3.3 Operacionalização do PBL: 

 

Foi inicialmente ministrado o conteúdo em aula expositiva dialogada. Em seguida foi 

exposto a estratégia PBL, a turma foi dividida em grupos de no máximo 5 componentes (alunos) 

de acordo com a escala de orientação de personalidade, onde receberam o problema para ser 

resolvido. O problema foi lido individualmente, no primeiro momento, para em seguida ser 

realizada uma discussão entre os integrantes sobre as estratégias (áreas de pesquisa, 

conhecimentos) que devem ser realizadas para conseguir a resolução do problema. Neste 

momento, foi proporcionado aos integrantes condições de pesquisas na biblioteca, laboratório 

de informática e outras fontes, para que os mesmos pudessem adquirir embasamento teórico. 

Posteriormente os grupos se reuniram para discutir as possíveis soluções e chegar a uma única 

conclusão. Com a finalização da atividade, os alunos preencheram o questionário de avaliação 

dos fatores facilitadores e limitantes na utilização da Aprendizagem baseada em problemas – 

PBL como método de ensino-aprendizagem.   
 

 

4. RESULTADOS 

 

A análise dos resultados está dividida em duas etapas: a primeira etapa traz a percepção 

dos alunos do curso de Ciências Contábeis, turno manhã e noite, com uma amostra de 53% da 

população. E na segunda etapa, será apresentada os resultados da aplicação do PBL na turma 

de Teoria da Contabilidade com 16 alunos.  

 A tabela 2 apresenta a relação das estratégias de ensino utilizadas no curso de ciências 

contábeis pelos docentes, no qual verifica-se que as metodologias mais utilizadas, tendo como 

parâmetro do nível razoável ao sempre de utilização da estratégia, foram respectivamente: aula 

expositiva (86,05%), seminário (75,35%) e estudo de caso (69,30%) e com pouca a nenhuma 

utilização destaca-se: jogos de empresas (66,65%), oficina (66,51%), simpósio (64,65%), 

simulação (58,14%) e PBL (52,56%). Estes resultados corroboram com os resultados das 

pesquisas de Azevedo et al (2016), Oliveira (2014), Mazzioni (2013) e   Leal e Cornacchione 

Junior (2006), quando enfatizam que a aula expositiva é a estratégia de ensino mais utilizada 

no processo de ensino e aprendizagem em Ciências Contábeis.  
 

Tabela 2 - Nível de utilização da estratégia pelo docente 

ESTRATÉGIA 

DE ENSINO 

Nenhum 
Muito 

pouco 
Pouco Razoável  

Quase 

Sempre 
Sempre Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Estudo de Texto 8 3,72 18 8,37 29 13,49 78 36,28 63 29,30 19 8,84 215 100 

Seminário 9 4,19 16 7,44 28 13,02 64 29,77 64 29,77 34 15,81 215 100 

Estudo Dirigido 19 8,84 26 12,09 43 20,00 60 27,91 50 23,26 17 7,91 215 100 

Mapa Conceitual 26 12,09 55 25,58 44 20,47 41 19,07 32 14,88 17 7,91 215 100 

Simpósio 62 28,84 49 22,79 28 13,02 38 17,67 25 11,63 13 6,05 215 100 

Jogos de 

Empresas 
87 40,47 33 15,35 24 11,16 34 15,81 24 11,16 13 6,05 215 100 

Estudo de Caso 10 4,65 30 13,95 26 12,09 43 20,00 71 33,02 35 16,28 215 100 

Aula Expositiva 8 3,72 10 4,65 12 5,58 39 18,14 76 35,35 70 32,56 215 100 

Estudo do Meio 41 19,07 25 11,63 34 15,81 59 27,44 44 20,47 12 5,58 215 100 

Técnica do 

Fórum 
42 19,53 33 15,35 41 19,07 48 22,33 37 17,21 14 6,51 215 100 

Simulação 60 27,91 45 20,93 20 9,30 36 16,74 39 18,14 15 6,98 215 100 

Problem Based 

Learning-PBL 
54 25,12 34 15,81 25 11,63 44 20,47 40 18,60 18 8,37 215 100 

Oficina 

(Laboratório ou 

workshop) 

79 36,74 33 15,35 31 14,42 34 15,81 22 10,23 16 7,44 215 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 Com relação ao nível de contribuição da estratégia de ensino na aprendizagem dos 

discentes, constatou-se que o estudo de caso com 26,51% foi considerado uma estratégia 

excelente na percepção dos respondentes seguida pela aula expositiva com 20,47% e 

Laboratório com 19,53%. Silva et al (2014) traz a discussão do estudo de caso como estratégia 

de ensino que tem capacidade de intervenção na realidade investigada, visando dentre outros 

propósitos, potencializar no discente a capacidade de análise (observação, diagnostico, 

interpretação, julgamento), síntese e planejamento de intervenção (função proativa). O estudo 

de caso possibilita a vivência da coleta de dados, sua sistematização e dificuldades, 

introduzindo o aluno dentro do contexto onde o fenômeno analisado acontece ou se expressa. 
 

Tabela 3 - Nível de contribuição da estratégia em sua aprendizagem  

ESTRATÉGIA 

DE ENSINO 

Nenhum 
Muito 

Pouco 
Pouco Razoável  Bom Excelente Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Estudo de Texto 7 3,26 11 5,12 24 11,16 62 28,84 88 40,93 23 10,70 215 100 

Seminário 7 3,26 17 7,91 27 12,56 63 29,30 77 35,81 24 11,16 215 100 

Estudo Dirigido 17 7,91 12 5,58 25 11,63 59 27,44 73 33,95 29 13,49 215 100 

Mapa Conceitual 23 10,70 16 7,44 37 17,21 37 17,21 63 29,30 39 18,14 215 100 

Simpósio 49 22,79 26 12,09 29 13,49 45 20,93 44 20,47 22 10,23 215 100 

Jogos de 

Empresas 
67 31,16 19 8,84 19 8,84 32 14,88 38 17,67 40 18,60 215 100 

Estudo de Caso 9 4,19 14 6,51 12 5,58 43 20,00 80 37,21 57 26,51 215 100 

Aula Expositiva 5 2,33 6 2,79 8 3,72 41 19,07 111 51,63 44 20,47 215 100 

Estudo do Meio 33 15,35 10 4,65 25 11,63 56 26,05 62 28,84 29 13,49 215 100 

Técnica do 

Fórum 
30 13,95 12 5,58 23 10,70 49 22,79 68 31,63 33 15,35 215 100 

Simulação 43 20,00 14 6,51 15 6,98 45 20,93 63 29,30 35 16,28 215 100 

Problem Based 

Learning-PBL 
44 20,47 14 6,51 18 8,37 36 16,74 68 31,63 35 16,28 215 100 

Oficina 

(Laboratório ou 

workshop) 

54 25,12 14 6,51 13 6,05 38 17,67 54 25,12 42 19,53 215 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

 A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a utilização da metodologia de 

aprendizagem baseada em problemas no curso de graduação em Ciências Contábeis. Portanto, 

foi questionado o conhecimento dos discentes com o PBL. Observa-se que, 83,26% dos 

pesquisados não conheciam o método. Segundo Oliveira (2014) pode-se imputar a falta de 

conhecimento do método ao fato do mesmo ser ainda pouco utilizado no campo da 

Contabilidade. E esse resultado é verificado pela forma de contato com o PBL, conforme 

observa-se na tabela 4, (29,73%) dos discentes disseram conhecer o método através de leitura 

de livros e/ou artigos científicos seguida de palestras e/ou seminários com 24,32% e outras 

formas de contato somaram (24,32%) que foram descriminadas no instrumento de coleta de 

dados como resultado de vídeos em canais da internet e metodologias em disciplinas, mas que 

não corresponderam a uma disciplina completa. 
 

Tabela 4 – Conhecimento e contato com a metodologia PBL  

 Conhecimento prévio sobre PBL fi % 

Sim 34 15,81 

Não 179 83,26 

Não respondeu 2 0,93 

Total 215 100 

Forma de contato com a metodologia PBL 

Palestras/seminários 9 24,32 

Leituras de livros e/ou artigos científicos 11 29,73 

Amigos/parentes de outros cursos utilizam a metodologia 1 2,70 
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Já cursou uma disciplina no formato PBL/ABP 7 18,92 

Outros 9 24,32 

Total 37 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 
 A Tabela 5 apresenta as Atitudes e habilidades mais relevantes, entre as atitudes mais 

relevantes para os discentes do curso de ciências contábeis estão o comprometimento, a ética, 

interesse e liderança, atingindo respectivamente 1º, 2º, 3º e 4º no ranking. A atitude de 

comprometimento estava relacionada a comprometer-se com a obtenção de resultados positivos 

nas atividades sob responsabilidade do discente. A Ética é fornecer informação certa, precisa e 

objetiva; atuar com imparcialidade e impessoalidade. No tocante ao interesse estava associado 

a demonstrar motivação para compreender os conceitos introduzidos pelo problema; promover 

articulação entre os conhecimentos científicos e os interesses cotidianos dos membros do grupo. 

E a liderança era a capacidade de incentivar o grupo a encontrar a solução para o problema e 

influenciar os membros em relação às suas responsabilidades pessoais nesse processo. O 

respeito pela opinião dos outros e a pró-atividade atingiram o mesmo percentual (30,70%) 

assumindo ambos a mesma colocação (5º). Estes resultados são semelhantes ao estudo de 

Oliveira (2014) no qual o comprometimento (56,80%), a ética (54,10%), a liderança (47,30%) 

e pro atividade (43,70%) são as de maior relevância para o futuro desempenho profissional.  

Contudo, o resultado encontrado nessa pesquisa diferi dos apresentados na pesquisa 

realizada por Martins (2013) que constatou, por meio de análise descritiva, que as duas atitudes 

que receberam nota média superior a 8,5, foram as atitudes, respeito pelas opiniões dos outros 

e Ética com 1º e 2º lugar no ranking, respectivamente. Outro aspecto evidenciado pela 

pesquisadora foi a baixa colocação dos atributos liderança e comprometimento que foram os 

itens que receberam pior avaliação por parte dos discentes, o último e o penúltimo colocado 

com média 7,81 e 7,86, respectivamente.  

Em relação às habilidades mais consideradas para o desenvolvimento do aluno foram, 

na percepção dos alunos: Planejamento com 64,65%, Solução de Problemas (58,60%), trabalho 

em equipe (52,09%) e Criatividade e inovação com 48,37. Fazendo um paralelo com a pesquisa 

de Martins (2013), verifica-se que as habilidades que foram mais consideradas são 

Comunicação, Trabalho em Equipe, Estudos Independentes e Trabalho autorregulado, 

divergindo um pouco dos resultados apresentados pelo presente estudo. Contudo, ainda 

segundo Martins (2013) os principais objetivos da utilização do PBL é o learn to learn, que 

corresponde a capacidade de o aluno desenvolver as habilidades de solucionar problemas reais, 

de auto avaliação no decorrer de suas atividades profissionais, de aprender de forma autônoma, 

ou seja, realizar estudos independentes e desenvolver trabalho autorregulado.  

Quando analisadas as habilidades consideradas de maior relevância no estudo de 

Oliveira (2014), percebe-se semelhanças com o estudo em questão, apresentando maior 

percentual para a capacidade de solução de problemas (67,1%), planejamento (60,4%), análise 

crítica (52,3%), trabalho em equipe (46,8%) e comunicação (40,5%).  
 

Tabela 5 - Atitudes e habilidades mais relevantes (continua) 

Atitudes de maior relevância Ranking 
Sim Não 

fi % fi % 

Comprometimento 1º 164 76,28 51 23,72 

Ética 2º 155 72,09 60 27,91 

Interesse 3º 92 42,79 123 57,21 

Liderança 4º 84 39,b 07 131 60,93 

Respeito pelas opiniões dos outros 
5º 

66 30,70 149 69,30 

Pró-atividade 66 30,70 149 69,30 

Curiosidade 7º 48 22,33 167 77,67 

Colaboração/cooperação 8º 33 15,35 182 84,65 

Flexibilidade 9º 32 14,88 183 85,12 
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Empatia 10º 30 13,95 185 86,05 

Habilidades de maior relevância 

Planejamento 1º 139 64,65 76 35,35 

Solução de problemas 2º 126 58,60 89 41,40 

Trabalho em equipe 3º 112 52,09 103 47,91 

Criatividade e inovação 4º 104 48,37 111 51,63 

Análise crítica 5º 96 44,65 119 55,35 

Integração com a empresa 6º 89 41,40 126 58,60 

Comunicação 7º 88 40,93 127 59,07 

Visão sistêmica 8º 75 34,88 140 65,12 

Desenvolvimento de projetos 9º 57 26,51 158 73,49 

Integração com outras disciplinas 10º 45 20,93 170 79,07 

Autoavaliação 11º 41 19,07 174 80,93 

Estudo independente 12º 12 5,58 203 94,42 

Trabalho autorregulado 13º 10 4,65 205 95,35 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 
 Quanto à percepção dos respondentes acerca da figura do docente no processo de 

ensino-aprendizagem, observa-se que 93,95% dos respondentes identificaram o professor como 

o facilitador no processo de aprendizagem, ou seja, percebe o docente como facilitador no 

processo de transmissão de conhecimento, tendo, portanto, uma perspectiva do ensino centrado 

no aluno, como sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem.  
 

Tabela 6 – Figura do professor no processo de ensino-aprendizagem  

Figura do professor no processo de ensino-aprendizagem 

Facilitador no processo de aprendizagem 202 93,95 

Único responsável por transmitir conteúdos 3 1,40 

Outros 10 4,65 

Total 215 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

 A maioria dos respondentes da pesquisa, afirmou que gosta de desenvolver trabalhos 

em pequenos grupos (68%), o que proporciona uma abertura a utilização do PBL como uma 

das metodologias de ensino-aprendizagem assim como o interesse em cursar uma disciplina 

com metodologias ativas (95,81%), possuindo uma resistência de apenas (2,79%) quanto ao 

interesse e uma limitação (13,49%) dos que afirmam ser individualistas. 
 
 Tabela 7 – Desenvolvimento em grupo e interesse em outras disciplinas com metodologias ativas 

Gosta de desenvolver trabalhos em grupos? fi % 

Sim, em grandes grupos (mais de 4 indivíduos) 35 16,28 

Sim, em pequenos grupos (até 4 indivíduos) 148 68,84 

Não 29 13,49 

Não respondeu 3 1,40 

Total 215 100 

Interesse em cursar disciplinas com metodologias ativas 

Sim 206 95,81 

Não 6 2,79 

Não respondeu 3 1,40 

Total 215 100 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Os alunos também foram questionados sobre os benefícios percebidos por abordagens 

ativas, os principais benefícios esperados pelos alunos foram ranqueados na tabela 8, no qual 

foi enfatizado o desenvolvimento do raciocínio crítico e criativo e o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes profissionais assumindo mais de (50%). Na visão de Freire (2006), as 

metodologias ativas fundamentam-se no princípio da autonomia. Na educação moderna, o 
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discente precisa desenvolver capacidade de gerenciamento e administração do seu processo de 

formação. Lowman (2007) corrobora com esse pensamento quanto enfatiza que o Ensino 

Superior deve construir um aprendizado ativo não somente nas teorias e métodos, mas também 

na promoção do pensamento, nas habilidades de comunicação e de resolução de problemas. 
 
 

Tabela 8- Benefícios esperados pelas metodologias ativas  

Benefícios esperados em uma abordagem ativa  Ranking 
Sim Não 

fi % fi % 

Permite o desenvolvimento de raciocínio crítico e criativo 1º 112 52,09 103 47,91 

Leva ao desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais 

positivas por parte dos alunos 
2º 108 50,23 107 49,77 

Favorece a aquisição de conhecimentos de forma expressiva e 

duradoura 
3º 105 48,84 110 51,16 

Favorece o aprendizado eficaz 4º 67 31,16 148 68,84 

Favorece as habilidades de comunicação 5º 63 29,30 152 70,70 

Favorece a resolução de problemas em situações desconhecidas 6º 53 24,65 162 75,35 

Outros 7º 6 2,79 209 97,21 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 
 A tabela 9 apresenta os elementos constitutivos das atitudes que abordam a metodologia 

PBL apresentando no 1º e 2º lugar as atitudes que atingiram médias superiores a 9, são elas: 

Flexibilidade e Respeito pelas opiniões dos outros. Na sequência foi o interesse (8,88), a 

empatia (8,75), comprometimento (8,69), colaboração/cooperação (8,63), liderança (8,44). 

 A experiência profissional e a ética apresentaram respectivamente as médias 6,19 e 8,53 

da menor para a maior, no qual na experiência profissional três dos alunos apontaram que não 

possuem esta atitude ao atribuir nota 0 e duas que não acreditam tanto na influência da 

experiência profissional ao atribuir a nota 6 constituindo 31,25% das notas desta atitude, 

enquanto a ética possui uma das notas avaliadas como não respondidas, caracterizando 6,25% 

da nota. 

Contudo, de acordo com a pesquisa de Martins (2013) as quatro principais atitudes 

observadas foram o comprometimento, a experiência profissional, o respeito à opinião dos 

outros e a liderança. A presente pesquisa diverge na experiência profissional apresentando 

62,50% das notas abaixo de 8 e corrobora apenas no respeito pela opinião dos outros. 
 

 Tabela 9 -  Elementos constitutivos das atitudes - Turma Teoria da Contabilidade 

Ranking Código Atitude Médias 

1º A5 Flexibilidade     9,40 

2º A9 Respeito pelas opiniões dos outros    9,25 

3º A6 Interesse    8,88 

4º A4 Empatia    8,75 

5º A1 Comprometimento   8,69 

6º A10 Colaboração/cooperação     8,63 

7º A11 Liderança   8,44 

8º A7 Curiosidade  8,38 

9º A2 Ética 8,53 

10º A3 Pró-atividade  8,13 

11º A8 Experiência profissional       6,19 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  
 O fato da experiência profissional não ter sido enfatizada pelos discentes pesquisados, 

pode ser explicado através do perfil dos discentes, que se encontram matriculados no 5º período 

do curso no turno matutino, no qual a maioria deles não exercem atividades profissionais na 

área de Contabilidade (60%), conforme dados do perfil dos respondentes. O comprometimento 

e a liderança nesta pesquisa não foram apresentados entre as quatro maiores, enfatizando nesta 

pesquisa a flexibilidade, o respeito pelas opiniões dos outros, o interesse e a empatia, que 

colaboram para a união da equipe em busca da resolução do problema. 
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 O elemento constitutivo das habilidades que apresentou média superior a 9 foi o trabalho 

em equipe, como apresentado na tabela 10, que corrobora com os resultados da pesquisa de 

Manaf, Ishak e Hussin, (2011) que indicou que uma abordagem PBL proporcionou benefícios 

significativos para os alunos em suas técnicas de apresentação, trabalho em equipe, liderança e 

capacidade de usá-lo. Além disso, observou-se que, a resposta dos alunos às perguntas abertas 

revelou que o PBL era uma forma aceitável de aprender contabilidade. PBL foi uma maneira 

desafiadora de aprendizagem, mas ofereceu grandes benefícios; PBL ajudou os alunos no grupo 

experimental para melhorar o trabalho em equipe, comunicação e outras habilidades sociais. 

No entanto, verificou-se por parte dos autores que o PBL seja adequado apenas para os alunos 

com algum conhecimento básico de contabilidade. 
As outras habilidades foram auto avaliação, no qual o discente reconhece a própria dificuldade de entendimento e a falta de 

conhecimento adequado, identifica as próprias fraquezas e forças. Seguida por trabalho autorregulado, ou seja, aprender a aprender, 

desenvolver a autonomia e a responsabilidade pela sua própria aprendizagem. E por fim a solução de problema que busca solução para 

os problemas, como analisar as soluções e julgá-las; mostra evidências do uso de novos conhecimentos na resolução do problema.  
  

Tabela 10- Elementos constitutivos das habilidades- Turma Teoria da Contabilidade 

Ranking Código Atitude Médias 

1º H1 Trabalho em equipe    9,25 

2º H8 Autoavaliação   8,81 

3º H7 Solução de problema    8,50 

4º H10 Trabalho autorregulado    8,44 

5º H9 Estudo independente    8,38 

6º H4 Comunicação    8,31 

7º H2 Criatividade e inovação    8,20 

8º H6 Análise crítica    8,19 

9º H5 Planejamento   7,93 

10º  H3 Visão sistêmica   7,75 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 
 A tabela 11 indica as estratégias de ensino e sua utilização na percepção apenas dos 

alunos da turma experimental que tiveram a inserção na metodologia PBL e outras metodologia 

ativas. Quando realiza-se a comparação com o quadro 5 corrobora a visão dos alunos que os 

jogos de empresa, simpósio, oficina e simulação são as estratégias de ensino menos utilizadas 

pelos docentes do curso, enquanto que a aula expositiva e o seminário são as metodologias mais 

aplicadas em sala de aula.   
  

Tabela 11- Nível de utilização da estratégia pelo docente – Turma Teoria da Contabilidade 

ESTRATÉGIA 

DE ENSINO 

Nenhum 
Muito 

Pouco 
Pouco Razoável  Bom Excelente Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Estudo de Texto 0 0,00 0 0,00 1 7,14 4 28,57 5 35,71 4 28,57 14 100 

Seminário 1 7,14 0 0,00 1 7,14 0 0,00 5 35,71 7 50,00 14 100 

Estudo Dirigido 2 14,29 1 7,14 3 21,43 0 0,00 5 35,71 3 21,43 14 100 

Mapa Conceitual 0 0,00 4 28,57 0 0,00 1 7,14 4 28,57 5 35,71 14 100 

Simpósio 8 57,14 1 7,14 0 0,00 1 7,14 1 7,14 3 21,43 14 100 

Jogos de 

Empresas 
9 64,29 2 14,29 0 0,00 0 0,00 3 21,43 0 0,00 14 100 

Estudo de Caso 0 0,00 3 21,43 3 21,43 2 14,29 3 21,43 3 21,43 14 100 

Aula Expositiva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,14 3 21,43 10 71,43 14 100 

Estudo do Meio 1 7,14 5 35,71 3 21,43 0 0,00 4 28,57 1 7,14 14 100 

Técnica do 

Fórum 
1 7,14 6 42,86 0 0,00 0 0,00 4 28,57 3 21,43 14 100 

Simulação 6 42,86 1 7,14 0 0,00 2 14,29 2 14,29 3 21,43 14 100 

Problem Based 

Learning-PBL 
0 0,00 5 35,71 0 0,00 2 14,29 2 14,29 5 35,71 14 100 

Oficina 

(Laboratório ou 

workshop) 

7 50,00 3 21,43 0 0,00 3 21,43 0 0,00 1 7,14 14 100 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

O nível de contribuição das estratégias de ensino aplicadas no curso apresenta uma distinção 

do total quando visto apenas pelos alunos que participaram de aulas com o PBL e outras 

metodologias ativas. O mapa conceitual é a metodologia que mais contribui para aprendizagem 

no discurso dos discentes da turma teste assumindo os níveis bom e excelente como mostrado 

no quadro 15. O PBL assume o segundo lugar quando analisado apenas os níveis bom e 

excelente. Enquanto a aula expositiva na análise do curso completo era a estratégia que mais 

contribuía seguido do estudo de caso, estudo de texto e PBL. 

 A tabela 12 corrobora com o discurso dos alunos de todo o curso que os jogos de empresa 

possuem baixa contribuição, assumindo mais de 35% no somatório dos níveis nenhum e pouco. 
 

Tabela 12 - Nível de contribuição da estratégia em sua aprendizagem - Turma Teoria da Contabilidade 

ESTRATÉGIA 

DE ENSINO 

Nenhum 
Muito 

Pouco 
Pouco Razoável  Bom Excelente Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Estudo de Texto 0 0,00 0 0,00 1 7,14 0 0,00 11 78,57 2 14,29 14 100 

Seminário 0 0,00 2 14,29 0 0,00 4 28,57 6 42,86 2 14,29 14 100 

Estudo Dirigido 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 71,43 3 21,43 14 100 

Mapa Conceitual 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 28,57 10 71,43 14 100 

Simpósio 5 35,71 1 7,14 0 0,00 1 7,14 5 35,71 2 14,29 14 100 

Jogos de 

Empresas 
5 35,71 1 7,14 0 0,00 0 0,00 4 28,57 4 28,57 14 100 

Estudo de Caso 0 0,00 2 14,29 0 0,00 2 14,29 6 42,86 4 28,57 14 100 

Aula Expositiva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,14 11 78,57 2 14,29 14 100 

Estudo do Meio 1 7,14 1 7,14 2 14,29 1 7,14 8 57,14 1 7,14 14 100 

Técnica do 

Fórum 
1 7,14 0 0,00 2 14,29 0 0,00 8 57,14 3 21,43 14 100 

Simulação 3 21,43 0 0,00 0 0,00 2 14,29 7 50,00 2 14,29 14 100 

Problem Based 

Learning-PBL 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,14 8 57,14 5 35,71 14 100 

Oficina 

(Laboratório ou 

workshop) 

3 21,43 1 7,14 0 0,00 2 14,29 3 21,43 5 35,71 14 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  
 Quando foram questionados sobre a avaliação dos aspectos metodológicos e da 

disciplina, a comunicação e discussão do tema abordado dentro do PBL foi o aspecto melhor 

avaliado pelos discentes com média 9,38, seguidos de recursos eletrônicos (9,31), trabalho em 

grupo (9,13).  As aulas expositivas e o papel do professor empataram em suas médias com 8,88. 

A socialização dos resultados (8,75), a utilização do PBL em outras disciplinas (8,19) e a 

adaptação com o PBL (8,00). O recurso da biblioteca foi o item avaliado com as notas mais 

baixas, conforme os discentes a biblioteca não possui recursos suficientes para auxílio ao 

método PBL, pois possui acervo desatualizado e não está modernizada.  
 

Tabela 13 - Avaliação dos aspectos metodológicos e da disciplina- Turma Teoria da Contabilidade 

Ranking Aspectos metodológicos   Médias 

1º Comunicação e discussão  9,38 

2º Recursos eletrônicos  9,31 

3º Trabalho em grupo 9,13 

4º Aulas expositivas 8,88 

5º Papel dos professores 8,88 

6º Socializações dos resultados  8,75 

7º Sessões tutoriais 8,63 

8º Problema para o grupo 8,56 

9º Processo de avaliação  8,38 

10º Utilização do PBL em outras disciplinas 8,19 
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11º Adaptação com o PBL 8,00 

12º Recursos da biblioteca 6,25 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  
 Os resultados apresentados na tabela 13, são divergentes aos encontrados na pesquisa 

de Martins (2013), que evidenciou o papel dos professores com média de 9,42 pontos como 

elemento melhor avaliado pelos alunos no tocante a disciplina e a metodologia instrucional, 

seguido do trabalho com problema (9,36) e das sessões tutoriais (9,14). Apesar do resultado da 

pesquisa apresentar discordâncias com algumas variáveis de outras pesquisas, a mesma sinaliza 

para a abertura do aluno as estratégias de ensino ativas, entre elas o PBL. Pois o método 

Aprendizagem Baseado em Problema–PBL é considerado uma troca de paradigma, sendo o 

futuro para a educação. O discente é responsável pela sua própria aprendizagem; o PBL 

estimula o pensamento crítico, habilidades para solução de problemas e a aprendizagem de 

conceitos na área em questão (Araújo et al, 2010).  

 Aprendizagem Baseada em Problema, no ensino de Ciências Contábeis, visa atender à 

necessidade tanto de professores como de estudantes, em relação ao ensino e aprendizagem. No 

tocante ao docente, por que estará adquirindo conhecimento relativo à educação. Nos discentes, 

o método pode possibilitar, através da resolução de problemas reais ou próximos da realidade, 

a curiosidade, a busca, a pesquisa, tornando-o capaz de aprender a aprender, ser crítico e obter 

uma aprendizagem duradoura (Soares, 2008). 

  
  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a utilização da metodologia de 

aprendizagem baseada em problemas no curso de graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Estadual da Paraíba. Foi possível identificar com base nas respostas do  

questionário aplicado a todo o curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual da Paraíba 

que, em relação das estratégias de ensino utilizadas pelos docentes, as  mais utilizadas, foram 

aula expositiva (86,05%), seminário (75,35%) e estudo de caso (69,30%) e com pouca a 

nenhuma utilização destaca-se: jogos de empresas (66,65%), oficina (66,51%), simpósio 

(64,65%), simulação (58,14%) e PBL (52,56%). Estes resultados corroboram com as pesquisas 

de Azevedo et al (2016), Oliveira (2014), Mazzioni (2013) e   Leal e Cornacchione Junior 

(2006), que enfatizam a aula expositiva como estratégia de ensino mais utilizada no processo 

de ensino e aprendizagem em Ciências Contábeis. 

Com relação ao nível de contribuição da estratégia de ensino na aprendizagem dos 

discentes, verificou-se que o estudo de caso com 26,51% foi considerado uma estratégia 

excelente na percepção dos respondentes seguida pela aula expositiva com 20,47% e 

Laboratório com 19,53%. Contudo, quando foi questionado para os alunos que participaram de 

aulas com o PBL e outras metodologias ativas, o nível de contribuição das estratégias de ensino 

aplicadas no curso, o mapa conceitual é a metodologia que mais contribui para aprendizagem 

seguido do PBL assumindo os níveis bom e excelente.   

 No tocante aos elementos constitutivos das atitudes que abordam a metodologia PBL a 

Flexibilidade e Respeito pelas opiniões dos outros obtiveram médias superiores a 9, seguidas 

de interesse (8,88), a empatia (8,75), comprometimento (8,69), colaboração/cooperação (8,63), 

liderança (8,44). Nos elementos constitutivos das habilidades o que apresentou média superior 

a 9 foi o trabalho em equipe.  

 Na avaliação dos aspectos metodológicos e da disciplina, a comunicação e discussão do 

tema abordado dentro do PBL foi o aspecto melhor avaliado pelos discentes com média 9,38, 

seguidos de recursos eletrônicos (9,31), trabalho em grupo (9,13).  Esses resultados divergem 

aos encontrados na pesquisa de Martins (2013), que evidenciou o papel dos professores com 

média de 9,42 pontos como elemento melhor avaliado pelos alunos no tocante a disciplina e a 
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metodologia instrucional, seguido do trabalho com problema (9,36) e das sessões tutoriais 

(9,14). É necessário ressaltar que essa divergência pode estar associada ao fato da pesquisa de 

Martins (2013) ter trabalho a Metodologia PBL durante todo o processo de ensino 

aprendizagem nas aulas de Resolução de Problemas em Controle Gerencial. E esta pesquisa 

trabalhou PBL em um terço da disciplina de Teoria da Contabilidade.  

 Contudo, a Aprendizagem Baseado em Problema, surge como alternativa no processo 

de aprendizagem de adultos, sendo uma metodologia ativa, tem como centro o estudante, 

caracterizada pelo uso de problemas como suporte ao desenvolvimento do aprendizado e/ou 

desenvolvimento de habilidades e pensamento crítico. Nessa perspectiva, a motivação do aluno 

deve ser o eixo chave da relação aluno/aprendizagem, pois nela o docente revela-se facilitador, 

motivador e catalisador e o aluno torna-se responsável pela própria aprendizagem nesse 

processo.   
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VII.  DISCLOSURE DOS ATIVOS INTANGÍVEIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO NAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA E EURONEXT 

 

 

Área Temática do trabalho: Contabilidade Financeira 

 

 

RESUMO 

 

Muito se tem discutido sobre a dificuldade de evidenciação dos ativos intangíveis no setor de 

Tecnologia da Informação (TI), o qual esteve em ascensão no mercado nos anos de 2014 e 

2015. Portanto, o objetivo deste estudo é identificar o disclosure dos ativos intangíveis na área 

de TI nas empresas listadas na BM&FBOVESPA e EURONEXT. Quanto aos seus objetivos, a 

pesquisa é caracterizada como descritiva; no que se refere aos seus procedimentos, documental 

indireta bibliográfica; e já com relação a sua abordagem, de natureza qualitativa, foi realizada 

com base nas demonstrações financeiras e nas notas explicativas das 11 empresas analisadas, 

sendo 6 delas brasileiras e 5 portuguesas que foram divulgadas no ano de 2015, referentes ao 

exercício de 2014. Os resultados da pesquisa demonstram que mesmo as empresas atuando no 

mesmo segmento e em consonância com as International Financial Reporting Standard 

(IFRS), ainda ocorrem significativas discrepâncias nas demonstrações contábeis. Verificou-se 

também a utilização de várias nomenclaturas para o ativo estudado, uma fragilidade no 

disclosure das empresas listadas, interferências por estarem enquadradas como sistema Code 

Law, a amortização e o Impairment Test (IT) dos incorpóreos pesquisados. Diante dos 

resultados da pesquisa, nota-se que é preciso avançar no processo de convergência, já que em 

alguns casos, é evidente a fragilidade da qualidade de suas informações. 

