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Uma publicação do

A revista Pensar Contábil vem, ao longo dos anos, cum-
prindo o seu papel: fomentar a pesquisa em contabilidade. As 
principais condições para a publicação de artigos na revista 
são o autor ser contabilista e a apresentação de trabalhos 
com a qualidade exigida pelo seu conselho editorial.

A avaliação que fazemos é de que o volume de artigos reme-
tidos para o conselho editorial e também a quantidade de articu-
listas ainda são em número muito aquém do que esperamos, se 
considerarmos a importância cultural, econômica e científica do 
nosso estado dentro do cenário nacional. Observamos que esse 
quadro se repete também em outras iniciativas promovidas pelo 
Sistema CFC/CRC, como o Congresso Brasileiro de Contabilida-
de, as Convenções dos Contabilistas e outros eventos.

Precisamos fomentar a produção científica, principalmente 
nos cursos de graduação e pós-graduação em contabilidade, 
proporcionando, dessa forma, a elevação dos conceitos con-
cedidos pela CAPES para a nossa revista e para os cursos na 
área contábil.

Por outro lado, não poderíamos deixar de manifestar a nos-
sa admiração e gratidão àqueles que têm prestigiado a nossa 
revista Pensar Contábil, pelo esforço e pela qualidade dos ar-
tigos enviados para publicação.

Prezados leitores, aproveitem os artigos aqui selecionados, 
que, com certeza, contribuirão, e muito, para enriquecer, ainda 
mais, o nosso conhecimento da nobre Ciência Contábil. Uma 
ótima leitura.
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Orientações aos colaboradores  
da Revista Pensar Contábil
Perfil temático e objetivos da publicação:
A Revista Pensar Contábil é um periódico trimestral do Conselho Regional de Contabilidade, existente desde 
agosto de 1998 e tem como missão a divulgação de artigos relevantes na área de contabilidade, com o objeti-
vo de fomentar a pesquisa.

Mecanismo de avaliação de artigos:
Podem encaminhar artigos para a revista colaboradores do Brasil e do exterior.
Os artigos recebidos são avaliados pelo Corpo Editorial e consultores externos, através do sistema double 
blind review, não sendo conhecidos os autores durante a avaliação.
Os artigos são apreciados e pontuados para uma edição específica da revista. 

Envio e regras para publicação de artigos:
Os artigos deverão ser inéditos, podendo estar no idioma português, espanhol ou inglês. Devem ser encami-
nhados para o e-mail pensarcontabil@crcrj.org.br, nos prazos e características a seguir:

Para publicação na Revista número Prazo para receber artigos
 41 – Jul./Set.    - 2008 30/06/08
 42 – Out./Dez.  - 2008 30/09/08
 43 – Jan./Mar.  - 2009 31/12/08

a) em folha de rosto, deverá constar:
 -  o título do artigo;
 -  identificação e qualificação do(s) autor(es) constando: o nome completo, número de registro (se for o caso), for-

mação e qualificação profissional e/ou acadêmica (no caso de citar instituição de ensino, informar também o CEP, 
Cidade e UF correspondente);

 -  endereço completo, telefone, fax e e-mail do(s) autor(es);
b) a estrutura de apresentação do artigo deverá conter: título do artigo, resumo e palavras-chaves, assim como os 

mesmos tópicos em inglês (title, abstract, key words), introdução, desenvolvimento e conclusão;
c) a bibliografia completa deverá ser apresentada em ordem alfabética no fim do texto, de acordo com as normas da 

ABNT (NBR-6023 revisada);
d) a formatação do artigo deve ser: 
 - digitado em Word, tamanho A4, fonte Times New Roman;
 - fonte tamanho 12 para texto e tamanho menor para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e 

legendas das ilustrações e tabelas;
 - as folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm; 
 - entrelinhas simples;
 - alinhamento justificado;
e) os artigos deverão estar redigidos em português. Os artigos de autores do exterior serão publicados em inglês, 

espanhol ou português, conforme o caso;
f) os artigos deverão ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas;
g) os artigos deverão ter sido completa e perfeitamente revisados;
h)  os direitos autorais dos artigos publicados nesta revista são dos autores, sendo concedidos pelos mesmos os 

direitos da primeira publicação ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 10, n. 40, p. 3 - 4, abr./jun. 2008
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Alexssander de Antonio Nunes 
Rio de Janeiro – RJ 
Mestre em Ciências Contábeis – FACC/UFRJ1

alexnunes1@uol.com.br

Concessão de Opções de Ações 
a Funcionários: um Problema Contábil

Resumo 
Os planos de incentivos atrelados a opções de ações são 

uma forma de remuneração variável, na qual ao funcionário é 
dada a oportunidade de participar da empresa como acionis-
ta. A transferência de titularidade das ações envolve valores, 
que são tratados pela Contabilidade como despesa. Normas 
a respeito da mensuração dos valores envolvidos e das for-
mas de divulgação desses valores constam nos órgãos regu-
ladores FASB e IASB. No Brasil, a matéria é motivo de pare-
ceres e recomendações da CVM, já que não existem regras 
explícitas exigindo a contabilização. Este artigo apresenta as 
opções de ações como forma de remuneração e as regras de 
tratamento contábil afins. No estudo empírico foram selecio-
nadas 15 companhias abertas nacionais, e as informações 
coletadas demonstram que há diferenças entre o que é di-
vulgado para os órgãos reguladores e o mercado de capitais 
brasileiro e a recomendação da CVM em Ofício Circular.
Palavras-chave: opções de ações, remuneração variável, Contabi-
lidade.