 

Palavras-chave: Mensuração de intangíveis; Disclosure em TI; Processo de mensuração 

internacional 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A contabilidade está em um processo de convergência internacional, no qual o 

International Accounting Standards Board (IASB) é o principal regulamentador mundial. Nos 

países Code Law isso também está acontecendo, como é o caso do Brasil e de Portugal, onde 

suas principais bolsas de valores obrigam a auditoria das demonstrações apresentadas pelas 

empresas de capital aberto nelas listadas. 

Mesmo com o processo de convergência, as empresas listadas na BM&FBOVESPA e 

na Bolsa de Lisboa (correspondem às bolsas do Brasil e a de Portugal respectivamente, levando 

em consideração ainda que a de Portugal está inclusa na EURONEXT) podem não seguir os 

critérios exigidos pelo IAS 38 (norma emitida internacionalmente para a regulamentação dos 

intangíveis). No Brasil, essas normas são interpretadas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) 04 (R1), 2010; e em Portugal, pelo Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC 6). Podemos observar que pela interferência das leis ou pelos custos não compensáveis, 

a não utilização desses critérios cria uma assimetria informacional, que diminuem assim, a 

relevância das informações. 

O ativo intangível como item fundamental em longo prazo é evidenciado no Balanço 

Patrimonial, onde este sofreu alterações pela Lei 11.638/07, que foi complementada pela MP 

449/08. Posteriormente, esta medida provisória foi revogada e substituída pela Lei 11.941/09. 

Com tais alterações, no Brasil foi criado o subgrupo Intangível, pertencente ao ativo não 

circulante. 
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Considerando que os setores de tecnologia da informação (TI) listados nas respectivas 

bolsas de cada país possuem um alto intangível, que é caracterizado pelo uso de software, 

goodwill, patentes, projetos em desenvolvimento e outros intangíveis, acredita-se que o 

disclosure correto destes intangíveis aumentam a confiabilidade dos investidores, dos 

fornecedores e de outros usuários destas informações. 

A partir deste contexto, decidiu-se elaborar um estudo com a finalidade de responder ao 

seguinte problema de pesquisa: Quais os critérios de disclosure dos ativos intangíveis nas 

empresas do setor de tecnologia da informação listadas na BM&FBOVESPA e 

EURONEXT? 

Tal estudo mostra-se relevante já que a área de TI acumula um número significativo de 

ativos intangíveis, e por este motivo, foi escolhida esta área para a identificação dos principais 

intangíveis entre as bolsas do Brasil e de Portugal. 

Dessa forma, se faz necessário a contabilização dos ativos das empresas, já que seus 

usuários valorizam muito informações de qualidade. Além disso, a inovação é fundamental para 

o desenvolvimento, mesmo que tal necessidade não seja compreendida por muitas empresas. 

Neste sentido, a pesquisa justifica-se pelo auxilio na compreensão do disclosure de ativos 

intangíveis entre países Code Law, além da dificuldade em encontrar conteúdos relacionados 

com a área internacional.  

O referido estudo aborda 11 empresas, sendo 6 brasileiras e 5 portuguesas, cadastradas 

nas relativas Bolsas de Valores e que publicaram as demonstrações contábeis no ano de 2015, 

referente ao exercício de 2014 na área de TI.  

Dessa forma, este artigo tem como objetivo identificar o disclosure dos ativos 

intangíveis na área de tecnologia da informação nas empresas listadas na BM&FBOVESPA e 

EURONEXT, de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade e das legislações 

vigentes, tendo como baliza as demonstrações contábeis disponíveis concernentes às bolsas de 

valores. A identificação dos critérios de disclosure foi realizada conforme a representatividade 

do capital intangível nas demonstrações contábeis destas empresas.  

O presente estudo está estruturado em cinco seções. Após à introdução, será apresentado 

o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, os resultados da pesquisa e por fim, são 

expostas as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos Inerentes aos Ativos Intangíveis 

 

Desde os primórdios da humanidade, a contabilidade foi se desenvolvendo pela 

necessidade de gerir o patrimônio. Um dos principais itens da contabilidade nos últimos tempos 

é o ativo, que segundo o CPC 04 (R1), (2010) “ativo é um recurso controlado pela entidade 

como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem benefícios econômicos 

futuros para a entidade”. 

Os ativos passaram por grandes mudanças na forma de reconhecimento, mensuração e 

divulgação, onde antes da atualização da Lei 6.404/1976, pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009, 

não havia a obrigatoriedade do reconhecimento dos ativos intangíveis no balanço patrimonial, 

como por exemplo, no Brasil. 

Um dos motivos pelo qual a contabilidade no Brasil não se desenvolvia com maior 

rapidez eram as interrupções legais, sendo um dos fatores de um país Code Law (sistema 

romano-germânico), possuir maiores interferências pelas leis e requerer um detalhamento maior 

das informações, dificultando a abertura para novas metodologias de avaliações. Por este 

motivo, a atualização da Lei 6.404/1976 corroborou com o desenvolvimento da contabilidade 

no Brasil. 



112 
 

A mesma dificuldade também é apresentada em outros países Code Law, como Portugal, 

que foi o país escolhido para a comparação destas informações. Embora ele esteja inserido no 

cenário europeu, além de ter sido o principal país explorador de recursos do Brasil, foi também 

o seu colonizador, e até nos dias atuais, possui características semelhantes ao Brasil. 

Na classificação de ativos, um dos principais subgrupos em longo prazo são os 

intangíveis (também chamados de incorpóreos ou imateriais), que deverá ser distinguido do 

goodwill quando este não se enquadrar na definição de ativo intangível. Segundo o IAS 38, 

(2004) o intangível é o ativo não monetário identificável e sem substância física. [...] separado 

ou dividido da entidade e negociado individualmente ou em conjunto, ou, ainda, resultar de 

direitos contratuais ou legais. Não sendo permitido o reconhecimento do goodwill subjetivo 

(criado internamente) por não se enquadrar na definição de intangível e não ser apresentado 

como separado e/ou resultado de direitos contratuais ou legais, mas sendo permitido o 

reconhecimento do goodwill objetivo (adquirido na compra de investimento de terceiros), por 

se classificarem como intangíveis (MARTINS, 2001 apud PEREIRA; MORAIS & 

SALLABERRY, 2013). 

Os intangíveis ainda podem ser classificados como de geração externa e de geração 

interna, e estes estão subclassificados em: Tecnologia (as patentes; segredos industriais, tais 

como: fórmula, inventos, metodologias de produção; e os programas de computador), 

Comerciais (concessões e/ou permissões para a exploração de serviço público; os contratos de 

distribuição, representação, e concessão para a revenda de veículos automotores; de utilização 

de marcas; dos direitos autorais e de edições de obras; franquias; direito de exploração de lavras 

e demais licenças e concessões; desenvolvimento de fornecedores; carteira de clientes; 

treinamento e formação de mão de obra) e os Organizacionais (são as despesas de instalação de 

uma sociedade empresarial ou simples, como as despesas pré-operacionais, as despesas de 

pesquisa e desenvolvimento, e os Certificados de Qualidade (ISO 9000) (HOOG, 2013).  

No presente artigo, entende-se por disclosure como sendo a divulgação das informações 

contábeis com ênfase no processo de evidenciação das informações obrigatórias, em um 

comparativo entre Brasil e Portugal. Nesta concepção, este artigo restringe sua pesquisa à área 

de tecnologia, focando no disclosure na área de tecnologia da informação nas empresas listadas 

na BM&FBOVESPA e EURONEXT.  

 

2.1.1 Evidenciação de Informações e Divulgação 

 

Neste item, Disclosure é o reconhecimento dos ativos intangíveis em uma empresa, 

sendo apenas uma parte do processo de divulgação das informações contábeis. Neste aspecto, 

a contabilidade entre os dois países abordados apresenta informações próprias, divergindo em 

alguns termos e localizações de alguns itens no Balanço Patrimonial (BP). 

As empresas de TI possuem tratamento similar às empresas em geral, distinguindo-se 

apenas no volume de seus intangíveis, o que aumenta a relevância deste ativo, caracterizando 

um percentual significativo para os usuários das informações contabilísticas. 

Como critérios de avaliação para o disclosure, o CPC 04 (R1), (2010), informa uma lista 

na qual Lopes et. al. (2014) elenca 14, os quais são apresentados no quadro 1, no tópico 

procedimentos metodológicos, onde estes constituem uma relevância na mensuração dos 

intangíveis.  

 

2.1.2 Amortização e Impairmet Test 

 

A amortização é aplicada segundo o CPC 04 (R1), (2010) aos intangíveis quando 

possuírem vida útil definida. Já o de vida útil, enquanto não for definida, não poderá ser 

amortizada. O impairment test deve ser aplicado aos ativos intangíveis em que a amortização 
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não puder ser aplicada. Já perda por redução ao valor recuperável de ativos é a nomenclatura 

utilizada pelo CPC 04 (R1), (2010) para definir o teste de imparidade. 

Para visualizarmos a configuração do impairment test e da amortização, esta é 

apresentada abaixo na figura 1. 

 

 
    Figura 1 - Mapeamento da amortização e impairment test 

                     Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

O impairmen test é conhecido como teste de imparidade ou teste de recuperabilidade 

nos países abordados na pesquisa. Embora tenha sido utilizado em Portugal apenas em 2010 

com a vigência do SNC, ele já constava no modelo anterior, chamado de Directriz Contabilística 

n.º 29 de 2002. No Brasil, o impairment test passou a ser útil a partir de 2007, quando iniciou 

efetivamente o processo de convergência. Tanto a amortização quanto o impairment test 

buscam diminuir a discrepância entre o valor de custo e o valor atual econômico dos intangíveis. 

Tais itens de ajuste (amortização e impairment test) devem ser divulgados pelas empresas em 

seus relatórios contábeis por meio de notas explicativas. 

 

2.1.2 Tecnologia da Informação e Inovação 

 

Em conceito mais amplo, é chamada de Tecnologia da Informação (TI), os sistemas de 

informações; o uso de hardware e software; telecomunicações; automação; e recursos 

multimídia, utilizados pelas organizações para fornecer dados, informações e conhecimento 

(LUFTMAN et. al., 1993; WEIL, 1992)  

A tecnologia é um investimento intangível relevante para a contabilidade, pois abrange 

tanto hardwares como softwares. Acredita-se que seu desenvolvimento e difusão tiveram 

grande impacto sobre o padrão de produção, pois para as empresas mapearem o 

desenvolvimento, produção, adaptação e o uso dos softwares, é uma tarefa mais complexa. Tal 

dificuldade também é encontrada pela contabilidade, durante os processos contábeis de 

Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação (MANUAL DE OSLO, 2006). 

Para a contabilidade, alguns itens do intangível podem ser de difícil mensuração, pois 

apenas são reconhecidos aqueles que forem classificados como identificáveis ou não 

identificáveis, e mensuráveis, abolindo assim o reconhecimento no intangível dos não 

mensuráveis, como mostra a figura 2: 
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                 Figura 2: Mapeamento dos intangíveis 
                     Fonte: Adaptado de Assunção et. al. (2005)   

 

Nas empresas de tecnologia da informação, é comum o elevado ativo intangível em 

comparação com o restante no que se refere aos itens individuais, o que pode abordar diferentes 

incorpóreos nesta área. A inovação se insere neste contexto de forma ampla, pois geralmente 

estas empresas buscam inovar, acrescentando seus conhecimentos. 

Segundo o Manual de Oslo (2006), inovação é a implementação de um produto (bem 

ou serviço) novo ou significativamente melhorado; um processo; um novo método de 

marketing; um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas. 

A difusão do conhecimento e da tecnologia é parte central da inovação. Um fator 

importante referente às novas tecnologias é que elas possuem frequentemente aspectos do bem 

público, pois os custos para torná-las disponíveis a vários usuários são baixos, se comparados 

a seus custos de desenvolvimento.  Tecnologias e conhecimentos circulam entre fronteiras, 

dentro de um mercado globalizado, em que a internet possibilitou o aumento das oportunidades 

de comunicação e de realização de negócios com empresas de outros países, o que corrobora 

com a elevação do seu intangível. 

 

2.1.3 Bm&fbovespa e Euronext  

 

A BM&FBOVESPA e a EURONEXT são as principais bolsas do Brasil e da Europa, 

respectivamente, onde a bolsa de Portugal está inclusa na bolsa da Europa, por causa de sua 

localização geográfica e por fazer parte da União Europeia. Foram selecionados apenas as 

informações referentes à Portugal, e estas foram encontradas na bolsa de Lisboa, sendo 

elencadas apenas cinco empresas na área definida como “Software & Computer Services” no 

grupo “Technology” no site da EURONEXT. No Brasil, foram listadas as empresas no setor de 

tecnologia da informação onde, somaram seis empresas que atenderam às necessidades da 

pesquisa, encontradas no site da BM&FBOVESPA. 

As empresas listadas nas bolsas são obrigadas a divulgarem seus relatórios contábeis 

periodicamente, sendo auditados internamente e externamente, podendo existir variações nos 

níveis destas informações de acordo com o porte da empresa e suas necessidades, havendo o 

limite das informações pelo valor de seus custos. São estes níveis de divulgação que podem 

atrair novos investidores, manter os fornecedores e abrir maiores possibilidades de 

investimentos. A partir destas necessidades, as bolsas podem abrir subclassificações como o 

mercado de balcão, e capitais abertos ou fechados. Alguns órgãos auxiliam no processo de 

harmonização entre as informações divulgadas, como é elencado a seguir. 
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2.2 Órgãos Reguladores 

 

O principal órgão internacional que regulamenta os dois países é o IASB (International 

Accounting Standards Board), que emite as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) 

numa versão traduzida e também adaptada do IFRS (International Financial Reporting 

Standard). Até 2015, Portugal era representado apenas pelo SNC (Sistema de Normalização 

Contabilística), adotado em 2010 e que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, mudando 

alguns pontos com a finalidade de reduzir o peso dos encargos e aproximar ainda mais a 

contabilidade aos padrões europeus e internacionais. No Brasil, o corresponde das IFRS é o 

CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), criado em 2005 com o propósito de aproximar 

as normas internacionais a realidade do país, outrossim, visando atrair investidores 

internacionais. 

Embora existam normas internacionais, os países Code Law possuem uma dificuldade 

maior para harmonizar sua contabilidade a nível internacional, pela interferência das leis que 

acabam modificando o disclosure das empresas, sendo uma fragilidade dos países em 

desenvolvimento. Em Portugal, por exemplo, a entidade pode usar o seu juízo de valor para 

avaliar o elemento mais significativo, e distinguir o ativo intangível dos ativos fixos tangíveis 

(NCRF, 2016).  

 

2.3 Estudos Anteriores 

 

Vários estudos abordam a temática baseada no Disclosure. Os principais estudos sobre 

essa temática serão elencados a seguir: (TAVARES et. al., (2010); LOPES et. al., (2014); 

BRIGHENTI; CHIARELLO & ROSA, (2014)). 

Dentre estes estudos, o de Tavares et. al., (2010) objetivou evidenciar se os setores 

classificados pela Bovespa cumpriram a política de reconhecimento, mensuração e 

evidenciação preconizado pelo pronunciamento CPC 01 referente à operacionalização da perda 

por impairment. No mesmo, foi utilizado para coleta dos dados a análise descritiva e como 

resultado, foi constatado que nenhum dos setores atendeu plenamente aos requisitos 

preconizados pelo normativo. Quanto ao parâmetro de 50% da conformidade plena, o setor que 

mais se destacou foi o de utilidade pública, enquanto que os setores de telecomunicação e 

financeiro não atingiram nem a metade da evidenciação exigida. 

No artigo de Lopes et. al. (2014), foi verificado o nível de aderência das empresas de 

capital aberto do setor de bens industriais aos itens de evidenciação do CPC 04 (R1), (2010) - 

Ativos Intangíveis, desde sua aplicabilidade em 2008 até o exercício encerrado em 2011. O 

estudo baseou-se na metodologia apresentada por Tavares et. al. (2010). Quanto aos resultados, 

concluiu-se que em média, apenas 6,71% das empresas não divulgaram informações sobre seus 

Ativos Intangíveis em suas notas explicativas. A partir dos resultados deste estudo, conclui-se 

também que, em média, nos quatro anos de análise, o índice de conformidade das informações 

divulgadas foi de, 61,94%.  

Já na pesquisa de BRIGHENTI; CHIARELLO e ROSA, (2014) buscou-se avaliar os 

fatores que influenciam a evidenciação de ativos intangíveis de empresas familiares listadas na 

BM&FBOVESPA. Este estudo utilizou a pesquisa de forma documental. Como resultado, foi 

denotado que as variáveis, tamanho e porcentagem dos ativos intangíveis, divulgados no 

balanço patrimonial, tem forte influência e explicam a divulgação de ativos intangíveis das 

empresas objeto do estudo. 

Por fim, considera-se que os estudos apresentados contribuem para o conhecimento do 

disclosure dos ativos intangíveis. O primeiro estudo aborda a temática das técnicas de 

avaliação, o que se mostra relevante para o aprimoramento da referida pesquisa. No que se 

refere aos dois últimos estudos apresentados, os resultados dos mesmos corroboram com os 
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achados da presente pesquisa, diferenciando-se esta por abordar uma metodologia entre dois 

países (Brasil e Portugal).  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO 

 

3.1 População e Amostra 

 

Inicialmente o meio utilizado para a pesquisa deste trabalho foi a busca dos nomes das 

empresas no site das respectivas Bolsas de Valores dos países estudados (Brasil e Portugal), 

seguindo com a consulta nas demonstrações financeiras e notas explicativas, fazendo um 

alinhamento com o CPC 04, o IAS 38 e o NCRF (Norma Contabilística e de Relato Financeiro) 

06 atualizados pelos Decretos Leis referentes a cada item estudado, tendo em vista os mesmos 

tratarem de ativos intangíveis. 

Foram encontradas cinco empresas em Portugal, ao qual todas atenderam aos critérios 

de inserção na pesquisa: listados na bolsa respectiva ao país e não se caracterizaram como 

“mercado de balcão”. Por empresas deste grupo não apresentarem intangíveis de grande valor 

comparados aos demais e/ou não encontradas suas demonstrações respectivas ao ano abordado 

nesta pesquisa (demonstrações 2015 referentes ao exercício de 2014), três empresas não 

atenderam estes critérios, restando apenas seis empresas referentes ao Brasil. 

 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 

 

No que se refere a coleta dos dados, a pesquisa se enquadra como documental indireta 

bibliográfica, onde são verificáveis as informações a partir de dados secundários, e neste caso, 

por meio das demonstrações contábeis das empresas listadas no setor de tecnologia da 

informação na BM&FBOVESPA e EURONEXT. 

A presente pesquisa possui uma abordagem descritiva, pois objetiva descrever a relação 

das normas contábeis com as demonstrações contábeis divulgadas pelas empresas, visando 

verificar a convergência internacional desse ordenamento contábil. A pesquisa ainda se 

enquadra como qualitativa, onde segundo Neves (1996), tem por objetivo traduzir e expressar 

o sentido dos fenômenos do mundo social, focando reduzir a distância entre indicador e 

indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação. 

 

3.3 Métodos de Avaliação Abordados Neste Estudo 
 

Para a constituição do nível de evidenciação das empresas pesquisadas, foram utilizados 

os critérios de avaliação citados por Lopes et. al. (2014) adaptado, que corrobora com os 

critérios de Brighenti; Chiarello e Rosa (2014) adaptado, onde está elencado no quadro 1 a 

seguir. 

 

Quadro 1 – Critérios de avaliação para constituir a relevância do disclosure dos ativos 

intangíveis (continua) 

Nº Critérios de divulgação prescritos pelo CPC 04 (R1) Sim Não Não aplicável 

CD01 
Identificação da vida útil (definida ou indefinida) dos ativos 

intangíveis 
   

CD02 
Prazo da vida útil ou taxas de amortização utilizadas para os ativos 

intangíveis com vida útil definida 
   

CD03 
Os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com 

vida útil definida 
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CD04 

Valor contábil bruto e eventual amortização acumulada (mais as 

perdas acumuladas no valor recuperável) no início e no final do 

período 

   

CD05 Identificação da rubrica a qual é atribuída a amortização    

CD06 
Conciliação detalhada das ocorrências de variação do valor 

contábil entre o início e o final do período 
   

CD07 

Informações sobre ativos intangíveis que perderam o seu valor de 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos 

   

Quadro 1– Critérios de avaliação para constituir a relevância do disclosure dos ativos 

intangíveis (conclusão) 

CD08 

Natureza e o valor das variações nas estimativas contábeis com 

impacto relevante no período corrente ou em períodos 

subsequentes 

   

CD09 
Valor contábil e os motivos que fundamentam a avaliação de ativos 

intangíveis avaliados como tendo vida útil indefinida 
   

CD10 

Descrição, valor contábil e prazo de amortização remanescente de 

qualquer ativo intangível individual relevante para as 

demonstrações contábeis. 

   

CD11 

Valor justo inicial e valor contábil dos ativos intangíveis adquiridos 

por meio de subvenção ou assistência governamentais e o método 

de mensuração adotado 

   

CD12 

Existência e os valores contábeis de ativos intangíveis cuja 

titularidade é restrita e os valores contábeis de ativos intangíveis 

oferecidos como garantia de obrigações 

   

CD13 
Valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de 

ativos intangíveis 
   

CD14 
Total de gastos com pesquisa e desenvolvimento reconhecidos 

como despesas no período 
   

 Fonte: Adaptado de Lopes et. al.(2014) 

 

Os itens mostrados no Quadro 1 foram utilizados nas empresas brasileiras e portuguesas, 

visto que estão em convergência com as NIC, limitado por um sistema Code Law e de mesmo 

idioma, porém com algumas divergências linguísticas ajustadas para a aplicabilidade desta 

pesquisa. 

A partir dos dados listados no Quadro 1, preenchidos com SIM e NÃO ou NÃO 

APLICÁVEIS, foram constituídas duas tabelas referentes a conformidade das informações ou 

sua desconformidade, onde foi atribuído um ponto a sim ou não, de acordo com a presença ou 

não das informações, e não atribuindo pontos às empresas que não aplicaram. Também foram 

nomeadas as empresas que apresentaram em suas notas explicativas a aplicação da amortização 

e/ou impairment test, listando com um (x) as empresas que apresentaram e com um (-) as que 

não constavam estas informações de acordo com o CPC 04 (R1), (2010). Com isso, serão 

apresentados no tópico seguinte os principais resultados encontrados neste estudo.  

 

 4. RESULTADOS 

 

Segue abaixo as principais características das empresas, seguido dos principais itens 

encontrados para a relevância do disclosure dos ativos intangíveis elencados pelo CPC 04 (R1), 

(2010) e a utilização da amortização e do teste de imparidade pelas empresas brasileiras e 

portuguesas no setor de TI. 

 

4.1 Caracterização das Empresas 

 

A amostra constituída por 11 empresas está composta por 54,55% das empresas 

brasileiras e 45,45% de empresas portuguesas. Os principais intangíveis estão listados no 
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Quadro 2, que corresponde as empresas do Brasil e de Portugal, onde evidencia que os 

principais intangíveis apresentados em ambos os países foram: Projetos em desenvolvimento 

que corrobora com a inovação tecnológica ao setor de TI; Softwares e programas de 

computador; licenças; e propriedade industrial, que pela distinção ainda existente na 

contabilidade, as contas apresentadas possuem nomenclaturas diferentes, mas designadas a 

funções semelhantes. 

 

Quadro 2 - Principais intangíveis encontrados nas empresas brasileiras e portuguesas  

EMPRESAS INTANGÍVEIS 

BRASIL 

BRQ Soluções em Informática S.A Software, marcas e patentes, Ágio e Gastos de reestruturação 

Itautec Licença de softwares 

Positivo Informática S.A 
Ágio, Projetos de desenvolvimento, Softwares, licenças de uso e 

Projetos de sistema 

Quality Software S.A Projetos, Marcas e Patentes e Softwares 

Telebras S.A 
Sistemas Aplicativos, Direitos sobre autorizações e Sistemas em 

andamento 

Totvs S.A Software, Marcas e Patentes e Carteira de Clientes, Ágio e outros. 

PORTUGAL 

Compta 
Projetos de Desenvolvimento, Programas Computador, Intangíveis em 

curso e Outros Ativos Intangíveis. 

Glintt 

Intangíveis definidos internamente, Propriedade intelectual e outros 

Direitos, Intangíveis adquiridos concentração de atividades (vida útil 

indefinida) e, Intangíveis adquiridos, concentração de atividades (vida 

útil finita) 

ISA 

Projetos, Propriedade Industrial, Programas de Computador, 

Investimentos em curso e outros ativos intangíveis. O Goodwill é 

classificado em participações financeiras. 

Novabase - 

Reditus 
Projetos de Desenvolvimento, Propriedade Industrial, Programas de 

Computador, outros ativos intangíveis e ativos intangíveis em curso. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Na empresa Itautec, os gastos associados à manutenção dos softwares são considerados 

despesas, assim como na empresa Quality Software S.A que apresenta a licença de softwares 

no resultado, conforme a realização das receitas. Já a empresa Novabase, não divulgou o 

detalhamento dos ativos intangíveis, apenas os citou. 

 

4.2 Principais Itens Encontrados para a Relevância do Disclosure 

 

Os itens analisados conforme os critérios de avaliação no Quadro 1, no tópico dos 

procedimentos metodológicos, resultaram nas Tabelas 1 e 2. Na primeira Tabela são abordadas 

as empresas brasileiras, na qual apenas nos itens 4 e 10 todas as empresas divulgam as 

informações de acordo com o CPC 04 (R1), (2010). Com um total de 6 empresas brasileiras 

neste seguimento, e embora os itens sejam obrigatórios pelo mesmo CPC, as empresas não 

divulgam estas informações diminuindo a relevância da informação. 

 

 

 



119 
 

Tabela 1 – Conformidade com o CPC 04 (R1), (2010) nas empresas brasileiras (continua) 

Item Em conformidade Em desconformidade 

1 3 2 

2 4 2 

3 3 3 

4 6 0 

5 5 1 

6 5 1 

7 1 1 

8 1 4 

9 2 2 

Tabela 1 – Conformidade com o CPC 04 (R1), (2010) nas 

empresas brasileiras (conclusão) 
10 6 0 

11 2 3 

12 2 3 

13 3 3 

14 1 3 

                                Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Nas empresas portuguesas, embora não seja vigente o CPC 04 (R1), (2010), foi aplicado 

o mesmo critério visto que as características são semelhantes, pois estão em consonância com 

o IAS 38, abordando o mesmo sentido, distinguindo-se apenas na forma linguística, resultando 

em três itens não divulgados por nenhuma empresa, alcançando a totalidade apenas no item 6, 

sabendo que foram apenas 5 empresas analisadas, onde nenhuma delas estiveram em 

desconformidade, mas também não estiveram em conformidade, apenas não apresentaram os 

determinados itens. 

 

Tabela 2 - Conformidade com o CPC 04 (R1), (2010) nas empresas portuguesas  

 

Item Em conformidade Em desconformidade 

1 4 0 

2 4 0 

3 4 0 

4 3 0 

5 4 0 

6 5 0 

7 4 0 

8 3 0 

9 2 0 

10 4 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 4 0 

                                       Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Analisando as empresas brasileiras e portuguesas, é verificável que em Portugal, o nível 

do disclosure baseado nos critérios do CPC 04 (R1), (2010) são mais evidentes, somando 8 

itens nos quais (80%) das empresas portuguesas evidenciaram; e já no Brasil, apenas 4 empresas 

alcançaram mais de (80%) no processo de evidenciação em apenas 4 itens, conforme Tabelas 

1 e 2. 
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4.3 Utilização da Amortização e Impairment Test 

 

A pesquisa também verificou a utilização do impairment test e da amortização, visto 

que estes contribuem para a relevância das informações contábeis ao ajustarem o valor de custo 

dos imateriais ao valor econômico atual, no qual em Portugal (80%) da utilização deste teste é 

superior ao Brasil (50%), na constituição de ativos intangíveis de vida útil não definida. Em 

ambos os países, a amortização ainda é utilizada com maior frequência pela dificuldade em 

mensurar os incorpóreos, sendo mais simples para as empresas aplicá-los no resultado do que 

tentar reconhecê-los aumentando seu custo, como apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Utilização da amortização e impairment test nas empresas brasileiras e portuguesas 

no setor de tecnologia da informação 
EMPRESAS AMORTIZAÇÃO IMPAIRMENT TEST 

BRASIL 

BRQ Soluções em Informática 

S.A 
x x 

Itautec S.A x - 

Positivo Informática S.A x x 

Quality Software S.A x x 

Telebras S.A x - 

Totvs S.A x - 

PORTUGAL 

Compta x x 

Glintt x x 

ISA x x 

Novabase x - 

Reditus x x 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A empresa Compta de Portugal realiza teste de imparidade anuais em seus ativos, 

independentes destes apresentarem ou não indícios de imparidade, enquanto que a também 

empresa portuguesa Novabase não relata nenhum impairment test, assim como as empresas 

brasileiras Itautec S.A, Telebras S.A e Totvs S.A. Embora a empresa Quality Software S.A 

divulgue que utiliza o impairment test, ela não descreve em qual de seus intangíveis foi 

aplicado, fragilizando o disclosure das peças contábeis.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou identificar o nível de disclosure dos ativos intangíveis na área de 

tecnologia da informação nas empresas listadas na BM&FBOVESPA e EURONEXT (Bolsa 

de Lisboa, Portugal).  

A presente pesquisa apresenta relevância ao abordar um tema discutido na atualidade 

pela comunidade científica, mas que possui um alinhamento que diverge dos demais estudos ao 

tentar encontrar as principais distinções entre dois países Code Law, situados em continentes 

diferentes, que deveriam apresentar uma similaridade das informações dentro do processo de 

convergência internacional, aumentando dessa forma o nível de disclosure. 

Os resultados encontrados indicam uma utilidade significativa dos componentes 

abordados pelo IAS 38, aplicados aos intangíveis no Brasil por intermédio do CPC 04 (R1), 

(2010) embora limitados à área fiscal, baseando-se apenas em leis e/ou não aderindo as NIC. 
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Em Portugal há uma maior aderência no geral, mas também não apresenta todos os itens 

devidos, deixando de ser apresentados em não conformidade, divergindo do Brasil. 

Observa-se que as notas explicativas de Portugal atendem aos princípios mais básicos 

da qualidade da informação contábil quando comparadas com as do Brasil. Nos resultados 

encontrados, ainda é possível identificar os principais incorpóreos utilizados nos dois países 

abordados, enfatizando a amortização e o impairment test, corroborado pela constituição 

elevada nos intangíveis, sendo um volume acentuado do patrimônio das empresas do setor de 

tecnologia da informação em ambos os países. 

Este estudo apresenta como uma das limitações, a delimitação do setor de tecnologia da 

informação, o que em pesquisas futuras recomenda-se atribuir outros setores para esta 

comparação, a fim de aumentar a amostra. Embora Brasil e Portugal sejam países com mesma 

característica com relação ao idioma falado, ambos apresentam distinções em sua escrita e 

diversas interferências acerca das leis. O presente estudo ainda busca contribuir com a 

comunidade cientifica, ao abordar um alinhamento internacional, em um período de transição 

das informações contábeis que buscam diminuir a assimetria informacional nos intangíveis em 

países Code Law. 
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VIII. EARNINGS MANAGEMENT: JULGAMENTO ÉTICO DOS PROFISSIONAIS 

CONTÁBEIS DO BRASIL 

 

 

Área Temática: Contabilidade Gerencial  

 

RESUMO: As questões éticas envolvendo as práticas de gerenciamento de resultados são 

recorrentes na literatura. Objetivou-se, na presente pesquisa, avaliar os julgamentos éticos dos 

profissionais contábeis do Brasil com relação ao gerenciamento de resultados. O julgamento 

ético dos contadores foi avaliado através de um questionário composto por 13 práticas de 

gerenciamento de resultados. As respostas recebidas abarcaram profissionais de 19 estados do 

Brasil. A tabulação dos dados foi realizada no tabulador Excel 2013 e a análise estatística 

através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versão 20.0). Nessa 

análise estatística, o teste t foi utilizado para analisar a influência do gênero e da localização 

geográfica dos respondentes no julgamento ético das práticas. O mesmo teste permitiu verificar 

a existência de diferença significativa entre os julgamentos com relação ao gerenciamento de 

resultados através de decisões contábeis e decisões operacionais. Os resultados indicaram que 

nenhuma das práticas de gerenciamento de resultados foi julgada unanimemente como ética ou 

antiética, indicando que: 1) a localização geográfica dos professionais contábeis do Brasil não 

tem interferência no julgamento ético das práticas; 2) o gênero influiu apenas no julgamento de 

3 das 13 práticas de gerenciamento analisadas, sendo as mulheres as que consideraram essas 3 

práticas como infrações éticas mais serias. As práticas de gerenciamento relacionadas a 

decisões operacionais foram julgadas como mais eticamente aceitável do que as práticas de 

gerenciamento relacionadas a decisões contábeis. 

Palavras chaves: Gerenciamento de Resultados, Julgamento Ético, Decisões Operacionais, 

Decisões Contábeis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os usuários da informação contábil cada vez mais exigem informações financeiras 

verdadeiras, confiáveis, verificáveis e oportunas com relação às empresas. Os stakeholders e 

investidores em potenciais fazem uso das informações financeiras para a tomada de decisões 

relacionadas com investimentos, os bancos na tomada de decisões com relação às concessões 

de crédito; assim como fornecedores e empregados potenciais tem a possibilidade de decidir 

com quais empresas trabalhar, atendendo à informação fornecida (Fischer & Rosenzweig, 

1995).  

Neste aspecto, Iudícibus (2004, p.25) afirma que “o objetivo básico da contabilidade pode 

ser resumido no fornecimento de informações econômicas para vários usuários, de forma que 

propiciem decisões racionais”. No entanto, segundo Hendriksen e Van Breda (2009) a 

contabilidade a partir das suas normas, fornece margens e certa flexibilidade para que o gestor 

tome decisões, com relação aos critérios contábeis, praticando certa discricionariedade. Os 

autores afirmam que a administração da empresa estabelece sua própria política que, dentro das 

normas, lhe permite aplicar os métodos que julga como mais adequados para a apresentação da 

sua posição financeira, fazendo uso das práticas de gerenciamento de resultados.  

De acordo com Dechow, Ge e Schrand (2010) dentro dos atributos ou dimensões que 

medem a qualidade da informação contábil destaca-se, entre outros, o gerenciamento de 

resultados. Os conceitos desta prática têm uma presença cada vez maior no mundo empresarial, 

nas finanças e nas pesquisas acadêmicas. Contudo, ainda é observada diferença no 

entendimento de tais práticas entre os contadores, tanto na academia, quanto no mercado de 
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trabalho (Dechow & Skinner, 2000). Complementarmente, McKee (2005, p.1) aponta o 

gerenciamento de resultados como uma prática que “tem a ver com tomada de decisão razoável 

e legal sobre a informação cuja finalidade é obter resultados financeiros estáveis e previsíveis”. 

Nesse sentido, Scott (2003, p.369) afirma que o “gerenciamento de resultados é a escolha, por 

um administrador da política contábil de forma que atinja alguns objetivos específicos”.  

A escolha da política contábil da empresa e a tomada de decisões dos gestores na busca 

da estabilidade da empresa, são aspectos que involucram o julgamento ético do indivíduo. 

Sendo assim, Pena (1999) declara que a ética está relacionada com a escolha de um 

comportamento determinado, em detrimento de outro. Bruns e Merchant (1990) conduziram 

uma pesquisa, onde submeteram aos leitores da Harvard Business Review (HBR) a um 

questionário de 13 perguntas que constituíam práticas de gerenciamento de resultados, com o 

intuito de conhecer o julgamento ético dos respondentes e a aceitabilidade diante destas 

práticas. A pesquisa foi uma modificação de um estudo desenvolvido por Merchant (1989) e 

dentre seus resultados, pode-se mencionar que os julgamentos dos 649 leitores, variaram 

consideravelmente. Nenhuma das 13 práticas foram julgadas de forma unanima como ética ou 

antiética. O gerenciamento de resultados, através de decisões operacionais, foi julgado pelos 

gestores entrevistados como mais ético, do que gerenciar resultados através de decisões 

contábeis. Outro resultado encontrado indicou que gerenciar reduzindo os lucros foi 

considerado mais aceitável, do que gerenciar para aumentá-los.  

Passaram mais de duas décadas desde o primeiro survey aplicado pelos pesquisadores 

Bruns e Merchant e, nesse tempo, o interesse pelo gerenciamento de resultados tem crescido ao 

redor do mundo e as questões éticas envolvendo o tema têm sido acrescentadas por meio de 

pesquisas empíricas, junto a uma grande diversidade de profissionais pertencentes a diferentes 

culturas. Isto se vê evidenciado dado que vários pesquisadores têm aplicado o questionário de 

Bruns e Merchant (1990), não só nos Estados Unidos, mas também em outros países permitindo 

a comparabilidade entre os estudos e ampliando os resultados e contribuições ao mesmo em 

cenários diferentes de atuação da profissão (Merchant & Rockness, 1994; Rosenzweig & 

Fischer, 1994; Clikeman et al., 2001; Geiger et al., 2006; Giacomino, Bellovary & Akers, 2006; 

Geiger, Quirvan & Hazera, 2007; Grasso, Tilley & White, 2009; Jooste, 2011; Balaciu et al., 

2014; Sancovschi & Matos, 2003). 

Dessa forma, torna-se evidente a importância de aprofundar o estudo sobre gerenciamento 

de resultados, atendendo aos profissionais contábeis do Brasil, levando em consideração como 

o patrimônio da entidade é difundido para os usuários das informações contábeis. Diante do 

exposto, formula-se a seguinte questão problema: Quais os principais posicionamentos éticos 

dos profissionais contábeis do Brasil sobre gerenciamento de resultados? No contexto da 

problemática, o objetivo deste estudo é avaliar o julgamento ético dos profissionais contábeis 

no Brasil com respeito ao gerenciamento de resultados.  

Contudo, esta pesquisa se justifica pela notoriedade que o conceito gerenciamento de 

resultados adquiriu após os escândalos financeiros americanos e europeus do início deste 

século, atingindo empresas e profissionais de contabilidade. Por tanto, torna-se válido estudar 

aspectos éticos, nas ciências contábeis e especificamente envolvendo práticas de gerenciamento 

de resultados nas empresas.  

O presente estudo se divide em cinco seções, incluindo esta seção introdutória. A próxima 

seção apresenta o referencial teórico sobre o tema, na qual são apresentados aspectos 

conceituais sobre gerenciamento de resultados e ética na contabilidade, assim como pesquisas 

anteriores sobre o tema. A terceira seção descreve a metodologia desenvolvida na pesquisa, 

procedimentos, coleta de dados e análise dos mesmos no estudo. A quarta seção apresenta os 

resultados da pesquisa, análise e discussão. A quinta seção, por fim, expõe a conclusão do 

estudo. 
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2 GERENCIAMENTO DE RESULTADOS E ÉTICA CONTÁBIL 

 

2.1 Aspectos Conceituais sobre Gerenciamento de Resultados 

 

Gerenciamento de resultados é definido por Schipper (1989), como a apresentação dos 

resultados de acordo com as expectativas esperadas, através da tomada de decisões financeiras 

e gerenciais, que estejam em conformidade com o estabelecido pelas normas contábeis. 

  Segundo Merchant e Rockness (1994) gerenciamento de resultados é a prática de escolher 

estimativas contábeis ou decisões operacionais no tempo para alterar os lucros relatados e obter 

o objetivo desejado pela empresa. Por outro lado, Fischer e Rosenzweig (1995) definem 

gerenciamento de resultados referindo-se às ações de um gestor que servem para aumentar ou 

diminuir os lucros correntes reportados na empresa, sem gerar um correspondente aumento ou 

diminuição na rentabilidade econômica de longo prazo da entidade.  

 Segundo Healy e Wealy (1999) o gerenciamento de resultados acontece quando, diante 

das informações financeiras e atividades operacionais, os administradores fazem uso de seu 

julgamento para modificar ou alterar as informações relatadas aos investidores. Diante dessa 

discussão, Belkaoui (2004) afirma que várias definições foram oferecidas para explicar o 

Gerenciamento de Resultados como uma forma especial de contabilidade projetada e que pode 

ser visto como uma intervenção proposital com a intenção de obter algum ganho devido à 

escolha de métodos contábeis dentro dos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos 

(GAAP), ou pela aplicação de determinados métodos de maneiras específicas. 

 Pode-se dizer que os autores supracitados coincidem em vários pontos ao conceituar 

gerenciamento de resultados contábeis. Destacam-se o uso do julgamento por parte dos gestores 

ou administradores sob a informação financeira da empresa, atuando de forma proposital, seja 

para aumentar ou diminuir lucros, dependendo da imagem que a empresa deseja projetar aos 

stakeholders, mas atuando sempre dentro da legalidade e dos princípios contábeis aceitos. A 

tomada de decisões operacionais ou escolhas contábeis específicas é outro dos pontos 

importantes sobre gerenciamento de resultados tratados. Nesse sentido a próxima seção 

discutirá sobre os métodos de gerenciamento de resultados, através de decisões contábeis e 

decisões operacionais, possibilitando o entendimento das diferenças existentes entre eles e as 

implicações que traz o uso de cada um.  

 

2.2 Gerenciamento de Resultados por meio de decisões contábeis e decisões operacionais 

  

 De acordo com Gunny (2010), o gerenciamento de resultados inclui decisões que podem 

ser segregadas em duas categorias: gerenciamento por accruals, referente a decisões que 

envolvem escolhas contábeis e gerenciamento através de real earnings management, que 

incluem as atividades operacionais reais da empresa durante todo o período; ou seja referente a 

decisões operacionais. Paulo (2007) explica que a prática de discricionariedade, não é limitada 

a escolhas através de critérios contábeis, mas também envolve gerenciamento por meio das 

atividades operacionais da empresa e mudanças nos elementos das demonstrações contábeis.  

 Dentro das diferenças existentes entre as decisões contábeis e operacionais, segundo 

Joosten (2012), destaca-se o impacto no fluxo de caixa operacional. Enquanto que as escolhas 

contábeis não têm relação obrigatoriamente com o fluxo de caixa da entidade, as decisões 

operacionais exercem um impacto. As decisões contábeis são adotadas geralmente quando se 

aproxima o encerramento do exercício social e a divulgação das informações financeiras, 

enquanto que as decisões operacionais acontecem ao longo do exercício, atendendo ao 
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julgamento dos gestores com relação ao cumprimento dos objetivos definidos pela empresa 

para o período (Cupertino, Martinez & Costa Jr, 2014).  

 O gerenciamento de resultados, através de decisões contábeis, segundo Grasso et al. 

(2009), está relacionado a escolhas contábeis vinculadas ao reconhecimento, no tempo, das 

receitas e despesas, à classificação de itens e às mudanças nas estimativas que afetam o 

resultado divulgado para um determinado período, assim como à evidenciação da situação 

patrimonial e financeira da empresa.  

 Grasso et al. (2009) também elencam que o gerenciamento de resultados, por meio de 

decisões operacionais está relacionado com decisões que afetam o tempo ou a seleção de 

eventos de negócios reais, como adiar ou acelerar a produção, a manutenção, o transporte para 

clientes, a pesquisa ou desenvolvimento. Fischer e Rosenzweig (1995) explicam que oferecer 

condições especiais aos clientes no final do ano para antecipar vendas do próximo ano para o 

ano corrente é um exemplo de gerenciamento de resultados, através de decisão operacional. 

Kaplan (2001) também coloca como exemplo de gerenciamento de resultados através de 

decisões operacionais quando o gerente adia as despesas discricionárias no futuro para melhorar 

o rendimento corrente. 

 No processo de elaboração das informações contábeis e tomada de decisões, a ética deve 

estar presente. A próxima seção discutirá sobre papel que desempenha a ética na preparação e 

uso das informações contábeis. 

 

 2.3 Comportamento ético na elaboração das informações contábeis   

  

 Uma vez que a profissão contábil continua a se adaptar e evoluir para a demanda do 

mundo dos negócios, o comportamento ético é continuamente avaliado. Choi (2012) explica 

como no passado houve insuficiência ética na profissão e que deve se constituir uma meta 

garantir a honestidade na profissão contábil, integridade e compromisso com o melhor interesse 

do público. O autor também elenca que estudos empíricos tem documentado que o custo da 

integridade é barato em comparação com o custo de não a ter. 

 Idris (2011) define ética como os padrões de moral que uma pessoa define para si mesmo, 

em relação ao que é bom ou certo e errado. Além disso, Nwakpa (2010) vê o comportamento 

ético como um tipo de conduta esperada, que é um tipo desejado de comportamento moral ou 

legal de um profissional; enquanto George e Jones (2005) são de opinião que o código de ética 

é um conjunto de regras e padrões formais baseados em valores éticos e crenças sobre o que é 

correto relacionado a um determinado campo. Adeniji (2004) considera que quando os 

contadores aderirem aos padrões de conduta ética será mais fácil alcançar os objetivos próprios 

da profissão.  

 Jamshidinavid e Karmari (2012) fazem referência ao papel que desempenha o 

profissional contábil dentro da organização, ao fornecer as informações financeiras e 

econômicas. Estas informações além de auxiliar aos gestores no processo de tomada de decisões 

na empresa, possibilitarão aos investidores e outros usuários da informação contábil, encarar 

decisões econômicas críticas. Desta forma, as irregularidades éticas por contabilistas podem ser 

prejudiciais para a sociedade, resultando em desconfiança por parte do público e interrupção 

das operações eficientes do mercado de capitais. 

 Considerando que ao se tratar de gerenciamento de resultados, o julgamento dos 

profissionais está presente, se deduz que há aspectos humanos e comportamentais em atuação, 

no processo de tomada de decisões. A ética deve ser um aspecto a ser observado tanto pelo 

gestor, como pelo contador. Este último, segundo Resenzweig e Fischer (1994), também pode 

influenciar no nível dos resultados divulgados, diretamente através do seu impacto na escolha 

de métodos contábeis ou indiretamente através do acompanhamento das ações do gestor que 

influenciam os resultados reportados.  
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Nesse cenário, a próxima seção apresenta os estudos anteriores, surveys, que analisaram 

o julgamento ético dos profissionais sobre as práticas de gerenciamento de resultados.  

 

 

2.4 Estudos anteriores  

 

Na literatura identifica-se um grupo de pesquisas que dão seguimento ao estudo de Bruns 

e Merchant (1990), avaliando a aceitabilidade das práticas de gerenciamento de resultados 

através do julgamento ético de um grupo de profissionais e adicionando outras variáveis de 

análise. O Quadro 1 mostra algumas destas pesquisas realizadas com os objetivos e principais 

resultados alcançados. Estes estudos aplicaram o instrumento de Bruns e Merchant (1990) com 

algumas adaptações. Posteriormente serão feitas algumas comparações desses estudos com a 

presente pesquisa. 

 

Quadro 1. Surveys que analisam o julgamento ético dos profissionais sobre as 

práticas de Gerenciamento de Resultados 

 
Pesquisas Objetivos e Respondentes Principais Resultados 

Merchant e 

Rockness (1994) 

Avaliar a moral prevalecente em 

relação ao Gerenciamento de 

Resultados. Respondentes (Gerentes 

gerais, gerentes de pessoal, 

controllers e auditores internos). 

Os julgamentos dos diferentes tipos de 

respondentes variaram em algumas formas 

sistemáticas. Foram encontradas várias áreas de 

acordo geral sobre algumas caraterísticas das 

práticas; os julgamentos foram afetados pelo 

tipo (métodos operacionais versus contábeis); 

tamanho (materialidade); cronograma (período 

contábil); e proposito (ex: bônus de aumento). 

Fischer e 

Rosenzweig 

(1995) 

Apresentar os resultados sobre as 

atitudes e aceitabilidade ética frente 

às práticas de Gerenciamento de 

Resultados. Respondentes 

(Estudantes de graduação, 

mestrandos em administração e 

contadores. 

A análise dos resultados revela como as atitudes 

de três grupos diferem e que variáveis estão 

associadas com essas diferenças. Os grupos de 

respondentes têm maior tolerância ao 

gerenciamento de despesas operacionais do que 

gerenciamento por meio de decisões contábeis, 

em correspondência com Bruns e Merchant 

(1990).  

Clikeman et al., 

(2001) 

Descobrir se gênero e origem 

nacional têm influência nas 

percepções dos estudantes de 

contabilidade sobre Gerenciamento 

de Resultados. Respondentes (115 

estudantes de seis países: E.U.A, 

Hong Kong, Indonésia, Malásia, 

Singapura e Taiwan). 

Os achados não suportam que gênero e cultura 

influenciam significativamente os julgamentos 

sobre a aceitabilidade ética às práticas de 

Gerenciamento de Resultados. 

Geiger et al., 

(2006) 

Como extensão ao estudo de 

Clikeman et al (2001), os autores 

investigam se a cultura nacional 

influencia a percepção da 

aceitabilidade sobre Gerenciamento 

de Resultados. Respondentes de 8 

países (Estudantes de contabilidade 

de universidades públicas e privadas 

de Austrália, Hong Kong, Indonésia, 

Malásia, Singapura, Espanha, Reino 

Unido e E.U.A). 

Os resultados demonstram variação 

considerável nas percepções entre os países para 

os cenários de gerenciamento de resultados. 

Verificaram que as diferenças nas percepções 

agregadas entre os países não estavam 

estreitamente associadas a nenhuma das 

dimensões culturais examinadas.  
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Giacomino, 

Bellovary e Akers 

(2006) 

Medir as percepções dos 

respondentes sobre a moralidade de 

ações especificas de Gerenciamento 

de Resultados e compará-las com as 

percepções daqueles leitores da 

Harvard Business Review (HBR) há 

15 anos. Respondentes (Estudantes e 

gerentes de negócios). 

Os resultados mostram que as mulheres tendem 

a ter uma visão mais estrita sobre as ações de 

gerenciamento de resultados do que os homens, 

uma vez que existem diferenças significativas 

entre homens e mulheres em quatro das ações. 

Os alunos tendem a ser mais rigorosos em seus 

pontos de vista do que os gerentes de negócios; 

entre tanto apenas duas dessas diferenças são 

significativas.  

Geiger, Quirvan e 

Hazera (2007) 

Investigar se a origem nacional influi 

nas percepções do Gerenciamento de 

Resultados. Respondentes 

(Estudantes de negócios de 

universidades públicas e privadas de 

Estados Unidos e Mexico). 

As análises das respostas indicam uma variação 

considerável entre estudantes de ambos países, 

indicando que a cultura tem um impacto 

significativo em como os indivíduos percebem 

oportunidades para gerenciar informações 

financeiras. 

Grasso, Tilley e 

White (2009) 

Avaliar a percepção ética de 

Gerenciamento de Resultados antes e 

após dos escândalos contábeis que 

levaram à aprovação nos Estados 

Unidos da lei Sarbanes-Oxley (SOX) 

em 2002. Respondentes (Estudiantes 

e profissionais de contabilidade). 

Os profissionais e estudantes na época após da 

passagem da SOX acham Gerenciamento de 

Resultados mais questionável e menos ético do 

que os respondentes pre-SOX. Sobretudo os 

escândalos contábeis de alto perfil, parecem ter 

um efeito maior do que SOX na ética de 

Gerenciamento de Resultados percebida. Além 

disso, as decisões contábeis foram percebidas, 

como significativamente menos éticas do que as 

decisões operacionais pré e pós SOX. 

Jooste (2011) 

Investigar se houve mudanças nas 

atitudes com relação a 

Gerenciamento de Resultados. 

Respondentes (Estudantes da 

Universidade Metropolitana Nelson 

Mandela (NMMU) e gerentes África 

do Sul). 

São comparados os resultados com quatro 

estudos de Estados Unidos anterior à lei SOX 

2002.Houve uma alteração nos pontos de vista 

dos estudantes e gerentes de negócios sobre 

Gerenciamento de Resultados após 2002.  

Sancovschi e 

Matos (2003) 

Documentar e avaliar as opiniões 

sobre Gerenciamento de Resultados. 

Respondentes (Participantes de 

cursos de pós-graduação lato sensu 

em administração e contabilidade de 

duas instituições de ensino superior 

de Rio de Janeiro). 

Os respondentes, em geral consideraram 

eticamente aceitáveis as decisões operacionais 

tomadas para Gerenciamento de Resultados, e 

expressaram algumas reservas, mas não 

condenaram a adoção das práticas contábeis 

para cumprir a mesma finalidade. Nenhuma das 

práticas –operacional ou contábil- foi julgada 

unanimemente ética ou antiética. 

Fonte: Elaboração própria a partir de revisão da literatura 

Estas pesquisas mostram que as preocupações éticas envolvendo as práticas de 

gerenciamento de resultados são legitimas e sua análise é fundamental, tanto para os 

acadêmicos, quanto para os profissionais fornecedores das informações contábeis e tomadores 

de decisão, levando em consideração o impacto e a influência que eles exercem sobre os 

usuários da informação contábil. Nesse cenário a seção a seguir, apresenta a metodologia 

utilizada no presente estudo. 

 

3 METODOLOGIA  

 

3.1 Coleta de Dados 

 

Para a realização da presente pesquisa de tipo quantitativa descritiva, escolheu-se como 

instrumento de coleta de dados o questionário estruturado, que possibilitou documentar e 
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observar as percepções e opiniões existentes a respeito das práticas de gerenciamento de 

resultados entre os profissionais contábeis do Brasil. As opiniões foram documentadas com a 

aplicação do questionário desenvolvido por Bruns e Merchant (1990), adaptado e traduzido ao 

português. A escolha deste questionário se justifica pela sua aplicação em estudos posteriores 

ao de Bruns e Merchant. Estes estudos se caracterizaram pela inclusão de diferentes variáveis 

de análise tais como cultura, gênero, entre outros; assim como pela variedade de profissionais 

e culturas, permitindo a comparação de opiniões e novas contribuições.  

 O questionário foi composto por 19 perguntas, sendo 13 as questões que representam as 

práticas de gerenciamento de resultados em diferentes cenários e 6 perguntas relacionadas com 

o perfil do respondente. As práticas de gerenciamento respondem a decisões contábeis e a 

decisões operacionais. Foi solicitado que os respondentes expressassem a aceitabilidade ética 

através do julgamento de cada uma das práticas atendendo a uma escala de cinco pontos, 

selecionando uma das cinco opções apresentadas, que são designadas como segue: (1) Prática 

ética; (2) Prática questionável. Eu não diria nada para a pessoa envolvida, mais isso me deixa 

desconfortável; (3) Infração moderada. O contador deve ser avisado para não se envolver na 

prática novamente; (4) Infração grave. A pessoa deve ser severamente reprendida; (5) 

Totalmente antiética. O gerente deve ser demitido.  

 Segundo os critérios de acessibilidade e conveniência, o questionário foi disponibilizado 

por e-mail a contadores do Brasil que participam do fórum nacional “Portal Contábeis” 

localizado no site http://www.contabeis.com.br/. Esse portal, fundado em 1999, contém a maior 

comunidade de contabilidade na internet. Com 326,082 usuários cadastrados de todo o pais, é 

um portal voltado a empresas, contadores e profissionais que fornece informação de qualidade 

para a comunidade que busca discutir, opinar e participar de tudo o que envolve o universo 

contábil. Foi considerado como o melhor portal de contabilidade por três anos seguidos.  

 O link do questionário foi disponibilizado na seção Pesquisas do portal, incluída em 

Assuntos Acadêmicos do fórum e também foi enviado de forma eletrônica a 227 e-mails dos 

profissionais contábeis cadastrados. As respostas foram coletadas durante um mês 

(dezembro/2016-janeiro/2017). Um total de 96 questionários foram retornados e validados, 

representando 42,3% dos e-mails enviados. A seção a seguir apresenta o processo de análise de 

dados. 

 

3.2 Análise de Dados 

  

 A tabulação e organização dos dados foi realizada com o auxílio do tabulador Excel 2013. 

Foram calculadas as médias gerais dos julgamentos dos respondentes com relação às práticas 

de gerenciamento, assim como o desvio padrão associado a cada resposta e o coeficiente de 

variação, como medida de dispersão relativa que expressa a relação percentual do desvio padrão 

em relação à média. 

 O processamento estatístico dos dados foi realizado através do software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS Statistics) 20.0. O teste t foi utilizado para avaliar a 

existência de diferença significativa das respostas em três situações. Em primer lugar, esse teste 

foi utilizado para avaliar a interferência do gênero na aceitabilidade das práticas de 

gerenciamento, como analisado por Clikeman et al., (2001) e Giacomino, Bellovary e Akers 

(2006). Em segundo lugar, para verificar a existência de diferença significativa entre os 

julgamentos com relação às decisões contábeis e às decisões operacionais. Em terceiro lugar, 

para analisar a influência da localização geográfica nos julgamentos dos profissionais 

contábeis. Esta última análise foi realizada com a finalidade de identificar se a formação dos 

contadores das distintas regiões do Brasil (os 19 estados envolvidos no estudo) influiu nos 

julgamentos.  

http://www.contabeis.com.br/
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 Os resultados do estudo foram comparados com algumas pesquisas que aplicaram o 

questionário de Bruns e Merchant (1990). Entre eles encontram-se os trabalhos de Rosenzweig 

e Fischer (1994); Fischer e Rosenzweig (1995); Clikeman et al. (2001); Geiger et al. (2006); 

Giacomino e Akers (2006); Jooste (2011); Sancovschi e Matos (2003). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são documentados, analisados e avaliados os julgamentos dos respondentes. 

Inicialmente, o Quadro 2 apresenta a descrição do perfil dos respondentes caraterizados de 

acordo com a formação, experiência profissional, idade e gênero. Foram recebidas 96 respostas 

por contadores com: graduação, especialização, mestrado e doutorado.  

 

Quadro 2. Perfil dos respondentes 

Formação 
Experiência 

Profissional (anos) 
Idade Gênero 

Graduação 
41 

(42,7%) 
0-3 

15 

(15,6%) 
18-23 

3 

(3,1%) 
M 

55 

(57,3%) 

Especialização 
47 

(49%) 
4-6 

28 

(29,2%) 
24-28 

22 

(22,9%) 
F 

40 

(41,7%) 

Mestrado 
7 

(7,3%) 
7-10 

28 

(29,2%) 
29-33 

27 

(28,1%) 

Prefiro não 

dizer 

1 

(1%) 

Doutorado 1 (1%) >10 
25 

(26%) 
34-39 

23 

(24%)  

Total 

96 

(100%) 
Total 

96 

(100%) 
Total 

96 

(100%) 
Acima de 40 

21 

(21,9%) 

 

O estudo incluiu respondentes de 19 estados do Brasil cujas proporções foram 

apresentadas na Tabela 1. Alagoas, Pernambuco e São Paulo foram os estados que apresentaram 

a maior representatividade, com 15,63%, 13,54% e 10,42%, respectivamente.  

 

Tabela 1. Respondentes separados por unidade federativa de atuação 

Estado Quantidade % Estado Quantidade % 

Alagoas (AL) 15 15,63% Pernambuco (PE) 13 13,54% 

Bahia (BA) 3 3,13% Paraná (PA) 2 2,08% 

Ceará (CE) 2 2,08% Rio de Janeiro (RJ) 7 7,29% 

Distrito Federal (DF) 4 4,17% Rio Grande do Norte (RN) 4 4,17% 

Espírito Santo (ES) 2 2,08% Rondônia (RO) 2 2,08% 

Maranhão (MA) 2 2,08% Santa Catarina (SC) 3 3,13% 

Minas Gerais (MG) 4 4,17% Sergipe (SE) 2 2,08% 

Mato Grosso (MT) 1 1,04% São Paulo (SP) 10 10,42% 

Mato Grosso do Sul (MS) 1 1,04% Tocantins (TO) 1 1,04% 

Paraíba (PB) 9 9,38% Não responderam 9 9,38% 

Total   96 100,00% 

 

 Os profissionais contábeis foram convidados para avaliar 13 práticas de gerenciamento 

de resultados em uma escala de cinco pontos. As médias das respostas variaram entre os 

diferentes cenários de gerenciamento de resultados, como mostrado na Tabela 2. A amplitude 

dos julgamentos em cada técnica gerencial foi de 1-5. Nenhuma das práticas foi julgada 
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unanimemente como ética (1) ou antiética (5), seja envolvendo decisões contábeis ou decisões 

operacionais. Este resultado encontra-se em correspondência com estudos anteriores e estão 

apresentados na Tabela 6.  

 Os valores dos coeficientes de variação (Tabela 2) foram maiores que 20%, permitindo 

chegar à conclusão de que as respostas foram heterogêneas. Essa heterogeneidade indica que 

os respondentes não concordaram em seus julgamentos, ou seja, não foi encontrada nenhuma 

moralidade prevalecente ou unanime em relação às atividades de gerenciamento de resultados. 

 

 Tabela 2. Médias dos julgamentos dos respondentes sobre as práticas gerenciais 

Práticas 
Média 

Geral 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

Amplitude 

Gênero 
Significância 

Teste t 
M 

(n=55) 

F 

(n=40) 

1 1,78 0,82 46,07 1--5 1,80 1,78 ,893 

2 2,90 1,15 39,66 1--5 2,90 3,00 ,756 

3 2,84 1,19 41,90 1--5 2,83 2,83 1,000 

4 3,89 1,09 28,02 1--5 4,00 4,10 ,652 

5 1,95 1,02 52,31 1--5 1,78 2,05 ,249 

6 2,00 0,95 47,50 1--5 1,60 2,33 ,001* 

7 1,68 1,02 60,71 1--5 1,60 1,73 ,602 

8 3,09 1,21 39,16 1--5 3,25 3,03 ,412 

9 3,22 1,14 35,40 1--5 3,30 3,10 ,435 

10 2,64 1,13 42,80 1--5 2,50 2,75 ,360 

11 2,29 1,04 45,41 1--5 2,20 2,38 ,460 

12 3,56 1,19 33,43 1--5 3,13 3,90 ,009* 

13 3,97 1,16 29,22 1--5 3,53 4,25 ,016* 

*Diferença estatisticamente significativa (p <0,05) no teste t para amostras independentes.  

 

A Tabela 2 também apresenta uma análise referente ao julgamento ético das práticas de 

Gerenciamento de Resultados, mas considerando se o gênero tem alguma influência na 

aceitabilidade ética das práticas. Com tal finalidade, são apresentadas separadamente, por 

gênero, as médias das respostas. A significância do teste t (p <0,05), indicou a existência de 

diferença significativa entre as respostas de homens e mulheres e, por consequência, a 

influência do gênero nos julgamentos das práticas de gerenciamento número 6, 12 e 13 (Tabela 

3). Estas práticas foram referentes a “trabalhar horas extras para atingir a meta orçamentária no 

final do ano”, “retardar a fatura de uma empresa de consultoria, correspondente ao mês de 

novembro, para o próximo ano por valor de R$ 30.000” e “adiar a fatura do consultor por valor 

de R$ 500.000”, respectivamente. Nessas práticas as maiores médias corresponderam aos 

julgamentos das mulheres, indicando que o gênero feminino considerou essas práticas como 

infrações éticas mais sérias do que os homens. Gerenciar valores menores foi julgado mais ético 

do que valores maiores.   

 Estes resultados de forma geral não diferem dos achados por Clikeman et al. (2001) que 

ao analisar as respostas, considerando o gênero, encontrou diferença significativa apenas no 

julgamento da prática de gerenciamento número 3 (Tabela 3), referente ao diferimento das 

despesas discricionárias. No estudo de Clikeman, como na presenta pesquisa, foram as 

mulheres as que também julgaram a prática como uma infração ética mais séria do que os 

homens. 

 A Tabela 3 mostra as pontuações médias e o desvio padrão correspondente das variáveis 

de Gerenciamento de Resultados, que foram agrupadas pelos métodos de gerenciamento 

analisados neste estudo e seus fatores. As 13 práticas gerenciais são apresentadas em expressões 

curtas, fazendo referência aos cenários descritos no questionário aplicado. A análise permitiu 
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constatar uma maior aceitabilidade, por parte dos respondentes, para as práticas referentes a 

decisões operacionais do que para as práticas envolvendo decisões contábeis. Este resultado se 

encontra em correspondência com os achados dos estudos anteriores mostrados na Tabela 6. 

Em ordem de aceitabilidade as mudanças envolvendo decisões operacionais, referentes à 

receita, foi o fator julgado pelos respondentes, como mais aceitável eticamente com média de 

1,88; seguido pelas decisões operacionais envolvendo as despesas com média de 2,51; como 

terceiro fator de decisões contábeis relacionadas com avaliação de estoques com média de 2,72; 

por último em ordem de aceitabilidade ética encontram-se outras decisões contábeis com 3,63 

em média. 

 

Tabela 3. Pontuações médias das variáveis de Gerenciamento de Resultados agrupadas 

por fatores 

Método de 

Gerenciamento 

de Resultado 

Fator Questão Prática de Gerenciamento 

Média 

(Desvio 

padrão) 

Média da 

variável- 

fator 

Decisões 

Contábeis 

Avaliação 

de 

Estoques 

9 

Registrar baixa de estoque por 

obsolescência. Reduze a receita - 

R$700,000 

3,22 

(1,14) 
 

2,72 

 
10 

Registrar aumento do estoque 

baixado- desenvolvimento de produto 

2,64 

(1,13) 

11 
Registrar aumento do estoque 

baixado- cumprir meta orçamentária 

2,29 

(1,04) 

Outras 

4 

Adiar a despesa de suprimentos, 

registrando a fatura para o próximo 

ano 

3,89 

(1,09) 

3,63 

8 
Pagar antecipadamente despesas do 

próximo ano - R$ 60.000 

3,09 

(1,21) 

12 

Retardar a fatura do consultor até o 

próximo ano, para atender ao 

orçamento – Trabalho realizado pela 

empresa consultora, porém não 

faturado foi de R$ 30.000 

3,56 

(1,19) 

13 
Retardar a fatura do consultor, mas 

por valor de R$ 500.000 

3,97 

(1,16) 

Decisões 

Operacionais 

Despesas 

1 Pintar antecipadamente 
1,78 

(0,82) 

2,51 2 
Adiar despesas de março a abril para 

atender ao orçamento trimestral 

2,90 

(1,15) 

3 
Adiar despesas de dezembro a janeiro 

para atender ao orçamento anual 

2,84 

(1,19) 

Receitas 

5 
Termos de crédito mais liberais para 

atingir a meta orçamentária 

1,95 

(1,02) 

1,88 6 
Trabalhar horas extras para atingir a 

meta de orçamento-dezembro 

2,00 

(0,95) 

7 
Vender ativos excedentes para atingir 

o objetivo do orçamento 

1,68 

(1,02) 

 

 A Tabela 4 mostra as pontuações médias gerais e a significância com relação aos 

métodos de gerenciamento analisados no estudo. O teste t foi aplicado com fins de analisar, de 

forma global, se houve diferença estatisticamente significativa nas respostas dos profissionais 

com relação aos métodos contábeis e os métodos operacionais. Encontrou-se diferença 

significativa nos julgamentos dos contadores, os quais julgaram as mudanças que implicavam 
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decisões contábeis como infração ética mais séria, do que as mudanças relacionadas a decisões 

operacionais. Todos os testes foram realizados sob um 95% de confiabilidade.  

 

Tabela 4. Pontuações médias gerais e significância dos métodos de Gerenciamento de 

Resultados 

Método de 

Gerenciamento de 

Resultado 

Questões Média geral Significância Teste t 

Decisões 

Contábeis 
9, 10, 11, 4, 8, 12, 13 3,13 

0,000* 
Decisões 

Operacionais 
1, 2, 3, 5, 6, 7 2,19 

*Diferença estatisticamente significativa (p <0,05) no teste t para amostras independentes.  

  A Tabela 5 apresenta as médias das respostas dos profissionais contábeis do Brasil, 

analisando a probabilidade de existência de diferença estatisticamente significativa dos 

respondentes por estados. É interessante considerar esta análise no estudo, devido à variedade 

cultural existente nas diferentes regiões do Brasil, à possibilidade de percepções diferentes, por 

parte dos profissionais formados em diferentes lugares do Brasil, com relação ao gerenciamento 

de resultados. Os resultados mostram que não houve diferença significativa no julgamento dos 

contadores por unidade federativa de atuação.  

 

Tabela 5. Médias dos julgamentos dos respondentes por Estados  

 

UF 

Práticas de Gerenciamento de Resultados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AL 1,93 3,40 3,60 3,87 1,87 1,93 1,67 2,80 3,20 2,67 2,20 3,33 3,53 

BA 1,67 2,67 1,67 3,67 2,33 2,67 1,33 2,67 2,67 3,33 2,33 3,00 4,00 

CE 1,5 3,5 2 4,5 1,5 2,5 2 3,5 3 2,5 2,5 4,5 4,5 

DF 1,5 2,75 2,5 3,5 2,25 2,5 1,5 2,75 3,5 2,25 2,75 4,5 4,5 

ES 2 3,5 3 4,5 1,5 1,5 1,5 3,5 4 1,5 2 4 4 

MA 1,5 2,5 3,5 3 2,5 2,5 2 2,5 3 3,5 1,5 3,5 3 

MG 1,25 2 3 3,5 2,25 2,5 1,75 3,25 3,5 3,25 2,5 4,25 4,5 

MS 2 4 4 4 1 2 1 1 4 2 2 4 4 

MT 2 4 2 5 1 2 2 4 4 2 2 4 4 

PB 1,67 2,44 2,67 3,44 2,44 2,11 1,78 3,11 3,11 2,67 2,33 3,22 4,33 

PE 1,77 2,31 2,69 4,46 1,92 1,62 1,46 3,38 3,38 2,77 2,31 2,85 3,23 

PR 1,5 3 3,5 2,5 3,5 2,5 2 2 3 3,5 3 3,5 4,5 

RJ 1,71 2,71 2,57 3,43 2,00 1,57 2,00 3,14 3,14 2,71 2,71 3,57 4,43 

RN 1,75 3 3,25 4 2 1,5 1,5 3 3,5 2,25 2 4,25 4,75 

RO 2 4 2 5 1 2 1 4,5 4 1,5 2,5 4 4,5 

SC 1,33 3,33 1,67 3,67 1,33 2,33 1,33 3,33 3,67 2,67 2,67 4,33 4,33 

SE 2 3 2,5 3,5 1,5 3,5 3,5 2 2,5 3,5 2,5 4,5 4,5 

SP 2,1 3,2 2,9 4,4 1,6 2,3 1,6 3,4 3,3 2,4 2,4 4,1 4,2 

TO 1 1 1 4 2 2 1 4 3 1 1 4 5 

Diferença 

(p-valor) 
,981 ,295 ,184 ,364 ,391 ,662 ,886 ,610 ,990 ,729 ,988 ,304 ,473 

*Diferença estatisticamente significativa (p <0,05) no teste t para amostras independentes.  
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 A moralidade ética dos profissionais contábeis com relação às práticas de gerenciamento 

de resultados, quando analisada por Estados brasileiros, não varia significativamente; ou seja, 

a formação dos profissionais contábeis nas diferentes regiões do pais não tem influência na 

aceitabilidade ética das práticas de gerenciamento de resultados. Este resultado se corresponde 

com o encontrado por Clikeman et al., (2001), dado que estes autores não encontraram nenhuma 

evidência geral de que os estudantes de contabilidade levantados nos EUA e cinco países 

asiáticos tiveram opiniões diferentes sobre a aceitabilidade ética das práticas de gerenciamento 

de resultados. 

A Tabela 6 mostra um resumo comparativo do presente estudo com os estudos anteriores 

que adaptaram e aplicaram o instrumento de Bruns e Merchant (1990).  

 

Tabela 6. Tabulação das médias das respostas de estudos que aplicaram o questionário 

Bruns e Merchant (1990) 

No. 

Prática 

de 

Gerenci

amento 

Estudo 

atual 

(2017) 

Jooste 

(2011) 

Giacomino

, Bellovary 

e Akers 

(2006) 

Sanco

vschi 

e 

Matos 

(2003) 

Clikema

n 

et al. 

2001 

Fisher 

e 

Rosenzwei

k 

1995 

Rosenzweik  

e 

Fisher 1994 

Mercha

nt e 

Rocknes

s 

1994 

Média 

de 

estudos 

prévios 

1 1,78 1,87 1,43 2 1,09 1,20 1,18 1,26 1,43 

2 2,90 2,98 2,88 2 2,81 1,98 1,62 1,81 2,30 

3 2,84 3,18 3,42 2,48 3,56 2,29 1,88 2,09 2,70 

4 3,89 3,54 3,62 3,35 2,96 3,27 3,29 3,42 3,35 

5 1,95 2,47 2,1 1,91 2,24 1,70 1,81 1,96 2,03 

6 2,00 2,19 1,67 1,65 2,08 1,42 1,3 1,31 1,66 

7 1,68 2,40 1,79 2,26 1,73 1,41 1,25 1,25 1,73 

8 3,09 2,89 2,76 2,61 2,76 2,96 3,27 3,27 2,93 

9 3,22 3,22 3,48 3,17 3,06 3,21 3,32 3,51 3,28 

10 2,64 3,00 2,91 2,83 2,55 3,11 3,50 3,59 3,07 

11 2,29 2,70 3,47 2,26 3,16 3,43 3,71 3,69 3,20 

12 3,56 3,20 3,1 2,78 2,76 2,89 3,24 3,76 3,10 

13 3,97 3,76 3,9 3,13 3,76 3,75 4,15 4,05 3,79 

Média 

Geral 
2,75 2,88 2,81 2,49 2,66 2,51 2,58 2,69  

 

São apresentadas as médias gerais dos julgamentos do presente estudo, as médias por 

cada estudo em particular e dos estudos prévios para cada prática de Gerenciamento de 

Resultado. A média das respostas dos estudos anteriores varia de 1,09 (prática 1, Clikeman et 

al., 2001) a 4,15 (prática 13, Reosenzweig & Fischer, 1994). Os respondentes deste estudo em 

média julgaram as práticas em 2,75. Os entrevistados dos estudos prévios avaliaram as práticas 

de gerenciamento de consistente, como analisado por Giacomino (2006). As classificações 

médias para os estudos anteriores são 2,49; 2,51; 2,58; 2,66; 2,69; 2,81 e 2,88. 

Os resultados da presente pesquisa atualizam o estudo sobre gerenciamento de resultados, 

atendendo ao julgamento de profissionais do Brasil. A comparabilidade com os estudos 
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anteriores amplia a visão sobre os julgamentos de profissionais a nível internacional. Diante 

dos resultados discutidos, a próxima seção apresenta as considerações finais deste estudo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar os julgamentos éticos dos profissionais contábeis 

do Brasil com relação ao gerenciamento de resultados. Com a aplicação do questionário 

adaptado de Bruns e Merchant (1990), com relação às práticas de gerenciamento de resultados, 

foram recebidas respostas de profissionais contábeis de 19 Estados do Brasil.  

As análises realizadas permitiram chegar à conclusão de que a localização geográfica dos 

profissionais contábeis do Brasil não tem interferência no julgamento ético das práticas de 

gerenciamento de resultados. Destaca-se que as práticas de gerenciamento de resultados, 

incluídas dentro das decisões operacionais foram julgadas como mais eticamente aceitável, do 

que as práticas relacionadas às decisões contábeis. 

Quando analisada a interferência do gênero no julgamento ético dos profissionais, os 

resultados demonstraram que o gênero influiu apenas no julgamento de 3 das 13 práticas de 

gerenciamento analisadas, sendo as mulheres as que as consideraram como infrações éticas 

mais serias. Estas 3 práticas foram referentes a: “trabalhar horas extras para atingir a meta 

orçamentária no final do ano”, “retardar a fatura de uma empresa de consultoria, correspondente 

ao mês de novembro, para o próximo ano por valor de R$ 30.000” e em outro caso“retardar a 

fatura do consultor por valor de R$ 500.000”.  

Como limitação do estudo, identificou-se a taxa de retorno dos questionários enviados. 

Recomenda-se, para estudos futuros, avaliar os julgamentos de uma amostra maior de 

respondentes, incluindo outros profissionais como administradores, auditores e gerentes para 

ter maior robustez nos resultados alcançados e maior comparabilidade. Para a aplicação do 

questionário, propõe-se aumentar os cenários de gerenciamento de resultados, que incluam 

outras situações de gerenciamento não abordadas. 
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IX. GERENCIAMENTO DE RESULTADOS: UMA ANÁLISE SETORIAL NAS 

EMPRESAS DA BM&FBOVESPA AUDITADAS POR BIG FOUR E NÃO BIG FOUR. 

 

 

II- Auditoria, Perícia e Arbitragem 

 

 

RESUMO 

 
O objetivo geral deste estudo foi verificar, nos setores da economia, a relação entre os níveis de 

gerenciamento de resultados adotados por companhias abertas brasileiras com as firmas de 

auditoria Big Four e não Big Four, contribuindo, dessa forma, com o debate em torno deste 

assunto que é de vital importância para gestores e stakeholders. Foi utilizado o modelo Jones 

Modificado de Dechow et al (1995) para estimar o nível de gerenciamento por meio de accruals 

discricionários. A pesquisa está baseada em uma amostra composta por 903 observações 

caracterizadas em um painel desbalanceado que compreende o período de 2011 a 2014. Fez-se 

uma análise de regressão linear múltipla e dados em painel que apontam os efeitos fixos nos 

setores e no tempo. Os resultados obtidos apontam que não há diferença estatisticamente 

significante entre as firmas de auditoria, permitindo afirmar que o tipo de firma (Big Four ou 

não Big Four) não impacta no nível dos accruals discricionários.  

Palavras-chave: Gerenciamento de Resultados; Auditoria Independente; Qualidade da 

Informação Contábil.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A contabilidade tem como função principal suprir a necessidade da informação por parte 

dos usuários internos e externos à entidade (IUDÍCIBUS, 2005). Tal aspecto informacional é 

transmitido por meio de Demonstrações Contábeis elaboradas com o objetivo de apresentar a 

posição patrimonial e financeira da empresa em um dado período.  

A literatura recente, como explica Dechow et al (2010), apresenta situações em que a 

qualidade das informações contábeis pode sofrer influências diretas e indiretas do ambiente 

institucional e empresarial. Em alguns casos a maior influência pode estar atrelada aos 

interesses dos gestores, ocasionando a intervenção arbitrária destes na estruturação dos números 

contábeis. É então, nesse aspecto, que surge um dos temas mais discutidos e investigados nas 

pesquisas contábeis internacionais e nacionais nos últimos anos: Gerenciamento de Resultados 

(earnings management).  

O Gerenciamento de Resultados, de acordo com Gioielli et al (2013), pode ser definido 

como uma espécie de intervenção voluntária nos relatórios financeiros externos, com a intenção 

de não representarem a situação real intrínseca ao negócio. O conteúdo informativo pode sofrer 

distorções devido ao uso de práticas de gerenciamento, alterando a informação contábil e 

prejudicando seus usuários, principalmente os investidores nas Bolsas de Valores. Joia (2012) 

complementa apresentando a ideia de que os gestores podem usar a discricionariedade, por 

meio do Gerenciamento de Resultados, para atender interesses próprios, auferindo ganhos e 

aumentos de valor para a empresa.  

A auditoria independente, por sua vez, conforme Paulo (2007), está entre um dos 

principais agentes intermediários da informação, já que estes fomentam a confiança e 

credibilidade por parte dos investidores. A presença da auditoria externa, dentro do processo de 

comunicação do desempenho das atividades empresariais, contribui para a avaliação e tomada 

de decisão dos stakeholders, pois, assim como os demais intermediários da informação, ela 
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auxilia na redução da assimetria informacional, desempenhando condições mais sustentáveis à 

governança coorporativa e à eficiência do mercado de capitais.  

No contexto contábil moderno, o aumento da subjetividade dá margem, em alguns 

casos, a interpretações que, por vezes, podem ser influenciadas ou, de maneira arbitrária, 

gerenciadas para atender interesses. No regime de competência, onde o registro das 

movimentações contábeis da entidade deve ser feito no período em que estas são realizáveis 

Martinez (2001), o campo para as discussões sobre critérios de reconhecimento é amplo e 

também promove, sempre que necessário, novas leituras e modificações nas práticas vigentes 

por parte dos órgãos internacionais responsáveis pelas divulgações dos pronunciamentos 

contábeis.  

 

1.1  Problemática 

  

O novo conjunto de normas contábeis a ser seguido, possibilita algumas escolhas dentro 

do processo produtivo da informação contábil. É nesse momento em que a realidade da empresa 

pode ser afetada por altos níveis de gerenciamento de resultados. O gestor do negócio, frente a 

tal situação, pode impor seu poder discricionário sobre os números, distorcendo e 

comprometendo a representação fidedigna das demonstrações.   

 As demonstrações financeiras são o principal meio de comunicação com o público 

externo. A auditoria independente tem a função de atestar a veracidade de tais informações, 

mostrando, dessa forma, a importância de sua participação no processo. Sabe-se que a sua 

contratação é feita, na maioria das vezes, pelos gestores da empresa. Tal processo envolve os 

contratos de prestação de serviços mais bem avaliados do mercado, principalmente quando se 

trata de uma Big Four como a prestadora. Acredita-se que o porte da firma de auditoria, pode 

vir a influenciar comportamentos e decisões; nos negócios, de índices e pessoas. Um estudo 

sobre o nível gerenciamento de resultados pode ser um mecanismo apto para quantificar até que 

ponto a postura de gestores pode ser afetada em virtude de um processo de auditoria e se a firma 

a prestar o serviço possui alguma relação com os níveis de gerenciamento adotados pelas 

empresas nos setores da economia. 

 Busca-se, portanto, evidências que expliquem o comportamento do gerenciamento de 

resultados nos setores da economia através das firmas de auditoria das empresas. Dessa 

maneira, formula-se a seguinte questão-problema: a firma de auditoria, Big Four ou não Big 

Four, pode estar relacionada com o nível de gerenciamento de resultados em empresas 

listadas na BM&FBovespa? 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gerenciamento de Resultados  

  

Diversas são as razões pelas quais a informação contábil empresarial é divulgada. No 

entanto, sua divulgação não é realizada apenas pelo fato da garantia da confiabilidade e 

fidedignidade do conteúdo apresentado. Outras questões referentes aos interesses particulares 

de quem produz as demonstrações contábeis, podem influenciar sobre o que deve ser divulgado, 

vindo, dessa forma, a falhar por comprometer a neutralidade da divulgação (GOULART, 2008). 

 A possibilidade de os administradores utilizarem, de forma arbitrária, critérios para 

alterar as informações contábeis, refere-se a prática de Gerenciamento de Resultados (GR). Para 

Healy e Wahlen (1999) o Gerenciamento de Resultados acontece em casos onde há intervenção 

da Administração nos relatórios financeiros com base nas suas conclusões próprias para enganar 

os stakeholders quanto ao desempenho econômico da empresa. 
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 Uma vez que a administração da entidade tem total responsabilidade sobre a produção 

das demonstrações contábeis, observa Cunha et al (2013) que, nesse contexto, em virtude de 

conflitos de interesses, surge o risco de assimetria da informação financeira que nasce da 

geração de dados a partir de um agente intencionado em atender causas particulares. Para Healy 

e Papelu (2000), a inexistência de regulamentações que proponham aos gestores a divulgação 

de informações privadas, impede que um ambiente mais transparente e real seja criado. Assim, 

regras mais sólidas possibilitariam soluções nesse sentido. 

 A prática de Gerenciamento de Resultados, Segundo Schipper (1989), pode ocorrer sob 

a perspectiva informacional onde o gerenciamento pretende revelar informações sobre o valor 

da empresa ou sob a perspectiva do lucro econômico o qual considera que o gerenciamento é 

resultado do comportamento oportunístico dos administradores. Tal preocupação, quanto a 

apresentação de melhores desempenhos econômicos, menciona Silva e Bezerra (2010), se dá 

pelo objetivo que as empresas têm em atingir seus propósitos estimando resultados futuros que 

podem ser manipulados, gerando, desta forma, accruals. 

 Para Santos e Corrêa (2011), existem dificuldades para se diferenciar, na prática, o 

gerenciamento de resultados da fraude contábil, já que na própria literatura existem opiniões 

diversas. O conselho Federal de Contabilidade (CFC) enfatiza, por meio da Resolução nº 

1.203/2009, que a fraude consiste em esquemas sofisticados e organizados de maneira 

cuidadosa para realizar omissões. Na visão de Santos e Grateron (2003), qualquer ação que 

distorça a condição correta da informação deve ser entendida como um tipo de fraude. 

 

2.2 A importância da Auditoria em Gerenciamento de Resultados 

  

A auditoria independente assume, entre empresa e stakeholders, uma posição de 

intermediação das informações quanto à confirmação da veracidade dos dados, tendo, dessa 

forma, um papel crucial no processo de redução da assimetria informacional entre gestores e 

investidores (MARQUES et al, 2012). A realização dos trabalhos de auditoria consiste na 

seleção e execução de procedimentos para a obtenção de evidências a respeito dos valores e 

divulgações apresentados nas demonstrações financeiras, onde, posteriormente, com base nos 

resultados, uma opinião será emitida. 

 Uma auditoria, quando bem-sucedida, observa Cunha et al (2013), levará em conta a 

efetividade da independência profissional sempre que identificar rupturas nas informações no 

sentido de notificá-las e submetê-las aos devidos testes. É a partir de situações como esta que a 

autonomia da profissão é percebida no mercado e sentida pela empresa, pois a postura 

profissional diz muito sobre até que ponto o trabalho realizado irá assegurar o negócio, 

livrando-o, por exemplo, de potenciais riscos de gerenciamento de resultados. 

 Com a adoção obrigatória das IFRS, alguns estudos (FLOROU e POPE, 2012; HONG, 

2013) constataram efeitos positivos no mercado de capitais, havendo melhoria na qualidade da 

informação nas demonstrações financeiras. O processo de modernização da contabilidade, a 

partir das alterações nas normas, trouxe um maior grau de complexidade no reconhecimento, 

mensuração e evidenciação dos elementos a serem registrados. Isso reflete diretamente no 

trabalho de quem prepara a informação contábil e no exercício de quem as audita, uma vez que 

os critérios de julgamento são de alta subjetividade (MUNHOZ et al, 2014). Nesse sentido, a 

auditoria atua de maneira relevante e colabora de diversas formas com a sociedade, os negócios, 

o governo e a economia. 

 

2.3 Accruals  

  

A princípio, explica Martinez (2001), que o regime de competência (Accrual Basis) 

estabelece que o registro das movimentações contábeis da entidade deve ser feito no período 
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em que estas são realizáveis. De acordo com esse princípio, a receita é reconhecida de acordo 

com sua realização, e no mesmo período devem ser confrontadas as despesas necessárias para 

a efetivação daquela receita. No regime de caixa (Cash Basis), por outro lado, este 

procedimento é diferente, já que se focaliza, exclusivamente, nos registros das entradas e saídas 

de disponibilidade. Com base nesse entendimento, percebe-se que o lucro líquido do negócio 

não será igual ao fluxo de caixa líquido, o que resultará em uma diferença conhecida, na 

literatura internacional, como accruals. Assim, em função do princípio da competência, espera-

se que, com certa frequência, sejam realizados lançamentos que terão a natureza de accruals. 

 No contexto histórico, Healy (1985) foi o precursor a utilizar a metodologia que 

estudava os accruals, na época, definidos entre accruals agregados ou totais. Os accruals totais 

foram divididos em: discricionários e não-discricionários. A parte discricionária é aquela onde 

o gestor pode, de maneira arbitrária e intencional, gerenciar os resultados no intuito de atender 

interesses próprios, e a não discricionária é a não gerenciável, pois esta surge de forma natural 

no processo das movimentações contábeis. 

 Martinez (2008), explica que em virtude do fato de que o gestor possa, eventualmente, 

tomar a decisão de aumentar ou diminuir os accruals por razões alheias à realidade do negócio, 

faz-se necessário subdividir os accruals em discricionárias (discretionary accruals) e não 

discricionárias (non discretionary accruals). A literatura acadêmica considera que os accruals 

discricionários seriam uma proxy do gerenciamento de resultado e que uma vez reconhecidos 

de forma errônea em determinado período, não se está alterando apenas o resultado corrente, 

mas também resultados futuros. 

 

3 METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

  

Com a finalidade de atingir o objetivo deste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

exploratória de abordagem quantitativa que organizou conhecimentos mais amplos, agregando 

características não claramente explícitas, assim como procurando dimensões ainda 

desconhecidas de uma temática que necessita de melhor compreensão na área do conhecimento 

(BEUREN, 2003). Em linhas gerais, a pesquisa busca ampliar os conhecimentos sobre o 

gerenciamento de resultados nas empresas listadas na BM&FBovespa, identificando se a firma 

de auditoria, seja ela Big Four ou não, possui relação com os níveis de gerenciamento das 

companhias. O método caracteriza-se como quantitativo com a utilização de modelos 

operacionais através de regressão linear múltipla e dados em painel. Foi utilizado o software 

STATA® no processo produtivo das estatísticas deste estudo.  

 

3.2 Seleção e Composição da Amostra 

  

A amostra deste estudo foi composta por meio de uma seleção entre companhias listadas 

na BM&FBovespa, coletando-se informações das empresas no período compreendido entre 

2011 a 2014.  Após coleta de informações, foram excluídas da amostra empresas que não 

apresentam dados insuficientes para a análise do comportamento do nível de gerenciamento de 

resultados. A amostra final foi composta por 903 observações, tratando-se de um painel 

desbalanceado, ou seja, uma análise que não possui um número exato de empresas/ano. As 

informações úteis à elaboração dos dados foram extraídas da plataforma Bloomberg e do site 

da BM&FBovespa através dos Formulários de Referência, Formulários Cadastrais e 

Demonstrações Financeiras. Cabe ressaltar que as empresas estão dispostas nos setores 

conforme a classificação listada na plataforma Bloomberg.  
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3.3 Definição e Desenvolvimento do Modelo Empregado 

  

Conforme abordado anteriormente, os números contábeis podem ser gerenciados com o 

intuito de influenciar a forma como os usuários externos visualizam a posição do desempenho 

da empresa. Tal postura discricionária dos gestores pode ter relação, principalmente, com as 

firmas de auditoria, assim como com outras variáveis. Dessa forma, com o emprego de métodos 

estatísticos, buscaram-se evidências para comprovar se determinada firma de auditoria, Big 

Four ou não, possui relação com o nível de discricionariedade encontrado no nível de 

gerenciamento de resultados estimados com base nos acrruals discricionários das empresas 

listadas. 

Os procedimentos para estimar os accruals discricionários (proxy) serão realizados 

através do modelo de Jones Modificado (DECHOW et al, 1995). Este modelo serve para 

controlar o efeito das oscilações nos eventos econômicos da empresa sobre os accruals, além 

de diminuir o incremento nas contas a receber das variações de venda, uma vez que ele 

considera a alta possibilidade de manipulação das vendas a prazo. Este é descrito da seguinte 

maneira: 

 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = α (
1

𝐴it - 1
) + β1 (

∆𝑅𝑖𝑡−∆𝐶𝑅𝑖𝑡

𝐴it - 1
) + β2 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴it - 1
)  (1) 

Em que: 

NDAit = accruals não-discricionários da empresa i no período t; 

∆Rit = variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o ano t, ponderada pelos 

ativos totais no final do período t-1; 

∆CRit = variação da conta duplicatas a receber (clientes) da empresa i do período t-1 para o t, 

ponderada pelos ativos totais no final do período t-1; 

PPEit = saldo final da conta Ativo Imobilizado e Ativo Diferido da empresa i no período t, 

ponderada pelos ativos totais no final do período t-1; 

Ait-1 = ativo total da empresa i no período t-1; 

α, β1 e β2 = coeficientes estimados pelo modelo original de Jones (1991). 

 O modelo original de Jones (1991), utilizado para estimar os parâmetros da 

equação 1, é descrito a seguir: 
𝑇𝐴𝐼𝑇

𝐴𝐼𝑇−1
= α𝑖  (

1

𝐴it - 1
) + β1𝑖 (

∆𝑅𝑖𝑡

𝐴it - 1
) + β2𝑖 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴it - 1
) + 𝜀𝑖  (2) 

Em que: 

TAit = total das accruals da empresa i no período t, ponderada pelos ativos totais no final do 

período t-1; 

∆Rit = variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o ano t, ponderada pelos 

ativos totais no final do período t-1; 

PPEit = saldo final da conta Ativo Imobilizado e Ativo Diferido da empresa i no período t, 

ponderada pelos ativos totais no final do período t-1; 

Ait-1 = Ativo total da empresa i no período t-1; 

εit = termo de erro. 

Por fim, os accruals discricionários da empresa i no período t são calculados da seguinte 

maneira (DECHOW et al, 1995):  

𝐷𝐴𝑡 =  𝑇𝐴𝑡 − 𝑁𝐷𝐴𝑡  (4) 

Em que: 

DAt= accruals discricionários da empresa no período t; 

TAt= accruals totais da empresa no período t (equação 3); 

NDAt= accruals não-discricionários da empresa no período t (equação 1). 

 Após a estimação dos accruals discricionários das empresas, para analisar se os níveis 

destes possuem alguma associação com a firma que prestou o serviço de auditoria, realizou-se 



143 
 

uma regressão linear múltipla entre as firmas de auditoria e os níveis de gerenciamento de 

resultados adotados nas empresas, com o intuito de observar o grau de associação entre estas 

variáveis. Os resultados estão dispostos em painel (Tabela 2). Uma análise de dados em painel 

com os efeitos fixos no indivíduo, no setor e no tempo também foi realizada neste estudo para 

ampliar entendimento quanto ao comportamento dos dados no tempo (Tabele 4 e 5).  Utilizou-

se o software STATA® nos procedimentos estatísticos. 

As variáveis utilizadas nesta pesquisa foram: 

 Os accruals discricionários obtidos pelo modelo de Jones Modificado (DECHOW et al, 

1995); 

 As firmas de auditoria do grupo das Big Four na seguinte ordem: Ernst & Young, 

KPMG e PwC. Todas estas estão sendo comparadas com a Deloitte (intercepto). As 

demais firmas de auditoria, as não Big Four, foram incluídas na análise dos dados em 

painel. 

 A existência de um Comitê de Auditoria na empresa; 

 O tamanho da empresa. A proxy utilizada foi o logaritmo do ativo total (Lnativo); 

 Alavancagem. Este foi obtido através do total de dívida sobre o total do ativo. 

 

4  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

  

Inicialmente, é apresentada a análise descritiva das companhias brasileiras listadas na 

BM&FBovespa (Tabela 1). Realizaram-se 903 observações com as empresas integrantes da 

amostra, sendo estas posicionadas no agrupamento de dados conforme setor de atuação que 

obteve uma média de 90,3 no total de observações. Além das variáveis principais deste trabalho, 

gerenciamento de resultados (GR) e firma de auditoria (Big Four), adicionalmente, tem-se: 

comitê de auditoria, lnativo, alavancagem e análise nos anos.  

 

 
  

Além da média, como medida de tendência central, estão descritas as medidas de 

dispersão para as variáveis através do desvio padrão, mínimo e máximo. Sabe-se que o desvio 

padrão é o valor que quantifica a dispersão das respostas em relação à média. Quanto maior o 

desvio padrão, maior o nível de dispersão dos dados em relação a média. Assim, com base na 

análise, as variáveis GR, Comitê de Auditoria e Alavancagem, apresentaram dispersões altas 

pelo nível do desvio padrão; o lnativo, proxy para o tamanho da empresa, não apresentou uma 

dispersão alta em relação à média. 

 A tabela 2 evidencia os resultados da regressão linear múltipla das empresas para cada 

setor, onde as variáveis das empresas de auditoria tentam explicar os níveis de accruals 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

GR .0028142 .0503107 - .2446 1.3396

Big Four .8604651 .3466958 0 1

Comitê de Auditoria .1738649 .3792033 0 1

lnativo 7.408135 1.623971 2.03732 12.7094

Alavancagem 27.80759 17.75981 0 79.48

Ano

2011 .200443 .4005537 0 1

2012 .2115172 .4086105 0 1

2013 .2081949 .406242 0 1

2014 .1827243 .3866544 0 1

Número de OBS= 903

Número de setores= 10

Obs por Setor: 90,3 21 171

Fonte: dados da pesquisa

Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis do modelo
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discricionários (DECHOW et al, 1995) do modelo de gerenciamento de resultado (GR) 

adotado. Nenhuma das regressões a seguir apresentaram problema de multicolinearidade (de 

acordo com o teste VIF), os erros foram estimados de forma robusta, para minimizar algum 

problema de heterocedasticidade que possa existir. 

 

 
  

As principais variáveis deste estudo, conforme descrito na regressão, são as empresas 

Big Four que estão descritas na seguinte ordem: Ernst Young (EY), KPMG e PwC. Todas elas 

estão sendo comparadas com a Deloitte. Utilizaram-se as empresas de auditoria nos anos de 

2011 a 2014 para verificar se existia relação significativa com o nível de gerenciamento de 

resultados adotados nas empresas por meio de accruals discricionários.  

 Os resultados da tabela 2 indicam que no setor das Holdings existe uma relação 

significativa, a um nível de 5% de significância, entre um maior gerenciamento de resultados e 

empresas auditadas pela EY. O mesmo pode ser observado, neste mesmo setor, com a PwC e 

KPMG, respectivamente, mas com um nível de significância de 10%. Tais relações possuem 

sinal positivo para os resultados de que existe associação entre um maior nível de accruals 

discricionários para empresas auditadas por esta firma.  A capacidade explicativa do modelo, 

considerando o R² de 0.718, indicando que aproximadamente 72% do comportamento dos 

níveis de gerenciamento (accruals discricionários) é explicado pelas firmas de auditoria. 

 O setor Industrial apresentou um coeficiente de 0.0114**, ou seja, a um nível de 

significância de 5%, mostrando relação entre um maior nível de gerenciamento e empresas 

auditadas pela PwC para este setor. No entanto, ao observarmos o coeficiente de determinação 

Variáveis GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR

EY -0.00360 0.0122 0.00254 0.00239 0.0657** 0.00427 -0.00657 0.0104 0.00832 -0.0124**

(0.00852) (0.0143) (0.00519) (0.00443) (0.0249) (0.00637) (0.00748) (0.0114) (0.00519) (0.00618)

KPMG -0.0116 0.0132 2.82e-06 -0.000556 0.0624* 0.0172 0.00801 0.00548 0.00956 -0.00677

(0.00804) (0.0198) (0.00556) (0.00446) (0.0281) (0.0122) (0.00486) (0.0199) (0.00656) (0.00581)

PWC -0.000545 -0.000286 0.000331 0.00453 0.0786* 0.0100 0.00501 0.00785 0.0114** -0.00107

(0.00493) (0.0189) (0.00498) (0.00419) (0.0367) (0.00923) (0.00480) (0.0181) (0.00553) (0.00618)

Comitê de Aud. 0.0173 -0.00688 -0.00256 0.00231 0.00444 0.000366 -0.00177 -0.000243 -0.000965

(0.0115) (0.0125) (0.00304) (0.00307) (0.00837) (0.00462) (0.0119) (0.00495) (0.00310)

Lnativo -0.000620 -0.00148 -0.00249 -0.00139 0.00185 -0.000959 0.00355** 0.0432 0.000535 -0.00619***

(0.00157) (0.00260) (0.00298) (0.00134) (0.00565) (0.00176) (0.00173) (0.0287) (0.00210) (0.00180)

Alavancagem 8.97e-05 0.000163 0.000137 0.000117 0.00115 0.000254 9.66e-05 -0.00157 -0.000149 -0.000144

(0.000158) (0.000289) (0.000180) (9.08e-05) (0.000673) (0.000178) (0.000142) (0.00103) (0.000126) (0.000157)

2011 0.00213 -0.000376 0.00343 -0.00271 -0.00611 -0.00225 -0.00647 0.0115 -0.00660 -0.00415

(0.00491) (0.0118) (0.00528) (0.00368) (0.00846) (0.00803) (0.00440) (0.0108) (0.00565) (0.00464)

2012 0.00530 -0.0103 -0.000344 -0.00723** -0.0139* 0.0121 -0.00995** -0.00944 0.00121 -0.00458

(0.00743) (0.0129) (0.00539) (0.00356) (0.00654) (0.00917) (0.00436) (0.0160) (0.00571) (0.00452)

2013 0.00273 -0.0115 0.00257 0.00258 -0.00221 0.0104 -0.0130 0.0132 0.00575 -0.00371

(0.00654) (0.0159) (0.00478) (0.00458) (0.00987) (0.00898) (0.0105) (0.0215) (0.00553) (0.00398)

2014 0.0136** 0.00243 0.0111 0.00413 -0.00935 0.00732 -0.00534 0.00907 0.0158* 0.00754

(0.00676) (0.0119) (0.00675) (0.00528) (0.00938) (0.0110) (0.00413) (0.0179) (0.00813) (0.00833)

Constante 0.00117 0.0109 0.0140 0.00544 -0.101 -0.00983 -0.0238 -0.255 -0.0101 0.0682***

(0.0156) (0.0238) (0.0200) (0.00980) (0.0815) (0.0146) (0.0145) (0.165) (0.0143) (0.0207)

Observações 79 28 139 142 15 29 147 21 80 97

R² 0.116 0.332 0.060 0.077 0.718 0.337 0.098 0.483 0.178 0.225

Legenda: *significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%).

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 2 - Regressão linear múltipla para cada setor.

Materiais 

Básicos

Consumo 

Cíclico

Consumo não-

Ciclico

Petróleo, Gás 

e Bioc.
Industrial

Energia e 

Saneam.

Telecomuni-

cação

Diversos 

(Holdings)
TecnologiaFinanceiro
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(R²) obtido pelo modelo, vimos que ele demonstrou um valor de 0.178 - aproximadamente 18%. 

Tal resultado indica que o poder de explicação do modelo é pouco significativo. 

 As empresas do setor de Energia e Saneamento, por sua vez, apresentaram um resultado 

negativo -0.0124**. Neste caso, vemos que não existe uma relação forte entre um maior nível 

de discricionariedade nos resultados das empresas deste setor e empresas auditadas pela EY. 

Para este caso o modelo também se mostrou pouco significativo, trazendo um R² de 

aproximadamente 23%.  

 De modo geral, os resultados nesta regressão foram consideráveis para as empresas do 

setor de Holding, mas para os demais setores o modelo mostrou baixo poder de explicação na 

relação das variáveis independentes (firmas de auditoria) com a variável dependente de 

gerenciamento (accruals discricionários). Assim, não se obteve diferença estatisticamente 

significante. Esse resultado corrobora com pesquisas realizadas por Cunha et al (2013), Azevedo 

e Da Costa (2012) e Martinez e Reis (2011). 

 Adicionalmente, a variável Lnativo, proxy utilizada para classificar o tamanho da 

empresa com base no ativo total, apresentou um resultado interessante para o setor de Energia 

e Saneamento, onde a um nível de significância alto, no caso, de 1%, trouxe um resultado 

negativo de -0.00619***, mostrando que não existe relação entre um maior nível de 

gerenciamento de resultados e o ativo total da empresa, neste setor. Para as empresas dos demais 

setores, quanto ao tamanho do ativo, não foi obtido um resultado significante que confirmasse 

um grau de associação maior entre o accruals discricionários e as firmas de auditoria. 

 Como modelo de robustez, foram estimadas regressões com os dados dispostos em 

forma de painel, com efeitos fixos nas empresas e no tempo, conforme tabela 3. Observa-se, 

ainda, que a disposição dos dados em painel e a ideia de proceder um método que analise os 

resultados pelos setores, proporciona um maior entendimento sobre como o gerenciamento de 

resultados de apresenta nos setores, ao mesmo tempo que gera um grau maior de detalhamento 

do comportamento e dos efeitos entre os setores. 
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 Os resultados obtidos com base nos efeitos fixos nas empresas e no tempo, também não 

apontaram diferença estatisticamente significante. Entretanto, o setor de Telecomunicação, 

pode ser destacado nesta análise. Nele, o nível de discricionariedade nos resultados da empresa 

mostrou uma relação significativa entre um maior nível de gerenciamento e empresas auditadas 

pela KPMG. O coeficiente obtido, de 0.0365***, possui o coeficiente de determinação mais 

alto quando comparado com os demais, já que a um nível de 64% a variável X está explicando 

Y. Contudo, a capacidade preditiva das variáveis manteve-se baixa para a maior parte dos 

setores e o coeficiente de determinação (R²) foi pouco explicativo tomando como base uma 

análise geral para os efeitos gerados nas empresas e no tempo. 

Por último, foi realizada outra análise de dados em painel com os efeitos fixos no setor 

e no tempo, dessa vez, incluindo as demais firmas de auditoria - as não Big Four – e, também, 

uma análise adicional na 3ª coluna para as empresas que possuem o profissional analista de 

investimentos. 

 

Variáveis GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR

EY 0.00141 -0.00185 0.00504 0.00140 0.0438* -0.00464 0.0320 0.00306 0.000615

(0.0107) (0.0150) (0.00694) (0.00500) (0.0197) (0.00468) (0.0466) (0.00722) (0.00543)

KPMG -0.0142 0.0365*** -0.00131 -0.00144 0.00726 0.0238 0.00669 -0.00533 0.00766 -0.00760

(0.0112) (0.00644) (0.00635) (0.00325) (0.0188) (0.0139) (0.00494) (0.0213) (0.00917) (0.00750)

PWC 5.56e-05 0.0267 0.00559 0.00539 0.0225 0.00446 0.00533 0.00988** -0.00152

(0.00659) (0.0168) (0.00486) (0.00387) (0.0182) (0.00600) (0.0172) (0.00464) (0.0104)

Comitê de Aud. 0.0298 -0.00152 0.00560 0.00131 0.0252 -0.00118 -0.0197 0.00606 -0.0141*

(0.0192) (0.00901) (0.00572) (0.00695) (0.0186) (0.00690) (0.0351) (0.00668) (0.00773)

Lnativo 0.0457** 0.0242** -0.00173 -0.00136 0.000392 -0.00639 0.00306 0.106 -0.0115 -0.0183**

(0.0205) (0.00858) (0.00997) (0.00815) (0.00261) (0.00730) (0.00471) (0.114) (0.0154) (0.00734)

Alavancagem 0.000716 0.000231 -9.11e-05 5.15e-05 0.00185 0.000256 -0.000174 -0.00299 0.000345 0.000396

(0.000561) (0.000346) (0.000237) (0.000201) (0.00120) (0.000264) (0.000182) (0.00341) (0.000326) (0.000302)

2011 0.00279 -0.0171 0.00472 -0.00200 -0.00642 -0.00588 -0.00212 0.0182 -0.00926 -0.00874*

(0.00533) (0.0182) (0.00606) (0.00417) (0.00789) (0.00967) (0.00522) (0.00920) (0.00603) (0.00435)

2012 0.00615 -0.0383 -0.00144 -0.00662* -0.0216** 0.00420 -0.00587 0.00660 -0.00331 -0.00710*

(0.00634) (0.0210) (0.00525) (0.00390) (0.00633) (0.00701) (0.00588) (0.0254) (0.00534) (0.00350)

2013 0.00424 -0.0441 0.00237 0.00357 -0.0105 0.0114 -0.00701 0.0326 0.00126 -0.00793

(0.00543) (0.0251) (0.00499) (0.00489) (0.00574) (0.00669) (0.00850) (0.0434) (0.00681) (0.00479)

2014 0.0185** -0.0280 0.00905 0.00527 -0.0168** 0.00812 -0.00134 0.0301 0.0100 -0.00350

(0.00849) (0.0161) (0.00727) (0.00570) (0.00422) (0.0182) (0.00488) (0.0427) (0.00855) (0.00573)

Constante -0.429** -0.194** 0.0131 0.00664 -0.0390 0.0113 -0.0177 -0.630 0.0655 0.159**

(0.191) (0.0655) (0.0682) (0.0579) (0.0502) (0.0678) (0.0353) (0.671) (0.114) (0.0665)

Observações 79 28 139 142 15 29 147 21 80 97

R² 0.250 0.638 0.063 0.080 0.564 0.550 0.036 0.368 0.191 0.237

Nº de empresas 17 7 37 34 5 9 36 5 18 24

Legenda: *significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%).

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 3 - Efeitos Fixos nas Empresas e no Tempo 

Tecnologia Industrial
Energia e 

Saneamento
Financeiro

Materiais 

Básicos

Consumo 

Cíclico

Consumo 

não-Ciclico

Petróleo, 

Gás e Bioc.

Telecomuni-

cação

Diversos 

(Holdings)
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Na primeira coluna, a variável “não Big Four”, trata-se de uma variável dummy, onde é 

adotado 1 para se é Big Four e 0 para quem não o é. O resultado de -0.00692 mostrou que ela 

não é significante para a determinação de gerenciamento de resultados. Assim, pode-se dizer 

que firmas Big Four não têm diferença estatisticamente significante quando comparadas com 

não Big Four diante os níveis de accruals discricionários identificados no gerenciamento de 

resultados.  

 A segunda e terceira coluna trazem uma análise da relação entre as variáveis com o nível 

de gerenciamento de resultados, no espectro de efeitos fixos no setor e no tempo, para empresas 

auditadas por Big Four, onde a significância dos coeficientes não se mostra determinante para 

os níveis de gerenciamento. Essa realidade também pode ser observada nas empresas de capital 

listadas na Bolsa que possuem a figura do Analista de Investimentos na empresa. Esse grupo 

está recrutado na terceira coluna, especificamente. De modo geral, todas as empresas listadas 

que possuem este profissional - que é responsável pela elaboração de relatórios estratégicos, 

análises de viabilidade econômica etc. - também, não apresentaram coeficientes determinantes 

para o gerenciamento de resultados que se alteraram durante o tempo nos setores.  

 

 

 

-1 -2 -3

Variáveis GR GR GR

EY 0.000635 0.000635

(0.00195) (0.00195)

KPMG 0.00225 0.00225

(0.00208) (0.00208)

PwC 0.00201 0.00200

(0.00157) (0.00157)

Comitê de Auditoria 0.00103 0.00170 0.00170

(0.00161) (0.00155) (0.00155)

lnativo -0.00194 -0.000196 -0.000196

(0.00201) (0.000886) (0.000886)

Alavancagem 5.04e-06 7.45e-05** 7.44e-05**

(7.51e-05) (2.64e-05) (2.64e-05)

2011 -0.00362 -0.00271 -0.00271

(0.00206) (0.00185) (0.00185)

2012 0.00326 -0.00360* -0.00361*

(0.00530) (0.00169) (0.00168)

2013 -0.000758 -0.000581 -0.000581

(0.00323) (0.00237) (0.00237)

2014 0.00625 0.00603** 0.00603**

(0.00354) (0.00248) (0.00248)

Não Big Four -0.00692

(0.0112)

Constante 0.0219 -0.000264 -0.000258

(0.0266) (0.00692) (0.00692)

Observações 903 777 775

R² 0.012 0.030 0.030

Número de Setores 10 10 10

Legenda: *significativo a 0,1 (90%); **significativo a 0,05 (95%); ***significativo a 0,01 (99%).

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 4 - Efeitos Fixos no Setor e no Tempo
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

  

O objetivo deste estudo foi encontrar evidências que pudessem contribuir para o debate 

em torno da qualidade da informação contábil das empresas listadas na BM&FBovespa em 

virtude da possibilidade de influências no processo de mensuração dos números contábeis. A 

literatura internacional, conforme apresentado anteriormente, traz conclusões de que posturas 

adotadas por gestores nos mais variados negócios, podem influenciar resultados a ponto de 

causar distorção na informação contábil que, por regra e princípio, deve ser de caráter fidedigno.  

 A população desta pesquisa compreendeu as empresas listadas na BM&FBovespa. A 

amostra selecionada abrangeu o período de 2011 a 2014, totalizando 903 observações. Na 

análise dos resultados foi utilizada uma regressão múltipla e um modelo de dados em painel 

apresentando, ora efeitos fixos nos indivíduos e no tempo, ora efeitos fixos nos setores e no 

tempo. 

 A análise dos dados permitiu concluir que não existe diferença significativa na relação 

entre o comportamento dos accruals discricionários e das firmas de auditoria ao longo dos anos 

analisados nos setores da economia. Os resultados não apontam que maiores níveis de 

gerenciamento de resultados possuem associação com firmas Big Four e não Big Four. Isso, 

também, sugere a ideia de que não existe uma relação significativa com a expertise dos 

auditores de firmas de auditoria padrão Big Four. Os resultados corroboram com os achados de 

Cunha et al (2013), Azevedo e Da Costa (2012) e Martinez e Reis (2010). Estes fizeram uso do modelo 

de Jones Modificado para estimar accruals discricionários e, em seguida, analisaram aspectos das firmas 

de auditoria e a significância de possíveis relações. 

 Para futuras pesquisas sugere-se que novos estudos que verifiquem a veracidade das 

informações contábeis sejam desenvolvidos em torno deste tema, analisando setores e segmentos da 

economia no intuito de estabelecer um debate econômico com viés contábil. Além disso, a amostra pode 

ser alterada de forma que permita estabelecer um comparativo com os níveis de gerenciamento de 

resultados de empresas que operam nas Bolsas de outros países. 
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X. Governança Corporativa: sua Adoção na Gestão de Pequenas e Médias Empresas 

 

 

Governança Corporativa, Riscos e Compliance  

 

 

Resumo 

 

A adoção das práticas de governança corporativa vem se difundido nas pequenas e médias 

empresas, tornando-se uma importante ferramenta para sua gestão empresarial.  Deste modo, o 

objetivo principal do estudo foi verificar a possibilidade de adoção Governança Corporativa 

por empresa de pequeno porte inserida no comércio caicoense. A pesquisa foi realizada através 

de revisão bibliográfica e pesquisas de caráter secundário, buscando-se embasamento teórico 

sobre a Governança Corporativa e o panorama das micro e pequenas empresas. Além disso, 

realizou-se a aplicação de questionário e entrevista com o sujeito da pesquisa, com intuito de 

analisar a gestão da empresa perante as recomendações do Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa. Assim, conclui-se que a Governança Corporativa contribuirá para a 

boa gestão da empresa, porém, é necessário que o empresário esteja flexível a mudanças. 

Palavras-Chave: Governança Corporativa. Pequenas Empresas. Gestão.  

 

 

ABSTRACT 
 

The adoption of corporate governance practices has become widespread in small and medium-

sized companies, making it an important tool for corporate management. In this way, the main 

objective of the study was to verify the possibility of adopting Corporate Governance by a small 

company inserted in Caicoan commerce. The research was accomplished through 

bibliographical revision and research of secondary character, searching theoretical basement on 

the Corporative Governance and the panorama of the micron and small businesses. Moreover, 

she happened application of questionnaire and interview with the citizen of the research, with 

intention to analyse the management of the company before the recommendations of the Code 

of the Better Practices of Corporative Governance. Thus, it is concluded that the Corporate 

Governance contribute to the smooth management of the company, however, it is necessary 

that the business is flexible to change. 

Key Words: Corporate Governance. Small Business. Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Governança Corporativa surgiu com a necessidade de diminuir o desalinhamento 

existente no relacionamento entre acionistas e administradores de empresas de grandes portes 

inseridas no mercado de capitais. Essa incompatibilidade de relações denominada de “conflitos 

de agência” foi acarretada pela falta de empenho por parte da diretoria em agir a favor dos 

interesses dos acionistas, onde não havia a compartilhamento dos resultados operacionais e 

financeiros da empresa com os outros interessados. (Neto, 2002). 

Nesse contexto, iniciou-se “o estudo e o fortalecimento da Governança Corporativa 

visando, fundamentalmente, a adoção de práticas responsáveis nas transações, possibilitando a 

minimização dos riscos e a melhoria das informações disponíveis” (Radaelli, 2010). De modo 

geral, o estudo da Governança Corporativa mostrava o modo como às empresas deviam ser 

geridas, considerando os interesses das partes envolvidas na organização e assim, garantindo a 

transparência e a longevidade do negócio.  

Suas práticas difundiram-se na administração das organizações, principalmente nas 

sociedades de capital aberto, permitindo-as desenvolver sua gestão de forma a garantir a 

perpetuação do negócio e a maximização de seu valor. No entanto, as Pequenas e Médias 

Empresas, com a necessidade de ficarem alinhadas às exigências do mercado econômico e 

poderem concorrer com empresas de grande porte, estão, cada vez mais, buscando fortalecer 

sua gestão.  

Diante disso, o American Chamber of Commerce for Brazil (AMCHAM) elaborou as 

orientações da Governança Corporativa para Pequenas e Médias Empresas, observando a 

importância das pequenas empresas para a economia brasileira e tendo como objetivo garantir 

a longevidade desses negócios.  As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) não se enquadram, 

integralmente, nas práticas da Governança Corporativa; porém, pode adotar as orientações de 

forma parcial, obtendo qualidade nos seus relatórios, propiciando informações acerca da 

posição financeira e patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade. 

Desse modo, o assunto abordado contribuirá para a gestão das Pequenas e Médias 

Empresas do Munícipio de Caicó/RN; em virtude, de favorece as práticas da Governança; 

tornando-as mais lucrativas e eficientes na visão dos usuários externos, como também 

aprimorando sua qualidade de gestão e agregando valor ao empreendimento. 

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa é verificar a possibilidade da adoção 

Governança Corporativa por empresa de pequeno porte na cidade de Caicó/RN, para melhoria 

de sua gestão. Além deste item introdutório, este artigo apresenta a seguinte estrutura: revisão 

teórica, que envolve uma revisão sobre as informações e conceitos relativos à Governança 

Corporativa, e sobre micro e pequenas empresas. O tópico subsequente trata dos procedimentos 

metodológicos utilizados e em seguida, são expostas a apresentação e a análise dos resultados, 

complementada pelas considerações finais do estudo. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Governança Corporativa 

 

O surgimento do conceito “Governança Corporativa” deu-se entre as décadas de 80 e 

90, com um movimento dos acionistas e investidores nos Estados Unidos que, para se 

protegerem dos abusos feitos pela diretoria executiva das empresas, despertaram a busca por 

regras e criação de sistemas de monitoramento interno e externo que impedissem esses abusos 

das empresas perante seus investidores. Essa mudança foi decorrente do “conflito de agência", 

caracterizado por um conflito de interesses existente entre administradores e acionistas, que 

resultou num desalinhamento de objetivos.  
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Em 1992, no Reino Unido, foi divulgado o relatório Cadbury, documento pioneiro sobre 

o tema que foi considerado o primeiro código de boas práticas de governança corporativa do 

mundo. Em 1999, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 

elaborou os Princípios da Governança Corporativa, para ajudar os países-membros na avaliação 

e melhoria institucional da boa governança corporativa. (Prado, 2010) 

Segundo Ribeiro (2009), a partir de 2001, “tal debate intensificou-se com os escândalos 

da LTCM e da ENRON, decorrentes de práticas antiéticas de administradores e da fragilidade 

de controles da alta administração destas empresas”. O que fez com que os acionistas exigissem 

da cúpula das corporações, a garantia de decisões prudentes e a apresentação das informações 

da instituição de forma veraz e integra. Essa pressão resultou na aprovação, em 2002, da Lei 

Sarbannes-Oxley - SOX pelo governo norte-americano, que impôs padrões mais elevados de 

Governança Corporativa e rígidas punições pelo seu descumprimento. 

No Brasil, a discussão sobre Governança Corporativa iniciou-se na década de 90, 

impulsionada por modificações ocorridas no cenário econômico do país. Menezes (2009) cita 

que a “abertura do mercado de capitais impulsionando a presença e interesse estrangeiro no 

Brasil, privatizações de empresas estatais, movimento internacional de fusões e aquisições, 

ações e iniciativas do IBGC, CVM, BOVESPA e BNDES” foram algumas dessas mudanças. 

Assim, nota-se que, o surgimento da Governança Corporativa no Brasil está ligado à 

necessidade de capitalização das empresas do país, bem como de uma melhor regulação do 

mercado visando à proteção dos investidores minoritários, e assim, provoca uma mudança no 

modelo de gestão das empresas.  

Na década de 90, foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

órgão instituído na “busca por maior capacitação profissional dos membros do conselho de 

administração e melhoria da gestão das empresas, transformando-se em um dos principais 

estimuladores no Brasil à adoção das práticas de Governança Corporativa” (Menezes, 2009). 

Em 2000, a BOVESPA criou o Novo Mercado e seus diferentes níveis de Governança 

Corporativa, tentando aprimorar a governança corporativa de suas companhias com capital 

aberto para estimular o investimento em ações por parte de investidores nacionais e 

estrangeiros. No ano seguinte, a reforma da Lei das Sociedades Anônimas e da Lei do Mercado 

de Capitais trouxe avanços na proteção dos acionistas e contribui para o fortalecimento da 

CVM. 

Como relação à conceituação do tema, Pena, Santiliano, Braga e Braga (2013) citam 

que a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define a 

governança corporativa como um “sistema pelo qual as corporações de negócio são dirigidas e 

controladas. Esta estrutura especifica a distribuição dos direitos e responsabilidades entre os 

diferentes participantes da corporação”. 

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) (2009), Governança 

Corporativa:  

É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre proprietários (sócios), Conselho de 

Administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança 

Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses 

com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso 

a recursos e contribuindo para sua longevidade. (IBGC, 2009, p. 13). 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (2002) define Governança Corporativa 

como um “conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma 

companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital”. 

Para a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) (2008), Governança Corporativa 

consiste em um “conjunto de mecanismos de incentivo e controle que visam a assegurar que as 
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decisões sejam tomadas em linha com os objetivos de longo prazo das organizações”. 

Desse modo, podemos observar que a Governança Corporativa resulta em um sistema 

de gerenciamento, formado por um conjunto de mecanismos que aprimorar o processo de 

tomada de decisões na companhia, visando proteger todas as partes envolvidas. Em resultado, 

aumenta a transparência perante o mercado, maximizando o valor da empresa e contribuindo 

para a sua perenidade. (Radaelli, 2010) 

Apesar da Governança Corporativa possui inúmeras definições, é consenso entre os 

autores que suas práticas se baseiam em quatro pilares. Para o IBGC (2009), “a origem das boas 

práticas de Governança Corporativa está nos seus quatro princípios básicos: transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa”. 

Menezes (2009) cita que a Governança Corporativa ocasiona “melhoria na gestão, o 

acesso a financiamentos de baixo custo [...], uma maior valorização da empresa ou de sua marca 

[...], o que a posiciona junto ao mercado de forma positiva”. Nessa perspectiva, com o ambiente 

mais seguro e transparente, ocorre à valorização da empresa diante do mercado, melhorando 

sua imagem institucional. E como resultado, os investidores tendem investir na empresa, por 

apresentar um menor risco.  

Embora, frequentemente, as normas e práticas da Governança Corporativa sejam 

aderidas por empresas de grande porte, seus princípios também podem ser aplicados em 

pequenas e médias empresas. Pois, todas as práticas de governança corporativa baseiam-se na 

busca por um mercado mais seguro e rentável. (Radaelli, 2010) 

 

2.2 Melhores práticas de Governança Corporativa 

 

O IBGC (2014) informa que a maioria dos estudos e códigos que tratam de Governança 

Corporativa volta-se às empresas de capital aberto e inserem-se em um contexto no qual a 

propriedade e/ou controle das ações de emissão da companhia são detidos por pessoas que não 

exercem a sua gestão.  Nesse sentido, o sistema de governança corporativa associa tanto o 

modelo de gestão quanto aos princípios de governança, que são executados através de uma 

estrutura que demonstra a relação entre os administradores e os sócios/acionistas da 

organização, como pode ser observado na figura nº 01. A figura representa a estrutura 

organizacional que deve ser atendida pelas empresas que queiram atender as recomendações da 

Governança Corporativa. 
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Figura 1  

Sistema de Governança Corporativa 

 
Fonte: De Instituto Brasileiro de Governaça Corporativa. Site. Recuperado de 

http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa/sistema 

 

O IBGC (2009) com o “propósito de ser a principal referência nacional em governança 

corporativa [...]”, elaborou em 1999, o 1º Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa no país. Esse código é dividido em seis capítulos: Propriedade (Sócios), Conselho 

de Administração, Gestão, Auditoria independente, Conselho Fiscal e Conduta e Conflito de 

Interesses. E seu conjunto de práticas distribui-se em ações relativas a: Acionistas/Proprietários, 

Conselho de Administração e seus comitês, Diretoria Executiva e demais gestores, Sistema de 

Auditoria, Conselho Fiscal e partes interessadas. 

Conforme Prado (2010), ao falarmos em práticas de governança corporativa, temos em 

mente as sociedades de capital aberto:  

Pela responsabilidade social inerente ao tipo societário [...] estão mais suscetíveis de se 

sujeitarem a obrigações como divulgação de informações, equidade entre os principais 

agentes, melhor relacionamento com os stakeholders4etc. No entanto, apesar da grande 

importância das sociedades anônimas de capital aberto no mercado brasileiro, não se 

pode olvidar dos outros tipos em que também se pode vislumbrar tal importância, seja 

pelo relacionamento com a sociedade, seja pelo valor do seu faturamento, pelo número 

de empregados que ostenta, dentre outras razões. (Prado, 2010, p. 98). 

Desse modo, o IBCG (2014) confirma que os Códigos de Governança Corporativa são 

tão importantes para a gestão das sociedades anônimas quanto para as empresas menores, 

levando em consideração que as práticas trazem diversos benefícios a todas àquelas que as 

adotam.  

 

2.3 Pequenas e médias empresas 

 

As Pequenas e Médias Empresas têm um importante papel socioeconômico para o país, 

favorecendo a geração de riquezas, empregos e tecnologia. O Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (2014) divulgou informações acerca do cenário atual 

                                                 
4 Stakeholder é uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e que possui interesse em 
uma determinada empresa ou negócio. 
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das PMEs na economia Brasileira: 

As PME geraram, em 2011, 27,0% do valor adicionado do conjunto de atividades 

pesquisadas (PIB); esse percentual vem aumentando na série histórica, iniciada em 

1985, quando esse indicador representava de 21,0% do valor adicionado (PIB), e em 

2001, 23,2%. Em relação ao número de empresas as PME representaram, em 2011, nas 

atividades de serviços e de comércio, respectivamente, 98% e 99% do total de empresas 

formalizadas. Em relação ao emprego, as PME representavam 44% dos empregos 

formais em serviços, e aproximadamente 70% dos empregos gerados no comércio. 

(Sebrae, 2014, p. 7) 

Dessa maneira, é evidente a relevância da PMEs para a economia do país; porém, muitas 

dessas empresas apresentam problemas relacionados à manutenção e competitividade do 

negócio, sendo necessário aprimorar sua gestão empresarial. Conforme Santos e Veiga (2011, 

p. 6) confirmam que as PMEs “encerram suas atividades por vários motivos, desde a falta de 

uma gestão gerencial adequada, falta ou dificuldade de obter crédito das instituições financeiras, 

problemas de ordem fiscal ou tributária, à falta de preparo dos gestores”. 

 

2.4 Governança Corporativa nas PMEs 

 

No contexto atual, de mercados e economias globalizadas, as práticas de Governança 

Corporativa fazem-se necessário em qualquer empresa, independente do porte ou estágio de 

desenvolvimento; pois, elas propiciam a transparência na gestão e o aprimoramento da estrutura 

organizacional, tornando o método de administração mais eficiente (IBCG, 2009). Nesse 

raciocínio, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) publicou o Pronunciamento Técnico 

PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, visando agregar mais qualidade aos 

relatórios gerenciais, contábeis e financeiros das firmas, oferecendo informações sobre a 

situação financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade (CPC PME, 2009). 

Pena et al. (2013) informa que os passos para uma PMEs traçar um caminho de sucesso 

é busca estabilidade no mercado e se preocupam com seus públicos envolvidos. Quando estas 

organizações atuam de acordo com a Governança Corporativa, tendem a ser éticas e 

transparentes, valorizam o capital humano e tem maior probabilidade de crescimento e 

sustentabilidade no mercado. Além do mais, a adoção das boas práticas da Governança traz 

diversos benefícios as PMEs, como:  

- Transparência, perenidade, credibilidade e respeito administrativo; 

- melhor interação com o atual mercado corporativo; 

- Maior controle e estabilidade para os negócios; 

- Ganho de competitividade; 

- Mais sinergia ao grupo; 

- Ganho de vantagem competitiva; 

- Otimização da estrutura empresarial; 

- Redução de riscos em processos de sucessão; 

- Aumento de ativos intangíveis e estoque de capital humano; 

- Manutenção do crescimento e melhoria da rentabilidade; 

- Possibilidade de se identificar novas oportunidades de atuação no mercado.  

Nesse sentido, é de fundamental importância que os empresários compreendam que 

essas medidas resultarão em avanços na gestão e serão importantes para a alavancagem 

empresarial.  Para isso, Ribeiro (2009) cita que eles terão que ser maleáveis e estar propensos à 

mudança, tomar decisões adequadas e necessárias para a companhia, e ter disciplina na 

realização das tarifas gerenciais. Pois, a falta de preparo e conhecimento dos empresários das 

PMEs pode ser crucial no momento instável no qual se encontra o cenário econômico brasileiro.  
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2.5 Aspectos metodológicos da pesquisa  

 

2.5.1 Área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na empresa J Vieira de Medeiros Filho EPP, situada no 

município de Caicó/RN, enquadrada pela Junta Comercial do Rio Grande do Norte (JUCERN) 

como empresa de pequeno porte. O sujeito da investigação foi à proprietária da respectiva 

empresa: Maria das Vitória de Medeiros. 

 

2.5.2 Procedimentos adotados 

 

A pesquisa consiste em uma pesquisa básica qualitativa. De acordo com Moresi (2013), 

pesquisa básica consiste em “objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência 

sem aplicação prática prevista”. Com relação à pesquisa qualitativa, “considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito”. (Silva & Menezes, 2005) 

Quanto ao caráter da pesquisa, classifica-se como exploratório e metodológico. Para Gil 

(SILVA; MENEZES, 2005), a pesquisa exploratória “objetiva a maior familiaridade com o 

problema”. O caráter metodológico está voltado para “o estudo que se refere a elaboração de 

instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, 

formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim”. (Moresi, 2003) 

O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas baseada em livros e artigos de 

autores nacionais, além de informações e dados disponibilizados por órgãos competentes. 

Moresi (2003) afirma que pesquisa bibliográfica “é o estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material acessível ao público em geral”. Como também, a realização de um estudo de 

caso em uma empresa de pequeno porte voltada para a análise da aplicabilidade das práticas da 

Governança Corporativa na gestão de pequenas e médias empresas. O estudo de caso “são 

investigações de fenômenos à medida que ocorrem, sem qualquer interferência significativa do 

pesquisador”. (Moresi, 2003) 

O estudo utilizou relatórios contábeis, financeiros e gerenciais da empresa, para analisar 

a situação da mesma. Além disso, foi realizada uma entrevista com a proprietária da empresa, 

levando em consideração questões voltadas para a gestão. Com isso, foi preparado um relatório 

descrevendo os benefícios adquiridos com a adoção dos princípios da Governança Corporativa 

na gestão da empresa, realizado através uma análise detalhada, por meio de plano estratégico, 

da gestão empresarial da PME, verificando os pontos positivos e negativos da administração e 

por fim, foi recomendada a adoção das práticas da Governança Corporativa viáveis a empresa, 

visando aprimorar e/ou corrigir os métodos de gestão. 

 

3 RESULTADOS 

 

Nesse tópico, são apresentados os resultados das informações colhidas através dos 

instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa. 

 

 Que cargos na gestão o sócio ocupa atualmente? 

 

Como resposta, a entrevistada afirmou que exerce a função de gerência; comentando 

que além de realizar suas obrigações, também tem a preocupação de supervisionar as tarefas 

realizadas pelos seus colaboradores. Através dessa resposta é possível identificar que a gestora 

é a responsável por planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar as atividades da 

empresa, mostrando que é uma empreendedora engajada com seu compromisso. Gonzalez, 

Pelissari e Vanalle (2006) confirmam que competências gerenciais devem expressar o espírito 
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da organização e a ajudar a alcançar maiores e melhores resultados. 

 

 A empresa tem um planejamento estratégico elaborado com visão de curto, médio e longo 

prazo?  

 

A gestora respondeu que só realiza planejamento de curto e médio prazo, com intuito 

de acompanhar as necessidades do mercado. Contudo, comentou que esses planejamentos não 

são documentados, que todas as decisões eram tomadas e definidas através de conversas. É 

possível identificar que a gestora é flexível a modificações; já que, para se manter no mundo 

dos negócios de forma competitiva, é necessário que a empresa procure se adaptar a essas 

transformações, buscando estratégias que visem a sua permanência no mercado e direcionando 

planos para o futuro. (Ribeiro, 2009) 

 

 Com qual periodicidade é realizado esse planejamento estratégico? 

 

A gestora informou que semestralmente, explicando que realizado é com essa 

periodicidade visando analisar as constantes variações do mercado, como também, avaliar as 

oportunidades que surgem. Diante dessa resposta, Prado (2010) reforça a necessidade de haver 

a revisão dos planos da empresa, periodicamente, para que assim possam alcançar o equilíbrio 

apropriado entre as metas definidas e os objetivos alcançados. 

 

 Os objetivos estratégicos, missão, visão e valores estão definidos e difundidos a todos que 

fazem parte da empresa? 

 

Ela respondeu positivamente e falou que considera importante a participação dos 

colaboradores na definição desses princípios, pois no momento que os princípios são 

transmitidos/compartilhados a todos os membros da empresa, torna-se um dever de todos, no 

qual eles se engajam a realizar. Contudo, a respeito da visão da empresa, a mesma considera 

que esse princípio é um dever do empresário, por ser o propósito principal que o gestor deseja 

alcançar. Com isso, verifica-se a importância da empresa definir seus princípios, pois eles são 

responsáveis por determinar seu propósito, o futuro almejado, os meios e comportamentos 

desejados para se atingirem os objetivos, além de apresentar os pontos fortes e fracos e as 

oportunidades e ameaças do ambiente à empresa. (Gonzalez, Pelissari, & Vanalle, 2006) 

 

 Que instrumentos/relatórios a empresa utiliza no planejamento e na gestão econômica?  

 

Ela marcou duas opções no questionário – orçamento anual e fluxo de caixa – e 

informou que opta por esses demonstrativos por apresentarem a real situação financeira da 

empresa no momento da consulta, demonstrando a situação do caixa. Desse modo, observa-se 

que a gestora tem um controle contínuo perante seus relatórios financeiros, permitindo observar 

as oscilações da empresa e com isso, traçar ações para corrigir ou alavancar os resultados, o que 

permite manter a organização estabilizada mesmo em momentos de crise. Contudo, para que 

haja uma boa análise financeira para tomada de decisão, o pequeno empresário deverá 

considerar as informações contidas no Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do 

Exercício e Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Com isso, gestor obterá um resultado mais 

consistente da situação econômico-financeira da empresa. (Barbosa, 2010) 

 

 Faz uso de capital de terceiros, como empréstimos e financiamentos?  

 

A empresária informou que utiliza através do BNDES, BNB e afins. Em seguida, 
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ressaltou que os empréstimos e financiamentos só são realizados com intuito de investir em 

algum aspecto da empresa. Disse ainda que existe uma preocupação de fazer uma análise das 

propostas recebidas pelas instituições bancárias, verificando a mais vantajosa. Finalizou a 

resposta, informando que a obtenção de empréstimo só é concluída, quando se verifica que o 

retorno do investimento é capaz de cobrir as parcelas de pagamento do empréstimo. Seguindo 

esse raciocínio, Neto (1997) ressalta a importância de estudar da capacidade da empresa de 

cumprir com as obrigações do empréstimo, como também, analisar a viabilidade do 

investimento. Desse modo, será possível ter resultados mais concretos e dentro do esperado. 

 

 A empresa utiliza assessoria de especialistas externos, mesmo que informalmente, para 

auxiliar na decisão de questões relevantes? 

 

Ela afirmou que sim, ressaltou que busca a opinião de um especialista para ter mais 

segurança na sua decisão. Na finalização da sua resposta, ela justificou que opta pela contadora 

da empresa, por ser uma profissional que conhece a realidade e as peculiaridades da firma, 

sendo assim, capaz de dar orientações mais consistentes. Considerando a resposta da 

empresária, Barbosa (2010) reafirma a importância de buscar a opinião de especialistas, pois 

assim, o empresário evitará a tomada de decisões equivocadas devido à falta de conhecimento 

em algum aspecto. Em contrapartida, ele terá sucesso na decisão tomada e garantirá o alcance 

do objetivo traçado. 

 

 A empresa possui sistemas de controles internos? Se sim, em quais setores? 

 

Em sua resposta, ela citou que existe no setor administrativo, onde ocorre o controle e 

revisão das ações planejadas; no setor financeiro, onde são verificados e atualizados todos os 

relatórios financeiros; e no que trata de sistema de informação, busca-se alimentar todos os 

programas da empresa com informações necessárias. Floriano e Lozeckyi (2008) afirma que 

para o bom funcionamento de um sistema de controles internos se faz necessário que haja dentro 

das empresas um bom conjunto de métodos e procedimentos, que proporcione a ligação entre 

todos os controles e que seja seguido por todos os funcionários, do baixo ao alto escalão, 

devendo ser periodicamente revisado para atender o seu real objetivo. 

 

 A empresa possui um código de conduta/ética apresentado aos seus colaboradores? 

 

A empresária afirmou que não possui código de conduta e finalizou dizendo que não 

tinha apontado para a necessidade e importância da elaboração e a apresentação do código de 

ética aos colaboradores. Abreu (2012) fala que atualmente o mundo está vivendo grandes 

mudanças e não poderíamos deixar de perceber que a principal delas é o comportamento das 

pessoas. De modo que nos leva a resgatar o quão necessário são as regras de comportamento 

para com o semelhante [...]. Com essa frase, notamos a necessidade haver, nas organizações, 

regras de comportamento profissionais que são propostas pelo código de ética empresarial, 

buscando orientar as ações de seus colaboradores e explicitar a postura da empresa diante dos 

diferentes públicos com as quais interage. 

 

 Como você qualifica a relação da empresa com seus colaboradores, fornecedores e 

clientes? E com o meio ambiente e a comunidade. 

 

A gestora qualificou de razoável a bom seu relacionamento com seus funcionários, 

fornecedores e clientes. Em continuação, ela citou alguns aspectos podem melhorar essas 

relações, como: realizar reuniões com os colaboradores, buscando melhorar o desempenho da 
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equipe; procurar fornecedores que ofereça mais benefícios e; compreender melhor as 

necessidades dos clientes.  

Ela também considerou boa às atividades relacionadas à preservação do meio ambiente 

e à interação com a comunidade. Comentando que, preocupados com a sustentabilidade, busca-

se fazer a destinação correta dos insumos utilizados na prestação de serviços. Em seguida, falou 

que realizam doações filantrópicas, sempre que possível. 

Perante a resposta da empresária, observa-se que para obter o bem-estar e produtividade 

da equipe, o gestor deve desenvolver habilidades, mantendo assim uma boa relação no trabalho 

e crescimento mútuo. (Pelissari & Vanalle, 2006) 

Com relação aos fornecedores, Moura (2009) confirma que fornecedores bem 

preparados e confiáveis podem representar um importante fator de sucesso. E sobre os clientes, 

Oliveira, Marcondes, Malere e Galvão (2009) dizem que a fidelidade do cliente está arraigada 

nas experiências que os produtos e serviços proporcionaram. As experiências positivas ajudam 

os clientes a confiar na empresa além de, manter e criar relações. 

A respeito do meio ambiente e da comunidade, Nagata e Palhares (2010) afirmam que 

nessa nova era empresarial, o crescimento do empreendimento não depende apenas de sua 

estratégia e sua performance, mas também de seu comportamento socioambiental. 

 

 Já tinha ouvido falar, antes, sobre Governança Corporativa? 

 

Até então, a empresária nunca tinha ouvido falar. Essa afirmação se justifica pelo fato 

do conceito de Governança ainda está em processo de expansão, principalmente, entre as 

pequenas e médias empresas.  No entanto, diante do mercado competitivo, essa situação está 

mudando. De modo que toda empresa pode adotar as políticas de governança corporativa; que 

adaptadas a seu tamanho e peculiaridades, são úteis ao desenvolvimento e consolidação do 

negócio. (Radaelli, 2010) 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral do estudo foi verificar a possibilidade da adoção da Governança 

Corporativa por uma pequena empresa do comércio caicoense, visando à melhoria de sua 

gestão. Diante disso, a análise dos dados coletados resultou em algumas orientações a 

empresária, tendo como objetivo adequar à sua gestão as orientações da Governança 

Corporativa. 

Para atender as recomendações da Governança acerca da “Propriedade” e “Conselho de 

Administração” e por se tratar de uma sociedade individual, a gestora deve praticar à 

transparência e a equidade seus colaboradores, mostrando que eles são importantes para o 

sucesso da empresa, e assim, será possível alcançar bons resultados na gestão.  

Analisando as respostas da entrevistada, recomenda-se que a empresa busque definir 

seus planos em curto, médio e longo prazo, alinhando-os a missão e os valores da empresa. 

Também, é imprescindível que a gestora continue difundindo os princípios da empresa com 

seus colaboradores, para que tais compreendam a sua importância e coloque-as em prática. 

Dessa forma, a empresária conseguirá alcançar suas metas e objetivos, bem como, atender as 

recomendações sobre “Gestão”. 

Para o adequado funcionamento de um sistema de controles internos numa empresa, se 

faz necessário que haja um bom conjunto de métodos e procedimentos, que proporcione a 

ligação entre todos os controles. Quanto o uso do código de conduta, a adoção proporcionará 

um aumento na integração entre os funcionários da empresa, servindo de parâmetro para a 

solução de problemas; assim, para a empresa conseguirá atender as recomendações de “Conduta 

e Conflito de Interesses”. 
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Sobre a relação da empresa com a equipe, recomenda-se que a empresária procure 

motivar a equipe; pois, a falta de motivação compromete o rendimento do colaborador e gera 

prejuízos à organização. E a respeito dos clientes, a gestora deve realizar feedback com seus 

clientes para atingir um nível de relacionamento satisfatório. 

A respeito da relação socioambiental da empresa, as ações praticadas favorecem o 

marketing social que agregar novos valores à marca a ao produto, criando oportunidades 

empresariais. E em relação ao conhecimento do termo Governança Corporativa, ressalto a 

importância da empresária tomar conhecimento e praticar as recomendações da Governança na 

gestão de sua firma. 

Aderir práticas de Governança Corporativa na gestão empresarial possibilita vários 

benefícios ao negócio. Contudo, Menezes (2009) afirma que, a adoção da Governança 

Corporativa na gestão para MPEs exige mudança na cultura e visão do empresário. A atitude e 

o comportamento dos proprietários, perante os fatores internos e externos, serão fundamentais 

para mudar o futuro das suas empresas; pois as práticas da governança só serão úteis ou 

aplicáveis se forem levadas a sério.  

Como pode ser visto na pesquisa “Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil 

(ICPN) – Dezembro/2015”, realizada pelo SEBRAE, que apresenta um decréscimo contínuo 

no percentual de confiança dos empresários com relação ao cenário econômico do país; 

mostrando uma retração de 5 pontos entre novembro/2015 e dezembro/2015, e de 12 pontos em 

relação a dezembro/2014 e dezembro/2015. 

De acordo com o exposto, conclui-se que apesar das práticas da Governança Corporativa 

serem direcionadas a grandes empresas, as pequenas e médias empresas podem aderi-las de 

forma parcial. Com relação à empresa estudada, a adequação de sua gestão a Governança 

Corporativa, será possível através da implantação de todos os princípios/pilares da governança, 

como também, a inserção das práticas que tratam da “Propriedade”, “Conselho de 

Administração”, “Gestão” e “Conduta e Conflito de Interesses”, para ser adequar a Governança 

Corporativa.   

Por fim, pode-se afirmar que a adoção das boas práticas de governança corporativa irá 

alavanca seu negócio perante o mercado local, possibilitando atingir nossas fronteiras. 
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XI. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Uma análise 

empírica sobre a compreensão dos Candidatos a Vereadores dos municípios de Petrolina-PE e 

Juazeiro-BA sobre o processo orçamentário 

 

 

Temática: Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Terceiro Setor 

 

 

RESUMO 

 

O orçamento é um eficaz instrumento de planejamento, controle, fiscalização e transparência 

dos recursos públicos, atuando como instrumento de Planejamento das políticas públicas. Nesse 

aspecto, faz-se necessário que o Poder Legislativo cumpra com o dever de agente fiscalizador, 

atuando no controle do orçamento, avaliando a política fiscal do município e assegurando a 

eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos no que, de fato, é relevante para os 

munícipes, conforme previsto pela Constituição Federal. Diante do exposto, o presente estudo 

buscou, mensurar e avaliar a compreensão dos candidatos a vereadores de Petrolina-PE e 

Juazeiro-BA acerca do Processo Orçamentário. Para tal, por meio da aplicação de um 

questionário fechado a 73 candidatos dos municípios em estudo, e utilizando-se da técnica de 

Teoria de Resposta ao Item (TRI) para validação Psicométrica do instrumento e, 

secundariamente, para estimação do traço latente de interesse (compreensão dos candidatos a 

vereadores acerca do processo orçamentário), constatou-se que os candidatos a vereadores 

apresentaram nível insuficiente de compreensão do processo Orçamentário, indicando, assim, 

a necessidade de uma maior preparação/formação, por parte dos candidatos, no tocante às 

informações e conhecimentos acerca do processo orçamentário tendo em vista que a função de 

vereador demanda nível de conhecimento adequado para o efetivo exercício da função 

legislativa, seja através da acompanhamento da qualidade do gasto público, fiscalização da 

legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo, bem como pela proposição de emendas 

voltadas a maximização da efetividade do gasto público e ao atendimento dos interesses latentes 

da sociedade. 

  

Palavras-chave: Poder Legislativo Municipal. Processo Orçamentário. Compreensão dos 

Candidatos a Vereadores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O orçamento público é uma ferramenta que codifica em valores as escolhas alocativas, 

sendo consequência de um processo de negociação entre os poderes constituídos, logo, 

constitui-se como a síntese das contribuições advindas da coletividade e das realizações 

governamentais (Macêdo & Lavarda, 2013). O processo orçamentário tem sua obrigatoriedade 

estabelecida na Constituição Federal, art.165, que compreende as fases de elaboração e 

execução das leis orçamentárias – Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) (Brasil, 1988), além da Lei 4.320/64, que “estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal” (BRASIL, 1964). 

A Constituição Federal institui, em seu artigo 31, que a fiscalização do município será 

exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, ou seja, estabelece que 

o Poder Legislativo tem a função de acompanhar a execução do orçamento do município e 

verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo. Dada a real importância do 

orçamento público para o planejamento das ações governamentais, é esperado do Legislativo 
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uma atuação efetiva no planejamento de ações e meios que tenham potencial de assegurar as 

necessidades básicas dos munícipes, tais como: segurança; educação; saneamento; saúde; 

cultura; e o bem-estar social, além de acompanhar as novas demandas sociais. 

Através de uma breve revisão da literatura empírica sobre o Orçamento público 

municipal brasileiro, é notado que os estudos conduzidos no contexto brasileiro tem se 

debruçado, sobretudo, a investigar: aspectos operacionais, como, por exemplo, a utilização do 

crédito extraordinário como mecanismo de adequação da execução orçamentária (e.g.; Rocha, 

Marcelino & Santana, 2013); a percepção de gestores municipais (e.g., Dantas et al., 2014); a 

contribuição do equilíbrio orçamentário na avaliação do planejamento e posterior execução 

orçamentária (e.g., Santos & Camacho, 2014); ou o papel do orçamento público enquanto 

instrumento da ação governamental para viabilizar a formulação de políticas públicas de 

infraestrutura (e.g., Abreu & Câmara, 2015). No entanto, não foram notados esforços focados 

a investigar o nível de conhecimento orçamentário por parte dos candidatos a vereadores. 

Diante do exposto, uma vez o Vereador tem, dentre suas atribuições legislativas, um 

imprescindível papel na condução do processo orçamentário nos municípios brasileiros, 

buscou-se, no presente estudo, mensurar a compreensão dos candidatos a vereadores de 

Petrolina-PE e Juazeiro-BA acerca do processo orçamentário. Diante do apresentado, esta 

pesquisa busca responder o seguinte questionamento: Qual a compreensão dos candidatos a 

vereadores de Petrolina-PE e Juazeiro-BA acerca do processo Orçamentário? 

Justifica-se a escolha dos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA em decorrência, 

sobretudo, da relevância econômica, tendo em vista tratar-se de dois grandes polos de 

desenvolvimento que integram a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento- RIDE 

Petrolina. O desenvolvimento da pesquisa se deu através da aplicação de um questionário a 73 

(setenta e três) candidatos a Vereadores dos municípios supracitados, sendo utilizada, como 

técnica de análise de dados, a TRI, tanto para validação Psicométrica do instrumento, como 

para a estimação do nível de compreensão dos candidatos a vereadores acerca do processo 

orçamentário. 

A relevância dessa pesquisa refere-se à representação das necessidades básicas da 

população, assim como a valia do vereador, como representante dos anseios da sociedade, no 

tocante das informações e conhecimentos que este possui para auxiliar de maneira ativa, 

ajudando, assim, a gerir e opinar sobre o orçamento do município, promovendo eficiência e, 

sobretudo, eficácia do gasto público. 

Além dessa Introdução, o estudo encontra-se segmentado em mais quatro tópicos. 

Inicialmente aborda-se a fundamentação teórica, onde destacam-se os principais conceitos 

pertinentes ao processo orçamentário e o papel do poder Legislativo. A seguir, são expostos os 

aspectos metodológicos adotados no presente estudo. No terceiro tópico, são realizadas as 

análises e discussões dos dados.  

Por fim, nas considerações finais, os achados empíricos são revisitados, a tempo em que 

são reconhecidas as limitações da pesquisa, bem como são indicadas oportunidades para o 

desenvolvimento de futuros estudos acerca da temática. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

2.1 A Administração Pública e suas Funções 

 

A Administração Pública é um instrumento que auxilia no cumprimento dos objetivos 

de cuidar do bem-estar e do interesse comum. Silva (2012) compreende a Administração 

Pública como sendo um conjunto das organizações que assumem a função administrativa, não 

somente no Poder Executivo, em que ela é predominante, mas, também, nos poderes Legislativo 

e Judiciário.  
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A Administração Pública é segmentada em direta e indireta, sendo que a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 37, traz que a Administração Pública, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (BRASIL, 1988). 

Nesse aspecto, de acordo com Graciliano e Fialho (2013, p. 14), a eficiência deve se dá 

“no propósito de evitar utilização indevida e gastos desnecessários, fugindo dos objetivos dos 

entes públicos, que busca atender as demandas impostas pela sociedade na qual requer a 

necessidade de uma boa gestão do patrimônio”.  

Ao encontro com esse argumento, Gomes (2014) enfatiza que, quando se tratar de bens, 

interesses e serviços da coletividade, a atividade de administrar estará relacionada ao 

patrimônio público, devendo-se, portanto, buscar o bem comum para a efetivação de uma boa 

administração. A Constituição Federal, em seu artigo 2º, instituiu os poderes da União 

(Legislativo, Executivo e o Judiciário), sendo estes independentes e harmônicos entre si. 

Segundo Vasconcelos e Silva (2015, p. 3), “cada um dos Poderes possui uma função 

predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da soberania estatal, além de outras 

funções previstas no texto constitucional”. 

Diante do exposto, o processo orçamentário envolve a função administrativa 

representada por cada um dos três poderes. Essas funções podem ser típicas e atípicas, conforme 

é reportado no Quadro 1: 

 
Quadro 1: Funções Administrativas do Legislativo, Executivo e Judiciário 

Órgão Função Típica Função Atípica 

Legislativo 

Legislar. 

Fiscalização Contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial do executivo 

Natureza executiva: Administrar sua estrutura 

Natureza Jurisdicional: Julgar autoridades por 

crime de responsabilidade e administração. 

Executivo 
Governar e Administrar o interesse 

coletivo 

Natureza legislativa: ao dispor sobre sua 

organização, provendo cargos, etc., 

Natureza Jurisdicional: O executivo julga, 

apreciando defesas e recursos administrativos. 

Judiciário Julgar (função jurisdicional) 
Natureza executiva: Administrar sua estrutura 

Natureza Legislativa: elabora seus regimentos  

Fonte: Adaptado da Constituição Federal (Brasil, 1988) 

  

Fica evidenciado no Quadro 1 que a função de aprovar e fiscalizar a execução das leis 

orçamentárias é competência do Legislativo, enquanto que o Executivo governa e o Judiciário 

julga. Santos e Silva (2014) contribuem afirmando que, no âmbito municipal, a função 

administrativa, onde se executa o orçamento público, fica a cargo do Executivo, tendo como 

representante maior, o prefeito municipal e a função legislativa fica a cargo dos vereadores. 

Cabe ao Poder Executivo a promulgação, a publicação e a execução das leis do orçamento e ao 

Poder Legislativo a apreciação, revisão e fiscalização do cumprimento das mesmas. 

 

2.2 Orçamentos Públicos  

 

O orçamento público precisa ser compreendido como uma ferramenta de gestão, 

denominada de matriz global, preocupada com o monitoramento dos atos da Administração 

Pública. “O orçamento funciona como um marco regulador, capaz de direcionar a 

implementação de um programa de governo, baseado nos recursos previstos e alocado as 

despesas de cada projeto político-social” (Dantas, Albuquerque, Rego, Carvalho & Batista, 

2014, p. 96). 

O orçamento, em termos financeiros, vincula o gasto público à obtenção de 

determinados objetivos ou metas. A Controladoria Geral da União – CGU (2011, p. 28) traz 
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que “orçamento é entendido não apenas como uma ferramenta de controle dos gastos públicos, 

mas, sobretudo como um instrumento de planejamento das políticas de governo”.  

O orçamento passa por diversas fases até estar pronto para ser executado. Inicia-se com 

uma proposta, a qual se transformará em projeto de lei e será apreciado, aprovado, sancionado 

e publicado. Posteriormente, há a execução, momento em que ocorre a arrecadação da receita 

e a realização da despesa, dentro do exercício financeiro. E por fim, há o acompanhamento e 

avaliação da execução (Feitosa & Oliveira, 2013). 

Para Santos e Camacho (2014, p. 84), o orçamento público pode ser definido como “um 

instrumento de planejamento através do qual as políticas públicas são ordenadas segundo 

prioridades e selecionadas para integrar o plano de ação do governo, de acordo com os recursos 

disponíveis”. Os instrumentos de planejamento estão consignados na Constituição Federal nos 

artigos 165 a 169, no quais se estabelecem o plano plurianual (PPA), as diretrizes orçamentárias 

- que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - e os orçamentos anuais, que são 

positivados pela Lei Orçamentária Anual (LOA) (Brasil, 1988). 

O ciclo orçamentário inicia-se com a aprovação do Plano Plurianual (PPA), tendo 

vigência de até quatro anos, onde se “estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos 

e metas da Administração Pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes 

e para as relativas aos programas de duração continuada” (CGU, 2011, p. 28). 

Já a LDO é realizada anualmente, compreendendo as diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Pública para o próximo exercício financeiro, ou seja, define quais as ações 

previstas no PPA que serão realizadas no próximo ano (Santos & Camacho,2014, p. 85). Por 

fim, o Poder Executivo elabora a Lei Orçamentária Anual com o objetivo de estabelecer 

despesas e receitas que serão realizadas no ano subsequente. A Lei provisiona as receitas, além 

de autorizar as despesas do governo de acordo com a arrecadação estimada (Chagas, 2014). 

Os instrumentos de planejamento acima citados, juntos fornecem um verdadeiro tripé 

sobre o qual as técnicas orçamentárias devem ser desenvolvidas, baseadas nos princípios 

básicos orçamentários definidos na Constituição Federal de 1988 e na lei nº 4.320/1964. Esses 

princípios devem ser seguidos para a elaboração, execução e controle do orçamento público 

(Turquetto & Fabrizio, 2014). 

São princípios clássicos aplicados ao orçamento público, segundo Sanches (2004) 

Anualidade (ou Periodicidade): Clareza, Especificação (ou Discriminação), Exclusividade, 

Não-Vinculação (ou Não-Afetação) de receitas, Prévia Autorização (ou Legalidade), 

Publicidade, Unidade e Universalidade e os complementares: Equilíbrio, Exatidão, 

Flexibilidade, Programação, Regionalização, todos amparados na legislação vigente. 

É possível perceber, assim, que o orçamento envolve aspectos tanto de natureza 

econômica, mas, sobretudo, de natureza social, afim de que a Administração Pública contemple 

de maneira justa as demandas sociais para o desenvolvimento do Estado e dos cidadãos.  

 

2.3 Execução Orçamentária 

 

Na fase da execução, são realizados os projetos e as atividades descritas na Lei do 

Orçamento. Essa fase do orçamento será realizada dentro do exercício financeiro 

correspondente à Lei do Orçamento que, no Brasil, coincidente com o ano civil (Vieira, 2011). 

Para Silva, Das Neves, Campos e Vasconcelos (2014), o orçamento é uma ferramenta legal de 

planejamento que contém as discriminações da previsão de receitas e a estimativa das despesas 

a serem realizadas por um governo em um determinado exercício, objetivando, assim, a 

execução de seus programas. 

A despesa pública pode ser conceituada como o desembolso efetuado pelo Estado em 

face às suas diversas responsabilidades junto à sociedade. As Despesas Públicas são 

classificadas, quanto à natureza, em despesas orçamentárias (pertencentes ao orçamento 
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público) e extras orçamentárias, sendo que as despesas orçamentárias passam pelos estágios do 

planejamento (fixação) e execução (Feitosa & Oliveira, 2013).  

A lei 4.320/64, estabelece como fases da execução da despesa: o Empenho, a Liquidação 

e o Pagamento, como pode ser observado no Quadro 2, a seguir: 

 
Quadro 2: Fases de Execução da Despesa Orçamentária 

Empenho 
É o ato onde se compromete a dotação orçamentária e “cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição.” 

Liquidação 
É o ato que verifica o direito adquirido pelo sujeito credor, conforme documentos que 

comprovem o crédito. 

Pagamento 
Ato que extingue a obrigação do Estado mediante a entrega de numerário ao credor. O 

pagamento só poderá ser efetuado após a sua respectiva liquidação. 

Fonte: Adaptado da lei 4.320/64 

 

A receita pública é o “ingresso de recursos que serão utilizados na cobertura das 

despesas, cuja finalidade é o suprimento das necessidades públicas e demandas da sociedade” 

(Santos & Camacho, 2014, p.87). Podem ser classificadas como orçamentárias (pertencentes 

ao orçamento público) ou extra orçamentária. Feitosa e Oliveira (2013, p. 54) traz que “a receita 

de natureza orçamentária é aquela arrecadada regularmente em cada período financeiro e a extra 

orçamentária, a decorrente de situações excepcionais, ou seja, que não fazem parte do poder 

público, como cauções e outros”. A gestão da receita orçamentária é dividida em duas etapas: 

planejamento que é a fase da previsão e a execução, na qual se dar em três estágios: o 

lançamento, a arrecadação e o recolhimento MCASP, (2014). 

 

2.4 O Papel do Vereador no Processo Orçamentário 

 

Cabe ao Poder Legislativo, a tarefa de legislar, ou seja, são os vereadores quem 

aprovam, ou não, os projetos de leis elaborados pelo Poder Executivo, tendo ainda a função de 

fiscalizar a execução destes. Diante do exposto, a função fiscalizatória abrange desde a 

arrecadação dos tributos até a efetiva aplicação dos recursos, sendo tudo vistoriado pela Câmara 

(Mota, Santos & Mendes, 2014, p. 98). 

Quanto à função fiscalizadora, o Poder Legislativo atua como controle externo realizado 

com auxílio dos Tribunais de Contas da União (TCU), atuando na fiscalização das contas e 

patrimônio da União e entidades da administração direta e indireta, conforme o artigo 70 da 

Carta Magna, quanto à Legalidade, Legitimidade e Economicidade, além da aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas (Gomes, 2012). 

Dentre as principais atribuições do Legislativo estão a: “Fiscalização da ação do 

prefeito, garantindo que os recursos sejam aplicados de acordo com o que estabelece a lei; a 

apresentação e aprovação de leis que melhorem a cidade e a qualidade de vida de seus 

moradores (VASCONCELOS & SILVA, 2015, p. 3). No Quadro 3, são reportadas algumas 

atividades de fiscalização realizadas pelo poder Legislativo: 
Quadro 3: Funções Fiscalizadora do Vereador 

Órgão Função de Fiscalizar: 

Legislativo 

Adequação da previsão das receitas e da fixação das despesas no orçamento. 

Verificar se a previsão de despesa é realista e está em equilíbrio com a estimativa de receita. 

A compatibilidade entre o PPA, a LDO e a LOA 

O cumprimento dos limites fixados pela LRF (despesas com pessoal) 

Verificar se os princípios orçamentários estão sendo respeitados 

O cumprimento das restrições em final de mandato: de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 

pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato. 
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Fonte: Adaptado da Cartilha da CGU (2011). Elaborado pelos autores 
 

Pode-se perceber, assim, que o controle orçamentário é a mais tradicional função do 

Poder Legislativo, sendo atribuição da Câmara de Vereadores avaliar a política fiscal do 

município, zelando pelo dinheiro dos contribuintes, assegurando que o Poder Público o utilizará 

com parcimônia e, sobretudo, naquilo que é, de fato, importante para os cidadãos do município 

(CGU, 2011). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa classifica-se, quanto aos seus objetivos como Descritiva, dado que 

busca descrever as características de determinada população ou fenômeno, e, secundariamente, 

Exploratória, tendo em vista proporcionar maior familiaridade com o problema e explicitá-lo 

(GIL, 2008). Quanto à abordagem o estudo, pode-se classificar como predominantemente 

quantitativa, no momento em que são empregados instrumentos estatísticos nas etapas de coleta 

e tratamento dos dados (Raupp & Beuren, 2006). 

Quanto aos procedimentos, utilizou-se de levantamento de dados primários, uma vez 

que o desenvolvimento do estudo ocorreu pela aplicação de um questionário objetivo voltado 

para a mensuração do nível de compreensão do orçamento público dos candidatos a vereadores 

dos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA.  

Buscando averiguar a eventual existência de legibilidade, problemas de redação e/ou 

dubiedade na redação dos itens que justificasse a necessidade de uma modificação da redação, 

foi realizado um pré-teste com cidadãos com três níveis de escolaridade: Fundamental; Ensino 

Médio; e Ensino Superior. Diante da não detecção de necessidade de alterações, conclui-se, 

preliminarmente, pela adequação do instrumento de pesquisa. 

Como técnica de análise dos dados, conforme apresentado anteriormente, dado o 

interesse de validar o instrumento de pesquisa desenvolvido e, sobretudo, obter estimativas do 

grau de compreensão dos candidatos a vereadores acerca do processo Orçamentário, utilizou-

se a técnica de TRI. A TRI é uma modelagem matemática que possibilita a estimação da 

probabilidade do indivíduo “j” proporcionar a resposta correta ao item “i” de um instrumento 

de pesquisa específico em função dos parâmetros dos itens e do nível de proficiência 𝜃𝑗 (traço 

latente) do respondente (Andrade, Tavares & Valle, 2000), sendo, nesse aspecto, uma das 

principais técnicas utilizada na avaliação das características Psicométricas dos instrumentos de 

pesquisa e à estimação de traços latentes (Nascimento, Bernardes, Sousa & Lourenço, 2016). 

O desenvolvimento do estudo ocorreu nos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, 

sendo a escolha destes justificada por tratar-se de dois grandes polos de desenvolvimento, 

integrando a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento- RIDE, localizadas na 

região do submédio São Francisco, além de formarem, conjuntamente, o maior aglomerado 

urbano do semiárido brasileiro. 

O período de aplicação dos questionários ocorreu entre os dias 16 de agosto de 2016, 

após a data limite para os partidos e coligações registrarem os seus candidatos nos cartórios 

eleitorais, até o dia 02 de outubro de 2016, quando ocorreu a eleição municipal. Inicialmente 

foi realizado um levantamento dos dados dos candidatos através do site do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), onde obteve-se uma amostra inicial de 595 candidatos nas duas cidades em 

estudo. O critério de escolha do respondente foi por acessibilidade, sendo que o contato com os 

pesquisados ocorreu através de e-mail, redes sociais e contato in loco. Diante disso, obteve-se 

o retorno de 73 questionários, o que corresponde a 12,27% da amostra da população em 

pesquisa, sendo que 64 (sessenta e quatro) foram obtidos diretamente com o candidato e apenas 

9 (nove) via e-mail. 
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Inicialmente são apresentados os dados sócios demográficos, seguida das análises das 

questões específicas do questionário aplicado. As perguntas específicas foram divididas em 

duas seções. Na primeira seção foi utilizada a escala de Likert (1932) de cinco pontos, enquanto 

que, na segunda seção, foi utilizada a escala dicotômica, em que os sujeitos escolhem uma de 

duas opções.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise Descritiva da Amostra 

 

Do total de 73 candidatos a vereadores entre as cidades de Petrolina- PE e Juazeiro- BA 

participantes da amostra, a grande maioria é do sexo masculino (cerca de 78%), encontra-se na 

faixa de 30 anos a 59 anos (80,8%) – indicando a participação da juventude na política ainda 

de forma muito tímida-, com pouco mais de 44% possuindo Ensino Superior, sendo que 63% 

dos candidatos pretendiam atuar no Legislativo da cidade de Petrolina. Na Tabela 1, demonstra-

se o quantitativo de pesquisados de acordo com a quantidade de mandatos exercido no 

Legislativo municipal: 

 
Tabela 1: Mandatos exercidos no Legislativo municipal 

Quantidade de Mandatos Exercidos Quantidade Percentual 

0 mandatos 46 63,0% 

1 mandato 15 20,5% 

2 mandato 11 15,1% 

3 ou mais mandatos 1 1,4% 

TOTAL 73 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A grande maioria (63%), como se percebe na Tabela 1, corresponde àqueles que estão 

buscando o seu primeiro mandato no parlamento municipal, enquanto que 37% já exerceram a 

atividade parlamentar, e, em termos gerais contam, com a experiência vivida de pelo menos 4 

anos de exercício, onde se completam o ciclo orçamentário. 

Após verificar as características dos pesquisados, foram apresentadas perguntas 

específicas quanto a compreensão destes acerca do processo orçamentário, no intuito de 

responder o questionamento central da pesquisa. Na primeira seção foram apresentadas dez 

perguntas, utilizando a escala Lirket (1932) conforme apresentado a seguir: 

Na Tabela 2 abaixo, reporta-se a percepção dos candidatos a vereadores acerca do nível 

de conhecimento sobre o processo orçamentário: 
 

Tabela 2 - Nível de conhecimento sobre o processo orçamentário 

Questão Aplicadas Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

1. Considera seu nível de conhecimento sobre o processo 

orçamentário 
2,7% 5,5% 24,7% 50,7% 16,4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Observou-se que mais de 2/3 dos respondentes (67,1%) consideram seu nível de 

conhecimento bom ou ótimo, 24,7% considera regular e apenas 5,5% considera-se ruim e 2,7% 

péssimo. Segundo as próprias avaliações dos candidatos a vereadores, o percentual de 

aprovação sobre o conhecimento que estes detêm acerca do processo orçamentário muito 

elevado, da ordem de 91,8%.  

Na Tabela 3, apresenta-se os resultados das questões 2 a 10, onde os respondentes 

afirmaram seu nível de concordância acerca dos quesitos levantados. 
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Tabela 3: nível de concordância dos candidatos a vereadores acerca dos quesitos variados sobre 

Orçamento Público 

Questões Aplicadas DT DP NCND CP CT 

2. A adoção do orçamento público é essencial para 

administração dos recursos públicos? 
0,0% 2,7% 0,0% 16,5% 80,8% 

3. O planejamento do orçamento público é fundamental para um 

processo de gestão eficiente e eficaz? 
0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 98,6% 

4. Para melhoria do processo orçamentário, o Legislativo e 

Executivo devem se comunicar mais? 
2,7% 0,0% 4,1% 9,6¨% 83,6% 

5. É função do Legislativo municipal assegurar que os recursos 

públicos sejam utilizados de fato para o que é relevante aos 

munícipes? 

15,1% 5,5% 11,0% 6,8% 61,6% 

6. É função do Legislativo garantir a utilização do orçamento 

público, priorizando aos seus eleitores? 
49,3% 11,0% 5,5% 5,5% 28,8% 

7. O orçamento público não deve ser acessível e divulgado à 

população, pois compromete o sigilo de utilização dos recursos 

públicos? 

86,3% 6,8% 1,4% 1,4% 4,1% 

8. O processo de elaboração do Orçamento deve ser restrito ao 

Legislativo e executivo, sem o envolvimento da comunidade? 
78,1% 8,2% 4,1% 2,7% 6,8% 

9. Uma das principais funções do Legislativo, em coparticipação 

com o Executivo, está na elaboração dos orçamentos para 

alocação dos recursos públicos? 

6,8% 5,5% 20,5% 23,3% 43,8% 

10. A elaboração do orçamento é suficiente para proporcionar 

maior transparência à Administração Pública? 
20,5% 16,4% 6,8% 13,7% 42,5% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
Onde: DT = Discordo Totalmente, DP = Discordo Parcialmente, NCND = Nem Concordo e Nem Discordo, CP 

= Concordo Parcialmente e CP = Concordo Totalmente 

 

Quanto à adoção do Orçamento Público como instrumento essencial na gestão dos 

recursos (questão 2), quase a totalidade (97,3%) mostraram concordância, o que nota-se ser 

uma percepção positiva pois, como Breláz e Alves (2013, p. 805) ensinam, “a realização do 

orçamento é uma das tarefas mais complexas de um governo. Trata-se de um importante 

instrumento de planejamento e é através dele que os programas se realizam”.  

Foi questionado (questão 3) o nível de importância do planejamento orçamentário para 

a gestão dos recursos, sendo notado que todos os pesquisados concordam com a assertiva, 

indicando pela concordância acerca da essencialidade do planejamento para o processo de 

gestão pública municipal.  

Acerca da comunicação (questão 4) entre o Legislativo e Executivo para melhoria do 

processo orçamentário, verificou-se que 93,2% concordam que o Legislativo deve acompanhar 

a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e legitimidade dos atos do 

executivo, ou seja, para eficiência do processo orçamentário é preciso o trabalho em conjunto 

entre os dois poderes (Brasil, 1988). 

Quanto ao dever do Legislativo municipal em assegurar que os recursos públicos sejam 

utilizados, de fato, para o interesse dos munícipes (questão 5), constatou-se que um total de 

68,4 concordam, o que implica certa preocupação nesse questionamento, uma vez que, 20,6% 

discordam e 11% se mostraram indiferente. Como um instrumento de planejamento das ações 

governamentais, a execução do orçamento deve atender ao que é importante para os munícipes. 

 Sobre direcionar a priorização do interesse dos seus eleitores na utilização dos recursos 

públicos, conforme questão 6, há uma discordância de 60,3%, enquanto que 5,5% se mostraram 

indiferente. No entanto 34,3% acreditam que deve haver prioridades, um quadro negativo, pois 

que, o Legislativo não deve dar prioridade ao seu eleitor, mas trabalhar para toda a 

municipalidade.  Relativo à não acessibilidade nem divulgação do orçamento, abrindo o sigilo 

da gestão dos recursos públicos (questão 7), a grande maioria (93,1%) discordam de tal 

afirmativa, mas 5,5% concordam e 1,4% mostraram-se indiferentes. Essa minoria confronta seu 
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entendimento com o que estabelece a Lei da Transparência (LC 131/2009), que determina a 

disponibilização em tempo real das informações e em por menores quanto à execução da receita 

e despesa orçamentária. 

Sobre o não envolvimento da comunidade nas discussões acerca do orçamento (questão 

8), 86,3% concordam, 4,1%, se mostraram indiferentes e 9,5% discordam que a comunidade 

não deve ser envolvida, portanto contrariando ao conceito do chamado ‘orçamento 

participativo’, figurado em nossa Constituição, em seu art. 29, XII, bem como a LC 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei 131/2009. A questão 7 e 8 apresentam um quadro de 

respostas em sua maioria positivas, uma vez que, com a acessibilidade e divulgação, a 

população tem a oportunidade de acompanhar aberta e transparentemente todo o processo 

orçamentário.  

 O processo orçamentário envolve a função administrativa, representada no município 

pelo Poder Executivo na sua elaboração, sendo competente ao Poder Legislativo discutir e 

aprovar a Lei Orçamentária, no entanto, a despeito do exposto, 67,5%, acreditam que o 

Legislativo deve elaborar em conjunto com o Executivo, 20,5% foram indiferentes, sendo que 

apenas 12,3%, discordam acertadamente com essa questão 9. 

Sobre o questionamento acerca da elaboração do orçamento ser suficiente para 

proporcionar maior transparência à Administração Pública, a maioria entende que é tal 

procedimento é o bastante (56,2%), enquanto apenas 36,9% entenderam que não. Ora, a 

transparência é um princípio da administração pública, inerente a todos os atos da 

administração, e no caso específico do processo orçamentário, a lei determina transparência não 

só na elaboração, com participação popular, mas, sobretudo, na sua aprovação e na sua 

execução que deve se dar por meio eletrônico e em tempo real. Neste quesito, 6,8% se 

mostraram indiferentes.  

Em uma segunda seção, foram apresentadas questões acerca do papel da Câmara 

Municipal no processo orçamentário, classificando cada alternativa em Verdadeira ou Falsa, 

conforme pode ser visto na Tabela 4: 

 
Tabela 4: Questões Aplicadas –11 a 15 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).  

 

Pode-se perceber que os questionados apresentam índice de acerto relevante sobre 

questões orçamentárias, como função da Câmara Municipal em apreciar e votar nos projetos de 

lei relativos ao PPA, LDO e LOA (questão 11), na qual 95,9% responderam de forma positiva, 

assim como, quanto a função de agente fiscalizador do município (questão 13), 89% acertaram 

e quanto as etapas da execução da despesa orçamentária (questão 15) 80,8% acertaram. Vale 

ressaltar que embora a maioria tenha acertado, 14 entrevistados mostraram dificuldades de 

compreensão sobre os estágios da despesa pública. 

Assertivas 
Verdadeiro Falso Total 

Qtd % Qtd % Qtd 

11. É função da Câmara Municipal apreciar e votar nos 

projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias e ao orçamento anual. 

70 95,9% 3 4,1% 73 

12. Não cabe ao Legislativo estabelecer as diretrizes, objetivos 

e metas da Administração Pública municipal. 
33 45,2% 40 54,8% 73 

13. É função do Legislativo a fiscalização do Município, 

mediante controle externo, na forma da lei. 
65 89,0% 8 11,0% 73 

14. Entre os princípios orçamentários, constituem entre eles o 

princípio da honestidade, Legalidade, Anualidade e Equilíbrio. 
68 93,2% 5 6,8% 73 

15. As etapas (estágios) da execução da despesa orçamentária 

são: Empenho, liquidação e pagamento 
59 80,8% 14 19,2% 73 
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Quanto estabelecimento das diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 

municipal por parte do Legislativo (questão 12) 45,2% erraram e, acerca dos princípios 

aplicados ao orçamento público na questão 14, verificou-se acerto pela grande maioria dos 

entrevistados, 93,2% consideraram a assertiva correta, ou seja, honestidade (ou moralidade), 

legalidade, anualidade e equilíbrio são princípios aplicado ao orçamento público. Apenas 6,8% 

consideraram que era errada.  

   

4.2 Validação do Instrumento 

 

 Dado que parte do instrumento desenvolvido para coleta de dados buscava mensurar o 

nível de compreensão dos candidatos a vereadores das cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA 

acerca do processo Orçamentário, buscou-se, inicialmente validá-lo, utilizado para tal, a técnica 

TRI. A versão inicial do instrumento apresentava cinco itens, no entanto, dois itens foram 

removidos em decorrência de apresentarem baixa qualidade de ajuste (Qui-Quadrado (χ2), 

RMSEA e cargas fatoriais).  

Na Tabela 5 apresentam-se, inicialmente, as estatísticas de avaliação do ajuste do 

modelo compreendendo os três itens remanescentes: 

 
 Tabela 5 - Avaliação estatística do ajuste do modelo 

Item A s.e. b s.e. λ1 s.e. 

1 5,79 1,69 -1,82 0,26 0,96 0,04 

2 2,28 1,45 -1,56 0,45 0,8 0,31 

3 1,5 0,83 -1,33 0,47 0,66 0,35 

Média 3,19 1,32 -1,57 0,39 0,81 0,23 

Fonte: Adaptado da saída do software IRTPro® v. 4.54.   
 É possível notar que os valores reportados para o parâmetro de discriminação (ai) de 

cada item se encontra alinhado ao preconizado pela literatura (valores positivos e superiores a 

0,3), assim como os valores reportados para o parâmetro de dificuldade (bi) dos itens (oscilando 

na faixa de -3 a +3). O parâmetro (ai) capta a capacidade do item, isoladamente, e do 

instrumento (analisando a média dos parâmetros), de segregarem os respondentes, sendo que, 

quanto maior o valor de (ai), maior a capacidade de diferenciação dos respondentes. Diante do 

exposto, conclui-se pela existência de nível moderado de discriminação do instrumento de 

pesquisa (o que é sempre desejável quando almeja-se mensurar conhecimento e/ou 

compreensão) (Andrade et al., 2000).  

Acerca do parâmetro (bi), este é reportado na mesma escala do construto latente de 

interesse, relacionando-se diretamente ao valor theta (habilidade latente - 𝑗) que proporciona 

probabilidade de acerto do item na ordem de 0,50 (Andrade et al., 2000), em outras palavras, 

(bi) indica a quantidade de habilidade latente (no caso, conhecimento acera do processo 

orçamentário) minimamente necessária para que o respondente acerte o item. Analisando os 

valores reportados na Tabela 5 percebe-se que todos os itens elaborados apresentam níveis 

relativamente baixos de dificuldade, logo, esperava-se um desempenho importante por parte 

dos respondentes da pesquisa.  

Por fim, reporta-se ainda os valores de carga fatorial (λ1) de cada item. Considerando 

que o menor valor reportado foi de 0,66 (superior ao piso de 0,4 sugerido para estudos 

exploratórios).  

Na Figura 1, reporta-se a Curva de informação do instrumento: 
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Figura 1 - Curva de informação do instrumento de pesquisa

 
 
Fonte: Adaptado da saída do software IRTPro® v. 4.54.   
 É possível perceber que o instrumento capta informação em toda escala latente (-3 a 

+3), sendo, no entanto, mais eficiente (maior precisão) na faixa de -1,3 a 0,6. Assim, conclui-

se pela adequação do instrumento para fins de mensuração do nível de compreensão dos 

candidatos a vereadores acerca do processo Orçamentário.  

 

4.3 Avaliação do nível de compreensão dos candidatos a vereadores acerca do processo 

Orçamentário 

 

 Validado o instrumento de pesquisa, segue-se para a avaliação do nível compreensão 

dos candidatos a vereadores acerca do processo Orçamentário. Nesse ponto, utilizou-se o escore 

𝑗 estimado após a validação do instrumento, via técnica TRI. A Tabela 6 reporta as estatísticas 

descritivas do nível de compreensão dos candidatos sobre o processo Orçamentário: 

 
Tabela 6 - Estatísticas descritivas do nível de compreensão do processo orçamentário 

Média 0,00 

Erro padrão 0,07 

Mediana 0,32 

Moda 0,32 

Desvio padrão 0,62 

Variância da amostra 0,38 

Curtose 3,21 

Assimetria -1,97 

Amplitude 2,53 

Mínimo -2,22 

Máximo 0,32 

Observações 73,00 

Nível de confiança (95,0%) 0,14 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 De acordo com os valores reportados na Tabela 6 pode-se concluir pela existência de 

nível moderado (média de 0,00 numa escala que oscila de -3 a +3) de compreensão, por parte 

dos candidatos a vereadores, acerca do processo Orçamentário (o que, dada a relevância do 

Orçamento Público e, sobretudo a facilidade das questões, é um cenário bastante preocupante).  

A existência de uma distribuição assimétrica negativa ou à esquerda (assimetria de -

1,97) indica que a maior parte dos candidatos a vereador apresenta desempenho superior à 
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média (que, mais uma vez, é apenas moderada), com uma distribuição leptocúrtica, isto é, com 

maior concentração de observações em torno da média (mais afunilada). Esse resultado pode 

ser melhor compreendido através da Figura 2: 

 
Figura 2 - Distribuição de acordo com nível de compreensão do processo orçamentário 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

  

Em geral, conclui-se que os candidatos a vereadores apresentam nível insuficiente (não 

satisfatório) de compreensão do processo Orçamentário. Notou-se ainda a inexistência de 

correlação significativa entre o nível de compreensão e a auto avaliação, a percepção do nível 

de conhecimento, por parte dos candidatos, acerca do processo orçamentário (coeficiente de 

correlação de 0,069ns) e a não existência de diferenças significativas no nível de conhecimento 

entre gêneros, faixa etária, grau de escolaridade, quantidade de mandatos e cidade de origem.  

Nesse aspecto, pode-se concluir que, independentemente dessas variáveis testadas, os 

candidatos a vereadores participantes do presente estudo apresentam nível insuficiente de 

compreensão do processo Orçamentário o que sugere que a formação do próximo parlamento 

municipal pode deixar a desejar na condução das discussões de maior relevância para o interesse 

público local, por trata-se da destinação e aplicação dos recursos públicos nas demandas de real 

interesse social, e ainda mais, no exercício de acompanhamento e fiscalização do gasto público 

sob a gestão do executivo municipal.   

Por sua vez, quando questionados sobre os seus níveis de conhecimento, os candidatos 

asseguram-se um grau de auto aprovação muito elevado, na ordem de 91,8% (sendo que 67,1% 

consideram nível bom ou ótimo e 24,7% consideram regular) mas apenas 5,5% dos 

entrevistados consideram-se ruim e 2,7% péssimo.  

Com isso a pesquisa evidencia uma ausência de correlação entre percepção sobre si 

mesmos e conhecimento real sobre as questões levantadas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como reportado na literatura, o vereador tem dentre suas atribuições legislativas, um 

papel de extrema relevância na condução do processo orçamentário nos municípios brasileiros, 

bem como na fiscalização dos gastos públicos a cargo do poder executivo, que tem como dever 
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nato, zelar pelo bem-estar da comunidade, mas para isto, é necessário conhecimento adequado 

sobre as suas funções a serem desempenhadas, no exercício do seu mandato.  

Embora a maioria dos candidatos a vereadores entrevistados tenham apresentado 

concordância acerca de questões orçamentárias essenciais no processo dos recursos públicos, 

assim como discordarem de questões erradas, a percepção sobre si mesmos quanto ao nível de 

conhecimento não apresenta correlação, ou seja, a aprovação do seu nível de conhecimento não 

se reflete na realidade, sobre o que é necessário em termos de saberes individuais para o 

desempenho da função, pois apesar dos conceitos atribuídos quanto ao grau de entendimento 

sobre o orçamento, foi constatado que os mesmos apresentam dificuldades de compreensão 

sobre questões essenciais, como por exemplo, quanto ao estabelecimento das diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública municipal, 45,2% erraram o quesito. 

A cerca das questões levantadas na pesquisa, quanto ao que concerne o planejamento 

do orçamento público ser fundamental para um processo de gestão eficiente e eficaz, 98,6% 

acreditam ser essencial. Outra questão que vale destacar é quanto a função da Câmara 

Municipal apreciar e votar nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias e ao orçamento anual, 95,9% dos pesquisados acertaram, o que é de real 

importância para as decisões da Câmara, principalmente quanto a apreciação do orçamento.  

É possível visualizar na falta de compreensão sobre questões essenciais no processo 

orçamentário. Um dos postos foi quando questionado se é função do Legislativo municipal 

assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de fato para o que é relevante aos 

munícipes, aproximadamente 32% discordaram ou foram indiferentes.  

Os dados apontam que 28,8% dos pesquisados responderam ser função do Legislativo 

garantir a utilização do orçamento, priorizando os seus eleitores. Uma minoria, mas com 

representatividade significativa. Seja um governante ou legislador, um líder político tem o dever 

de representar os interesses de todos os munícipes e não apenas do seu eleitorado. Essa visão 

pode comprometer as decisões tomadas pela Câmara Municipal, principalmente quanto a 

aprovação de um orçamento que atenda não só aos interesses políticos, mas as necessidades da 

sociedade em termos de serviços públicos de educação, saúde e segurança.  

A pesquisa evidenciou que os pesquisados em termos gerais, não detêm o conhecimento 

necessário para o cargo de vereador, o que aponta para uma necessidade de uma melhor 

formação sobre as funções legislativas, especialmente quanto ao processo orçamentário, 

cabendo a eles próprios a iniciativa de buscar melhor formação ou aos seus partidos políticos 

ou coligações selecionar melhor os candidatos a serem apresentados para o pleito eleitoral 

Constatou-se a necessidade de uma maior compreensão sobre o processo orçamentário, 

desde a concepção da peça orçamentária para que assim, possam ter condições de analisar a 

proposta do executivo, propor emendas voltadas aos interesses da comunidade e zelar pela 

correta aplicação dos recursos públicos no atendimento dos interesses da municipalidade.  

O estudo limitou-se a questionar os candidatos a vereadores nos municípios de 

Petrolina- PE e Juazeiro-BA, do pleito eleitoral de 2016, com candidaturas devidamente 

registradas na Justiça Eleitoral. Uma das dificuldades encontradas foi quanto ao tempo de coleta 

de dados, por se tratar de uma amostra de um período de tempo de apenas 45 (quarenta e cinco) 

dias, período em que todos estavam em plena campanha eleitoral, e muitos se indispuseram a 

participar da pesquisa. A reduzida quantidade de observações obtidas e, sobretudo, o critério de 

acessibilidade, evidentemente, impossibilita quaisquer generalizações estatísticas, no entanto, 

o mapeamento do nível de conhecimento dos candidatos contemplados no presente estudo não 

apresenta, no ponto de vista dos pesquisadores, motivações para se distinguirem dos demais 

candidatos em ambas as cidades. 

Como sugestão de trabalhos futuros, sugere-se realizar: a) análise similar, com os 

vereadores eleitos; b) um estudo sobre as dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos 

acerca da execução do processo orçamentário. 
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XII. UMA ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO LUCRO ABRANGENTE E DO 

LUCRO LÍQUIDO NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO   

 

 

Contabilidade Financeira – Demonstrações Contábeis 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar a volatilidade do lucro abrangente em relação 

ao lucro líquido no mercado de capitais brasileiro durante os anos de 2014 e 2015. Através da 

estatística descritiva e do Teste-t: duas amostras em par para médias de uma amostra não 

probabilística, foram analisadas 55 empresas brasileiras que participam do índice IBOVESPA, 

relativas aos exercícios de 2014 e 2015. Os resultados obtidos demonstram que o eventual 

reconhecimento dos Outros Resultados Abrangentes no resultado não causaria maior 

volatilidade no lucro líquido dessas empresas, já que o teste t mostrou que não há diferença 

estatisticamente significativa entre a Variação do Resultado Abrangente e a Variação do 

Resultado Líquido. Adicionalmente, a pesquisa verificou que oito empresas: Bradesco SA, 

Bradespar SA-PR, SID Nacional, Equatorial E-ORD, Petrobras, Qualicorp SA, Usiminas-

PREF A e Vale SA, apresentaram maiores variações no lucro abrangente, possivelmente por 

causa da mensuração a valor justo e os ajustes de conversão no exterior.  

 

 

Palavras-chave: Valor justo. Lucro Abrangente. Lucro Líquido. Volatilidade. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A principal linguagem de comunicação dos agentes econômicos na busca de 

oportunidade de investimentos e na avaliação do risco de suas transações é a contabilidade, a 

qual é fortemente influenciada pelo ambiente em que atua por ser uma ciência social. Assim, 

as diferenças históricas, os valores culturais e as estruturas políticas, legais e econômicas de 

cada país acabam refletindo nas práticas contábeis em vigor buscando facilitar o processo de 

comunicação (NIYAMA; SILVA, 2013). 

As Normas Internacionais de Contabilidade, de acordo com Niyama et al. (2013), desde 

1975, tem como principal finalidade reduzir as diferenças entre os procedimentos e as normas 

contábeis adotadas nos diferentes países. Um conjunto de preceitos contábeis internacionais 

denominados International Financial Reporting Standards – IFRS, emitidos pelo International 

Accounting Standards Board – IASB, objetiva melhorar o entendimento por parte dos usuários 

das informações contábeis, pois a expectativa é que a convergência das Demonstrações 

Contábeis para o padrão IFRS leve os investidores a terem acesso a relatórios contábeis de mais 

qualidade, comparáveis, e, consequentemente, diminua a assimetria informacional para o 

usuário externo (RESENDE; PINHEIRO; MAIA, 2011). 

 O Brasil já concluiu o processo de harmonização às Normas Internacionais de 

Contabilidade e isto pode ser verificado pelas alterações na lei societária e publicação contínua 

dos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), cujo principal 

objetivo é preparar e emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade, 

posteriormente homologados pelos órgãos responsáveis pela normatização contábil no Brasil, 

como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
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a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), entre outros órgãos (CURCINO; LEMES; 

BOTINHA, 2014). 

 O Pronunciamento Técnico CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis 

(2010) tem como objetivo definir diretrizes e estabelecer requisitos gerais para a apresentação 

das demonstrações contábeis com a finalidade de assegurar a comparabilidade das 

demonstrações contábeis quanto à confiabilidade das informações, auxiliando diretamente no 

processo de tomada de decisões.  

As empresas devem apresentar todas as mutações do patrimônio líquido reconhecidas 

em cada exercício que não representem transações entre a empresa e seus sócios em duas 

demonstrações: a Demonstração do Resultado do Período e a Demonstração do Resultado 

Abrangente do Período. De acordo com Iudícibus et al. (2010), a Demonstração do Resultado 

do Exercício (DRE) é a apresentação das operações realizadas pela empresa, durante o exercício 

social, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período, fornecendo aos 

usuários os dados básicos e essenciais da formação do resultado. Enquanto a Demonstração do 

Resultado Abrangente do Exercício (DRA) é elaborada a partir da soma do resultado liquido 

apresentado na DRE com os outros resultados abrangentes (CPC 26, 2010).  

A Demonstração de Resultado Abrangente teve a sua primeira divulgação no Reino 

Unido em 1992 com a emissão do UK Financial Reporting Standard 3, e em 1997, com a 

emissão do SFAS 130 - Comprehensive Income foi a vez dos Estados Unidos da América 

exigirem a apresentação dos Resultados Abrangentes. No Brasil só foi possível a partir do 

exercício de 2010 em conjunto com as demais demonstrações contábeis e deve seguir as normas 

de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (SILVA, 2015).     

Segundo Cahan et al. (2000), a divulgação do resultado abrangente foi criada devido a 

preocupação com a exclusão arbitrária de determinadas  

variações (ganhos e perdas) nos ativos líquidos da demonstração de resultados. Em 1993, a 

Associação para o Investimento Gestão e Pesquisa (AIMR) defendeu a divulgação de uma 

renda all-inclusive ou uma declaração abrangente, que irá exibir todas as mudanças 

patrimoniais de uma entidade exceto aqueles provenientes de transações com os seus 

proprietários.  

Diante desta proposição, Scott (2003) elucida que há duas posturas para determinar o 

que será incluso na demonstração do resultado. A primeira, denominada de “tudo incluso” ou 

all inclusive, considera que todas as receitas e despesas devam transitar pela demonstração, 

promovendo e garantindo a evidenciação dos eventos que ocorrem na entidade, diminuindo 

assim a manipulação contábil, e proporcionar a possibilidade de avaliar uma entidade a partir 

do seu lucro uma vez que todos os eventos estarão sendo apresentados.  

Enquanto a segunda postura, denominada de demonstração limpa, defende que a 

demonstração do resultado deveria contemplar os eventos essenciais relacionados às atividades 

operacionais das empresas, ou seja, receitas e despesas não recorrentes poderiam ser 

desconsideradas para fins da apuração do resultado, a principal vantagem seria a possibilidade 

de mostrar para o usuario o desempenho da entidade no seu foco de atuação, mas a manipulação 

é significativa para que essa postura seja adotada (NIYAMA; SILVA, 2013). 

Vale destacar que o Pronunciamento Conceitual Básico CPC 00 – Estrutura Conceitual 

para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (2011) define Receita como 

aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de 

recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do 

patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos 

instrumentos patrimoniais. Ou seja, a definição de Receita está alinhada ao conceito all 

inclusive na medida em que as variações de patrimônio líquido que não sejam resultantes de 

transações com os proprietários do capital são para fins contábeis classificadas como receitas. 
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De modo semelhante, a definição de despesas também possui conceito equivalente conforme o 

CPC 00 (2011).   

De acordo com Silva (2015) se houvesse uma análise detalhada dos componentes dos 

outros resultados abrangentes, os usuários e agentes econômicos observariam que a maior parte 

são itens extremamente sensíveis as mudanças no cenário econômico, ou seja, a variabilidade 

dos outros resultados abrangentes, em grande parte, é originada de exposições ao risco que a 

empresa possui, e não apenas a volatilidade elevada caso fossem lançados alguns itens que 

compõem os Outros Resultados Abrangentes no lucro líquido.  
Segundo o CPC 46 (2012) o valor justo consiste na quantia pela qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, por duas 

partes dispostas a isso e independentes entre si. O objetivo está em garantir que a determinação do valor justo ocorra em condições usuais de 

mercado, ou seja, que fatores que pressionem para a liquidação da transação não interfiram na definição do valor final.  

Kehl (2005) explica que existem dois pontos de vista sobre o valor justo e o custo histórico, em que aquele é mais relevante, as 
estimativas que o fundamentam são mais subjetivas e os saldos das contas constantes nas demonstrações financeiras, mais voláteis, enquanto 

este é baseado em critérios objetivos, provoca pouca volatilidade nos valores constantes nas demonstrações financeiras, mas retrata uma 

avaliação mais estática, defasada no tempo, prejudicando tomadas de decisões econômicas. 
Uma das preocupações dos empresários está ligada a volatilidade que a inclusão de alguns ganhos e perdas não realizados no 

resultado causaria no lucro líquido das empresas, podendo ocasionar diminuição do preço das ações de suas empresas, uma vez que a 

volatilidade é uma medida de risco porque representa uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercado, assim, quanto 
mais o preço de uma ação varia num período curto de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando esta ação. (PINHEIRO; 

MACEDO; VILAMAIOR, 2012). 

 Na medida em que se tem ativos e passivos avaliados de acordo com o valor de mercado, 

e se houver alguma variação durante o período, os ativos e passivos que possuam mensuração 

a valor justo, tendo como contrapartida os Outros Resultados Abrangentes, passarão a refletir 

essa grande variabilidade do valor de mercado no resultado abrangente total.  

 Desse modo, este trabalho visa analisar a possível volatilidade no lucro líquido caso nele 

fossem registradas os ganhos e perdas não realizadas dos Outros Resultados Abrangentes 

considerando a seguinte problemática: os outros resultados abrangentes ocasionam 

volatilidade adicional ao lucro abrangente em relação ao lucro líquido nas empresas do 

mercado de capitais brasileiro?  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. LUCRO LÍQUIDO 

 

O lucro tem sido considerado importante medida para determinar a eficiência 

empresarial sendo o objetivo principal de sua divulgação é apoiar os usuários internos e 

externos na tomada de decisões estratégicas e táticas (COLAUTO et al., 2006). 

A Teoria da Contabilidade, segundo Coelho et al. (2007), vem mudando a concepção da 

apuração do lucro contábil ao demonstrar todo crescimento patrimonial da firma em 

determinado período de tempo, a partir da validação do valor dos ativos pelo mercado, mesmo 

não circunscrito ao evento comercial, através de avaliação que tenha satisfatório grau de certeza 

de mensuração, de vinculação das despesas e de realização, seja presente ou futura.   

De acordo com definição apresentada pelo CPC 26 (2010), o resultado do período é o 

total das receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados 

abrangentes no patrimônio líquido. O lucro contábil é entendido como o resultado da aplicação 

de um conjunto de normas fundamentadas na abordagem do custo histórico, ao invés de 

representar o valor corrente dos ativos e passivos da empresa (GUERREIRO, 1989).  

O lucro como indicador do desempenho de uma empresa, utilizado para delimitar o 

processo de tomada de decisão por parte dos agentes econômicos, como uma das principais 

preocupações das informações contábeis divulgadas aos usuários (COLAUTO; BEUREN, 

2006). No Brasil, a Lei das Sociedades por Ações (nº 6.404/76) em seu artigo 187 disciplina a 

apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), assim como o CPC 26 – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis (2010), o resultado líquido do período é 

apresentado de forma destacada na demonstração do resultado do exercício (DRE), 
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apresentando de forma resumida as operações realizadas pela empresa durante determinado 

exercício social, incluindo as denominadas receitas e despesas realizadas (IUDÍCIBUS et al., 

2010). 

Segundo Robinson (1991, apud, FERREIRA et al. 2015) o conceito de lucro com tudo 

incluído (all-inclusive) levou à criação do termo Resultado Abrangente, o qual incorpora todos 

os componentes de lucro, que compreendam as mudanças na posição financeira geral das 

organizações, como o aumento da complexidade e diversidade dos negócios, a natureza 

controversa dos itens na agenda do FASB, a sofisticação da comunidade de usuários e a 

globalização dos negócios (a DRA poderia ajudar a clarificar as mudanças no Patrimônio 

Líquido em distintos países) justificaram a implementação da DRA. 

O FASB estabeleceu que determinadas variações devessem ser registradas no 

Patrimônio Líquido, compondo o Resultado Abrangente, em detrimento do reconhecimento do 

resultado do exercício (FERREIRA et al., 2015). Essa medida considera a volatilidade que 

certas variações patrimoniais provocariam no lucro líquido das empresas (PINHEIRO; 

MACEDO; VILAMAIOR, 2012). 

 

2.2. LUCRO ABRANGENTE 

 

O FASB, em 1997, mediante a Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 

130 tornou obrigatória a divulgação do Resultado Abrangente para as companhias americanas, 

explicando, ainda, que ganhos e perdas incluem montantes realizados e não realizados, que 

podem refletir ajustes em estimativas e alterações reais em valores econômicos, e quando não 

são reconhecidos no exercício imediato por não ter sido realizado, deverão ser classificados em 

“Outros Resultados Abrangentes”. 

Desse modo, Iudícibus et al. (2010) corrobora ao argumentar que as demais variações 

do patrimônio líquido (reservas de reavaliação, quando legalmente permitidas; certos ajustes de 

instrumentos financeiros; variações cambiais de investimentos no exterior, dentre outros), 

poderão transitar no futuro pelo resultado do exercício ou irem direto para Lucros ou Prejuízos 

Acumulados devendo estes compor os resultados abrangentes das entidades. 

De acordo com o CPC 26 (2010), Outros Resultados Abrangentes compreendem itens 

de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na 

demonstração do resultado como requerido ou permitido pelos Pronunciamentos, 

Interpretações e Orientações emitidos pelo CPC. Ainda, conforme o CPC 26 (2010), os 

componentes de Outros Resultados Abrangentes devem ser apresentados líquidos dos seus 

respectivos efeitos tributários ou o montante do efeito tributário relativo a cada componente, as 

entidades devem divulgar os ajustes de reclassificação na demonstração do resultado 

abrangente ou nas notas explicativas.  

Adicionalmente, o CPC 26 (2010) determina que a Demonstração de Resultado seja 

apresentada em uma demonstração separada da Demonstração de Resultado Abrangente, no 

Brasil, para evitar contrariedade a Lei das Sociedades por Ações (nº 6.404/76), podendo o 

resultado abrangente ser apurado dentro da Demonstração das Mutações Patrimônio Líquido 

(DMPL) e em demonstrativo próprio, ao passo que as normas internacionais permitem a opção 

pela divulgação dos resultados abrangentes junto com o resultado do período. 

Para Resende et al. (2011), o Lucro/Prejuízo abrangente corresponde a todos os 

elementos inclusos na Demonstração do Resultado do Exercício e também na Demonstração 

do Resultado Abrangente. Através da explanação de Coelho e Carvalho (2007), na Figura 1 é 

evidenciado a composição e os passos para se chegar ao Lucro Abrangente. 
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De acordo com Coelho et al. (2007), na figura 1, o Lucro Operacional Corrente está 

vinculado às operações recorrentes da organização, durante o período sob controle da 

administração, ao somar ao lucro operacional corrente os valores referentes a itens 

extraordinários, isto é, alterações patrimoniais decorrentes de eventos irregulares e incomuns, 

podendo ser operacionais, desde que não recorrentes ou não-operacionais, ainda que frequentes, 

chega-se à imagem do lucro total produzido no exercício: Lucro Corrente. 

O conceito de Lucro Líquido está associado ao funcionamento em continuidade da 

empresa, pois alcança as mudanças ocorridas nos ativos líquidos, decorrentes de sua atividade, 

definida por ações intencionais de agentes econômicos internos até o momento. Adicionando, 

ao lucro líquido, os valores de ajustes decorrentes de erros e faltas ocorridas em períodos 

anteriores e ganhos e perdas de natureza continuada ou fortuita que não foram realizados ainda 

no exercício corrente, isto é, variações patrimoniais não oriundas dos sócios da firma, alcança 

a concepção mais abrangente de lucro, incluindo-se, na sua apuração todas as possíveis fontes 

de alteração da riqueza dos proprietários chega-se ao final ao conceito de Lucro Abrangente 

(COELHO et al., 2007). 

O lucro abrangente (LA) é de fato uma informação mais ampla que o lucro líquido (LL) 

ao buscar entender e demonstrar o desempenho de uma entidade, porque, com exceção dos 

aportes dos proprietários e as distribuições para os proprietários, naquele estão inclusas todas 

as modificações do patrimônio no período, até mesmo aquelas que não estão compreendidas no 

lucro líquido (RESENDE et al., 2011).  

Ferreira et al. (2015) explica que o relativo pouco tempo de divulgação da DRA e a 

importância atribuída pelos investidores ao conceito de lucro, além de as pesquisas serem 

inconclusivas sobre a qualidade do lucro líquido em relação ao lucro abrangente, justificam a 

necessidade de discussões mais aprofundadas sobre o tema. Segundo o autor, a definição atual 

está mais focada na delimitação dos itens que compõem a DRA do que no conceito de Resultado 

Abrangente, a qual precisa ser mais bem definida, sob o risco, de certos ganhos e perdas serem 

apresentados em ‘Outros Resultados Abrangentes’, enquanto outros são registrados diretamente 

na DRE.  

 

3. METODOLOGIA 

 

O universo da pesquisa corresponde a todas as empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa. A amostra escolhida para análise são as empresas brasileiras que participam 

do índice IBOVESPA, o qual é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos 

Figura 1 – Evidenciação da composição e os passos para chegar ao Lucro Abrangente. 

Fonte: Coelho e Carvalho (2007).  
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preços dos ativos integrantes do índice no tempo, mas também o impacto que a distribuição de 

proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice, tendo 

como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior 

negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro (IBOVESPA, 2014). Com 

base nisso e como o Ibovespa possui as ações mais líquidas da BM&FBovespa, 

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/, acredita-se que o Ibovespa indique uma amostra não 

probabilística representativa da população. 

A amostra inicialmente compreendia cinquenta e oito empresas listadas no Índice 

Bovespa. Da amostra inicial três empresas foram excluídas, a saber, BRADESCO SA-PREF, 

PETROBRAS SA-PREF e VALE Preferencial, por estarem repetidas, já que o índice pode 

conter tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais. Após essa exclusão, totalizou-se 

cinquenta e cinco empresas analisadas, conforme Quadro 1 abaixo:  

 
Empresas analisadas:  

AMBEV SA ITAUSA-PREF COPEL-PREF B QUALICORP SA 

BANCO DO BRASIL JBS COSAN RAIADROGASIL 

BANCO SANTA-UNIT KLABIN SA – UNIT CPFL ENERGIA SA RUMO LOGISTICA O 

BB SEGURIDADE PA KROTON CYRELA SABESP 

BM&FBOVESPA SA LOCALIZA ECORODOVIAS SID NACIONAL 

BR MALLS LOJAS AMERIC-PRF EMBRAER SMILES SA 

BRADESCO SA LOJAS RENNER as ENERGIAS DO BRAS SUZANO PA-PREF A 

BRADESPAR SA -PR MARFRIG GLO FOOD ENGIE BR ENER SA TELEF BRASI-PREF 

BRASKEM-PREF A MET GERDAU-PREF EQUATORIAL E-ORD TIM PART 

BRF SA MRV ENGENHARIA ESTACIO ULTRAPAR 

CCR SA MULTIPLAN FIBRIA CELULOSE USIMINAS-PREF A 

CEMIG-PREF NATURA GERDAU-PREF VALE SA 

CETIP PAO ACUCA-PREF HYPERMARCAS SA WEG SA 

CIELO SA PETROBRAS ITAU UNIBAN-PREF   

 

3.3. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foi analisado nesta pesquisa o lucro líquido, extraído do banco de dados Bloomberg®, 

e a rubrica de Outros Resultados Abrangentes, extraída dos relatórios contábeis anuais das 

empresas pesquisadas. As demonstrações contábeis analisadas referem-se aos exercícios de 

2014 e 2015. 

 Os dados foram analisados e interpretados no presente trabalho, de acordo com a 

metodologia de cálculo adotada por Pinheiro et al. (2012) sobre a volatilidade no lucro líquido, 

caso nele fossem incluídas as variações registradas em “Outros Resultados Abrangentes”.   

 LAit = LLit + ORAit (1) 

Onde: 

LA – Lucro abrangente da empresa i no ano t 

LL – Lucro líquido da empresa i no ano t 

ORA – Outros resultados abrangentes da empresa i no ano t 

 As variáveis foram calculadas para os anos de 2014 e 2015. Após esse cálculo, 

comparou-se o Lucro Líquido de um período com o Lucro Líquido do período anterior, 

ponderado pelo Ativo total das empresas do ano corrente.  

Em seguida, realizou-se a subtração entre a variação do Lucro Líquido e a variação do 

Resultado Abrangente entre os períodos pesquisados. Utilizando as seguintes fórmulas: 

 

VLLit = {[(LLit/ATit) – (LLi(t-1)/AT i(t-1))]/ (LLi(t-1)/AT i(t-1))} x100 (2) 

 

Onde: 

Quadro 1: Amostra da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria de dados da IBOVESPA,2016 

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/
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VLLit = Variação do lucro líquido da empresa i no ano t, em relação ao ano t-1; 

LLit = Lucro líquido da empresa i no ano t; 

LLi(t-1) = Lucro líquido da empresa i no ano anterior, t-1 

ATit = Ativo Total da empresa i no ano t; 

AT i(t-1) = Ativo Total da empresa i no ano anterior, t-1. 

 

VLAit = {[(LAit/ ATit) – (LAi(t-1)/ AT i(t-1))]/(LAi(t-1)/ AT i(t-1))} x100 (3) 

 

Onde: 

VLAit = Variação do lucro abrangente da empresa i no ano t, em relação ao ano t-1; 

LAit = Lucro abrangente da empresa i no ano t; 

LAi(t-1) = Lucro abrangente da empresa i no ano anterior, t-1. 

ATit = Ativo Total da empresa i no ano t; 

AT i(t-1) = Ativo Total da empresa i no ano anterior, t-1. 

 

Vit (VLAit VLLit) = VLAit - VLLit (4) 

 

Onde: 

Vit (VLAit VLLit) = Diferença entre a Variação do Lucro Abrangente i no ano t, em relação ao 

ano t-1 e a Variação do lucro líquido da empresa i no ano t, em relação ao ano t-1, da empresa 

i no ano t. 

Após os cálculos das variáveis de Variação do Lucro Líquido (VLLit) e Variação do 

Lucro Abrangente (VLAit) e da diferença do Lucro Abrangente em relação à Variação do Lucro 

Líquido, foram realizados testes t - student para investigar se a diferença das médias do VLLit 

e VLAit para 2014 e 2015 são estatisticamente diferentes de zero, ou seja, se as médias das duas 

variáveis são estatisticamente iguais, com o auxílio do software Microsoft Excel®. Além disso, 

foi realizado também um teste t entre as médias da Vit para os anos de 2014 e 2015.  

Todos os testes foram aplicados a um nível de significância de 5%. Da amostra 

selecionada, dez empresas apresentaram outros resultados abrangentes iguais a zero nos anos 

selecionados, conforme listadas na tabela 1. Por isso, realizou-se testes t adicionais retirando 

essas empresas a fim de averiguar se os resultados desses novos testes apresentam conclusões 

diferentes.  

 

 

 

 

 
BR Malls Multiplan 

Ecorodovias Qualicorp S.A. 

Estácio Raia Drogasil 

Kroton Localiza 

MRV Engenharia Smiles S.A. 

 

 

Essa análise complementar foi, portanto, efetuada com 45 empresas. A partir desses 

testes, é possível verificar o comportamento da variação do lucro abrangente em relação à 

variação do lucro líquido e a existência de indícios de volatilidade na relação entre ambos. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria de dados da IBOVESPA,2016. 

 

Tabela 1 - Empresas excluídas por apresentarem Outros Resultados Abrangentes igual ao zero 
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Tabela 2 – Estatística descritiva da variação do LL e do LA dos períodos 2014 e 2015. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

  

Os resultados obtidos serão descritos e analisados por meio de técnicas da estatística 

descritiva, começando por uma análise individual da variação do lucro líquido e do lucro 

abrangente, dos períodos 2014 e 2015 utilizando as seguintes medidas estatísticas: média, 

desvio padrão, máximo e mínimo, conforme demonstra a tabela 2. 

 

 

Medidas 

VLLit VLAit 

2014 2015 2014 2015 

Média 4% -478% -10% -84% 

Desvio padrão 2,50 25,77 1,91 5,25 

Mínimo -11,10 -188,56 -11,10 -38,58 

Máximo 11,77 2,52 6,92 2,21 

 

  

De acordo com os dados acima é possível verificar que, em 2014, de acordo com média, 

houve pouca variação no lucro líquido em relação ao ano anterior (2013), com valor igual a 4%, 

quando comparado a 2015, que demonstrou uma variação negativa de -478%, ou seja, em 2015 

as empresas analisadas perderam em média 478% de lucro líquido. No lucro abrangente, 

também ocorreu uma maior variação em 2015, porem essa variação foi menor que a do lucro 

líquido. Dessa forma, essa análise inicial sugere que o lucro líquido demonstrou mais 

volatilidade que o lucro abrangente no ano de 2015. Essa verificação diverge da que foi 

averiguado no trabalho de Pinheiro et al. (2012) que demonstrou o lucro abrangente com maior 

variação que o lucro líquido.  

O desvio padrão do lucro abrangente apresentou os seguintes valores 1,91 em 2014 e de 

5,25 em 2015, e o do lucro líquido foi de 2,50 em 2014 e de 25,77 em 2015. Nos dois anos 

analisados a VLLit apresentou maior dispersão em relação à média, principalmente em 2015, 

que a VLAit. Desse modo, tal evidenciação colabora com os estudos de Pinheiro et al. (2012) e 

de Resende et al. (2011) demonstrando que existem valores extremos obtidos no desvio padrão 

do lucro líquido e do lucro abrangente.    

 Os valores mínimos e máximos, nos anos de 2014 e 2015, obtidos para VLAit oscilaram 

de -11,10 a -38,58 e de 6,92 a 2,21, respectivamente, enquanto que para VLLit a escala foi de -

11,10 a -188,56 e de 11,77 a 2,52 respectivamente, para os dois períodos estudados. Desse 

modo, pode inferir que devido à oscilação dos valores mínimo e máximo o lucro líquido 

demonstrou ter maiores medidas de posição dos dados analisados. 

 Com esses valores alcançados, o estudo pôde analisar a diferença entre a variação do 

lucro abrangente e do lucro líquido usando as mesmas medidas estatísticas demonstrando os 

seguintes valores no gráfico 1:  

 

Fonte: Elaboração própria de dados da IBOVESPA,2016. 
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Tabela 3 – Teste-t: diferença das médias do VLLit e VLAit para 2014 e 2015.   

Grafico 1 – A diferença entre a variação do lucro abrangente e do lucro líquido em 

2014 e 2015. 

Fonte: Elaboração própria de dados da IBOVESPA, 2016. 

 

  
 

 

 

 

A variação entre a diferença do lucro abrangente e do lucro líquido (Vit) corrobora com 

o que foi constatado anteriormente sobre as VLLit e VLAit. Conforme a média do gráfico 1, em 

2015, expõe uma alta diferença de variações de 394%, provocada pela grande variação do lucro 

líquido, individualmente, que foi de -478% enquanto a variação do lucro abrangente foi de -

84%, evidenciando que houve sim uma grande diferença de variações entre o lucro líquido e o 

lucro abrangente, mas causado, principalmente pela variação do lucro líquido. Já em 2014, essa 

diferença foi bem menor no valor de -14%, mas nesse caso, essa diferença se deu por uma maior 

variabilidade do lucro abrangente, que obteve uma VLAit de -10% enquanto a VLLit foi de 4%, 

podendo indicar que nesse período o lucro abrangente apresentou uma maior volatilidade do 

que o lucro líquido. 

 O desvio padrão da variação foi mais disperso em relação à média em 2015, com valor 

de 25,54, do que em 2014 que apresentou uma dispersão de 1,76.  Enquanto, os valores mínimos 

dos períodos analisados não foram discrepantes, demonstrando os seguintes valores -12,08, em 

2014, e -18,17, em 2015. Diferentemente, dos valores máximos, que em 2014, foi de 3,64, e em 

2015, foi de 186,57 demonstrando uma maior variabilidade dos dados.   

 

4.2 TESTES DE MÉDIA 

  

Também foram realizados testes t - student para investigar se a diferença das médias do 

VLLit e VLAit, para 2014 e 2015, sejam estatisticamente diferentes de zero, ou seja, se as 

médias das duas variáveis são estatisticamente iguais, a fim de constatar se existem indícios de 

uma maior volatilidade para o lucro abrangente em relação ao lucro líquido, caso a variação do 

lucro abrangente seja maior que a do lucro líquido, como mostra as tabelas 3 e 4. 

 
 2014 2015 

 VLLit VLAit VLLit VLAit 

Média 0,04 -0,10 -4,8 -0,8 

Variância 6,25 3,64 664,2 27,5 

Observações 55,00 55,00 55,0 55,0 

Hipótese da diferença de média 0,00  0,0  

gl 101,00  58,0  

Stat t 0,32  -1,1  

P(T<=t) bi-caudal 0,75  0,3  

 

VARIAÇÃO 
2014; 

Média; -
14%

VARIAÇÃO 
2014; 
Desvio 
padrão; 

1,76

VARIAÇÃO 
2014; 

Mínimo; -
12,08

VARIAÇÃO 
2014; 

Máximo; 
3,64

VARIAÇÃO 
2015; 
Média; 
394%

VARIAÇÃO 
2015; 
Desvio 
padrão; 
25,54 VARIAÇÃO 

2015; 
Mínimo; -

18,17

VARIAÇÃO 
2015; 

Máximo; 
186,57

VARIAÇÃO 2014 VARIAÇÃO 2015

Fonte: Elaboração própria de dados da IBOVESPA,2016. 
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 Os valores do P-bicaudal referentes à diferença das médias entre a Variação do lucro 

líquido da empresa i no ano t, em relação ao ano t-1 (VLLit) e Variação do lucro abrangente da 

empresa i no ano t, em relação ao ano t-1 (VLAit) são 0,75 e 0,3, nos anos de 2014 e 2015, 

respectivamente, demonstrando que as estatísticas t - student estão dentro da região de não 

rejeição, a um nível de significância de 5%. Dessa maneira, não é possível afirmar que em 2014 

a média da variação do lucro líquido seja estatisticamente diferente da média da variação do 

lucro abrangente, e, portanto, não aponta indícios de uma maior volatilidade do lucro 

abrangente no mercado brasileiro, representado pelo Ibovespa. 

Em 2015, o teste de média foi menor que o de 2014 apresentando p-valor mais próximo 

da região de rejeição de 0,3, porém não é possível afirmar que as médias das variações do lucro 

abrangente e do lucro líquido sejam diferentes estatisticamente, mesmo que a maior variação 

tenha sido do lucro líquido, podendo inferir que essa variação foi estabilizada pelo lucro 

abrangente.  

 

 
 Vit 

       2014      2015 

Média -0,14 3,94 

Variância 3,10 652,06 

Observações 55,00 55,00 

Hipótese da diferença de média 0,00  

gl 55,00  

Stat t -1,18  

P(T<=t) bi-caudal 0,24  

 

 

Conforme a tabela 4, o teste de média da diferença entre a variação do lucro abrangente 

e do lucro líquido para os anos de 2014 e 2015 continua indicando que ainda não houve também 

discrepâncias estatísticas significantes em relação as diferenças das variações no período 

estudado. 

Essas verificações feitas pelo teste-t divergem da que foi averiguado no trabalho de 

Pinheiro et al. (2012) que demonstrou o lucro abrangente com maior volatilidade que o lucro 

líquido. Porém, corrobora com os estudos de Mazzioni et al. (2013) e de Costa Junior e Madeira 

(2014) que demonstraram que os Outros Resultados Abrangentes não possuem relação 

estatisticamente significativa em relação ao lucro líquido. 

Foram feitos testes de média adicionais retirando-se da amostra selecionada, as dez 

empresas (BR Malls, Ecorodovias, Estácio, Kroton, MRV Engenharia, Multiplan, Qualicorp 

S.A., Raia Drogasil, Localiza e Smiles S.A)    que apresentaram a rubrica de Outros Resultados 

Abrangentes igual a zero nos anos selecionados. Os testes dessa análise complementar não 

reportaram resultados diferentes da amostra completa, confirmando, portanto, não ser possível 

afirmar uma maior volatilidade do lucro abrangente em relação ao lucro líquido.  

 

4.3 ANÁLISE DAS MAIORES DIFERENÇAS 

 

 Adicionalmente, a pesquisa evidenciou dentre as amostras que sete empresas 

apresentaram Vit, em relação à média, maior que 150%, como pode ser observado na tabela 5: 

 

 

 

 

Tabela 4 – Teste-t: entre as médias da Vit para os anos de 2014 e 2015.   

Fonte: Elaboração própria de dados da IBOVESPA,2016. 
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 Vit 

Empresas 2014 2015 

BRADESCO SA 188,25% -22,36% 

BRADESPAR SA -PR 364,40% 2.643,35% 

SID NACIONAL -131,21% 1.387,70% 

GERDAU-PREF -21,59% 319,16% 

MET GERDAU-PREF -14,73% 439,76% 

USIMINAS-PREF A -1.208,22% -1.816,69% 

VALE SA 166,30% 18.656,77% 

 

  

De acordo com as demonstrações dos resultados abrangentes, contidas no Ibovespa, das 

empresas listadas na tabela 5, cinco delas, Bradesco, SID Nacional, Gerdau-PREF, MET 

GERDAU e Vale SA, apresentaram valores acima de 150% da média devido a ajuste de 

conversão de moedas, a qual consiste em ganhos e perdas cambiais resultantes da conversão da 

moeda estrangeira pela moeda funcional, sendo esta a moeda do principal ambiente econômico 

que a entidade opera, pela taxa de câmbio do fim do período.  

Essa variabilidade (ganhos e perdas) ocasionada pelo ajuste de conversão provoca no 

lucro abrangente uma volatilidade. Contribuindo assim com os trabalhos de Pinheiro et al. 

(2012) e Resende et al (2011) que concluíram que a conversão das demonstrações contábeis de 

investimentos no exterior foi o item que mais contribuiu para a volatilidade do Resultado 

Abrangente. 

Assim como, os trabalhos de Dhaliwal, Subramanyam e Trevezant (1999) que não 

encontraram evidências claras de que o lucro abrangente está mais fortemente associado com 

retornos ou menos fortemente associado com o valor de mercado das ações, em relação ao lucro 

líquido, devido à variabilidade derivada do item conversão de moeda estrangeira.  

A empresa Usiminas apresentou variação, em 2014, devido à rubrica hedge de fluxo de 

caixa, a qual consiste nos ganhos e nas perdas da conversão pelas taxas de câmbio no final do 

exercício, referentes a ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, com 

isso pode se afirmar que a crise econômica instalada no país contribuiu para que a Usiminas 

obtivesse uma volatilidade negativa (de perda) no lucro abrangente.  
Já em 2015, a variação da Usiminas diz respeito aos ganhos e perdas atuariais com benefícios de aposentadoria que são mensurados 

a valor justo, corroborando com a explicação de Kehl (2005) que o valor justo é mais relevante, as estimativas que o fundamentam são mais 

subjetivas e os saldos das contas constantes nas demonstrações financeiras, mais voláteis. 

E por fim a empresa Bradespar que é uma holding na qual a origem do resultado deve-

se a equivalência patrimonial de suas controladas e investimentos com influência significativa, 

apresentou variação devido ao item reflexo de investimentos do permanente, demonstrando 

uma maior variação, em 2015, devido ao risco de mercado que uma das suas controladas, a 

VALE, que reduziu a zero investimentos na Samarco após o desastre ambiental em Mariana.  

 Estas duas últimas empresas que obtiveram variação devido ao risco de mercado 

corroboram com as afirmações de Silva (2015) que os componentes dos Outros Resultados 

Abrangentes, a maior parte, são itens extremamente sensíveis as mudanças no cenário 

econômico, e de Madeira e Junior (2014), assim como Dhaliwal et al. (1999); Hendriksen et al. 

(1999); Chambers et al. (2007), que a mensuração do Resultado Abrangente, é a forma mais 

adequada de mensurar o desempenho da empresa. 

 

5. CONCLUSÃO 
  

A obrigatoriedade do Resultado Abrangente foi marcada por polêmicas entre órgãos 

normatizadores, teóricos contábeis e empresários, por terem interpretações diferentes sobre as 

variações patrimoniais e a dúvidas sobre as consequências da volatilidade se fossem 

Tabela 5 – Variação do lucro abrangente da empresa i no ano t. 

Fonte: Elaboração própria de dados da IBOVESPA,2016. 
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evidenciadas no Lucro Líquido (PINHEIRO et al., 2012). O FASB (1997), órgão normatizador, 

determinou que certas variações patrimoniais fossem registradas no Patrimônio Líquido, 

compondo o Resultado Abrangente, sendo feita a transição para o Lucro Líquido quando houver 

a realização no período. 

 Esta pesquisa buscou avaliar qual a volatilidade que o eventual registro dos Outros 

Resultados Abrangentes causaria no Lucro Líquido. Os resultados obtidos por meio da 

aplicação de estatística descritiva no Resultado Abrangente e no Lucro Líquido de cinquenta e 

cinco empresas brasileiras que participam do índice Ibovespa, demonstraram uma baixa 

volatilidade no lucro abrangente. 

 Desse modo, foi possível alcançar o objetivo geral do presente estudo quando da 

identificação da volatilidade do lucro abrangente em relação ao lucro líquido no mercado de 

capitais brasileiro durante os anos de 2014 e 2015. O trabalho também proporcionou uma 

avaliação da variação do lucro líquido das empresas do Ibovespa, a qual demonstrou uma 

volatilidade significativa em 2015, em relação à variação do lucro abrangente. 

 Foi realizada uma averiguação da diferença entre a variação do lucro abrangente e a 

variação do lucro líquido das empresas do Ibovespa nos anos de 2014 e 2015, a qual corrobora 

com o que foi constato anteriormente, que a variabilidade do lucro líquido foi maior que a do 

lucro abrangente em 2015, mas em 2014, ocorreu o contrário, a variação do lucro abrangente 

foi mais volátil que o a do lucro líquido.  

 Adicionalmente, a análise feita por meio da ferramenta Teste-t - student para investigar 

se a diferença das médias do VLLit e VLAit, em 2014 e 2015, são estatisticamente iguais, e 

verificar se existem indícios de uma maior volatilidade para o lucro abrangente em relação ao 

lucro líquido, permitiu verificar que a diferença entre a variação do Lucro Líquido e a variação 

do Resultado Abrangente não é estatisticamente significativa, assim como demonstrado por 

Pinheiro et al. (2012). 

Averiguou-se que as rubricas que impactaram nas maiores variações do lucro 

abrangente nos anos de 2014 e 2015, em sete empresas, foram as de ajuste de conversão de 

moedas, hedge de fluxo de caixa e reflexos de investimentos do permanente, podendo concluir 

que existe relação de maior volatilidade no lucro abrangente para as empresas que tem 

investimentos no exterior, apoiando a verificação feita por Pinheiro et al. (2012) e Resende et 

al. (2011) sobre as possíveis causas da volatilidade do lucro abrangente seria conversão das 

demonstrações contábeis de investimentos no exterior como o item que mais colabora para tal 

volatilidade.  

Assim como, o risco do mercado pode também impactar na variabilidade do lucro 

abrangente, portanto corrobora com as afirmações de Silva (2015) que a variabilidade dos 

outros resultados abrangentes, em grande parte, é originada de exposições ao risco que a 

empresa possui no cenário econômico, e de Madeira e Junior (2014), assim como Dhaliwal et 

al. (1999); Hendriksen et al. (1999); Chambers et al. (2007), que a mensuração do resultado 

abrangente, é a forma mais adequada de mensurar o desempenho da empresa.  

O trabalho apresentou algumas limitações ao ser elaborado como no levantamento das 

amostras por não ter trabalhado com a totalidade das empresas listadas na BM&FBovespa, mas 

sim com as ações mais líquidas contidas no Ibovespa, ocasionando uma amostra não 

probabilística e limitada em 55 empresas. Outro fator limitante está no período analisado que 

se reportou apenas em 2014 e 2015. 

Mesmo com estas limitações estima-se que este trabalho tenha contribuído para a análise 

da divulgação do Resultado Abrangente em períodos atuais conforme sugerido por Pinheiro et 

al. (2012) e que possibilite maiores discussões acadêmicas sobre esse tema no Brasil. E como 

forma de ampliar a discussão sugere-se a realização de novos trabalhos seja utilizando o mesmo 

enfoque porem com a totalidade das empresas ou com um maior número de períodos ou usando 

outras metodologias sobre o Resultado Abrangente.   
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