Abstract
 The Stock Options Plans is a variable compensation mode 

in which to the employee the chance is given to participate of 
the company as shareholding. The transference of title of the 
stocks involves values, that are treated as expense by the 
Accounting. Statements for mensuration and divulgation of 
the involved values are found in FASB and IASB. In Brazil the 
object is not regulated and is reason to recommendations of 
the CVM. This article presents the stock options plans and 
Accounting norms. In empirical study had been selected fifte-
en companies and the collected information demonstrate that 
it has differences between what it is divulged for the regula-
ting agencies and the Brazilian stock market and the recom-
mendation of the CVM. 
Key Words: stock options, compensation, Accounting.

1. Introdução
Atualmente, uma das formas de tornar as empresas mais 

competitivas e com maior excelência nos seus processos 
está na preocupação com seus funcionários, e a remunera-
ção é uma maneira de explicitar essa preocupação. Melhor 
remuneração tende a gerar bem-estar, motivação ao alcance 
de objetivos e maior comprometimento com o negócio.

Este trabalho tem como objeto uma forma particular de 
remuneração, na qual o pagamento é associado à cessão de 

ações ou opções de ações. Os fundamentos da criação des-
ses planos de incentivos podem ser explicados pela Teoria 
da Agência, que estuda de forma comportamental a divisão 
entre a propriedade e a gestão dos recursos. 

Devido a específicas particularidades e benefícios, o uso 
dessa forma de remuneração tem despertado, pelo menos 
nos últimos 30 anos, muito interesse no meio corporativo. 
Pelos valores envolvidos, há um histórico de discussões na 
academia e nos órgãos reguladores FASB e IASB, tratando 
de estabelecer qual a melhor forma de mensuração da des-
pesa envolvida. Essa matéria também é pauta na CVM, que 
ainda não apresentou regulamentação definitiva a respeito.

Como objetivo, este artigo se propõe a estudar a evolução 
de comportamento das companhias nacionais, expresso pe-
las suas demonstrações contábeis, relativo à concessão de 
opções de ações como modalidade de remuneração a fun-
cionários, em confronto com as recomendações propostas 
pelos órgãos normatizadores. 

Para alcançar o objetivo proposto, o trabalho trata de estu-
dar as regras mais recentes para contabilização, impostas pelos 
órgãos normatizadores internacionais. A respeito da evolução 
propriamente dita, foi feita uma análise do nível informativo apre-
sentado pelas empresas brasileiras, comparando os resultados 
dos demonstrativos do exercício de 2006 com os resultados de 
outro trabalho, que usou os demonstrativos contábeis de 2003.

A metodologia utilizada se baseou nos critérios descritivo e 
exploratório, e os procedimentos foram associados às pesqui-
sas bibliográficas, documentais e ex post facto. Para este es-
tudo, foram selecionadas companhias abertas brasileiras lista-
das e ativas na CVM, usando de critérios não probabilísticos.

A pesquisa baseou-se, especificamente, nas atuais reco-
mendações da CVM e nas normas norte-americanas. Para 
enriquecimento do trabalho, também foi exposta a atual regra 
do IASB, de publicação e vigência recente, que se propõe 
a tornar-se parâmetro para a padronização internacional do 
tratamento contábil da matéria.
 
2. Opções para Unir os Sujeitos

Encontram-se na bibliografia vários motivos para a utiliza-

Artigo recebido em 15/10/2007 e aceito em 30/04/2008.

1  FACC/UFRJ – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 22.290-240 – Rio de Janeiro – RJ.
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ção das ações e de outros títulos de propriedade em modali-
dades de remuneração, seja para alinhamento dos interesses 
dos funcionários aos dos acionistas, seja para a atração e re-
tenção de talentos ou outros. O fato é que esses motivos visam 
à maximização dos esforços a fim de alcançar melhores resul-
tados e destaque perante o mercado (KIESO e WEYGANDT, 
1998, p. 877; NIEMANN e SIMONS, 2003, p. 322; SUL e KIM, 
2003, p. 37; ROSS, et al., 2002, p. 502; e ANTHONY e GO-
VINDARAJAN, 2002, p. 620). A utilização de recursos diferen-
ciados de remuneração variável possui embasamento teórico, 
com destaque para o trabalho de Jensen e Meckling (1976), 
sob o título de Teoria da Agência ou do Agente.

Na sua concepção clássica, a Teoria da Agência demons-
tra que nas organizações há uma evidente separação entre 
a propriedade e o controle dos recursos disponíveis, e desta 
separação potencialmente surgem pontos de controvérsia, 
os chamados conflitos de agência. A explicação para os con-
flitos está inicialmente na apresentação de dois sujeitos, que 
são o principal e o agente. 

O primeiro sujeito, apresentado como ‘principal’, é o proprie-
tário dos recursos, mas que não os administra por algum motivo 
qualquer. Para a gestão dos recursos, o principal contrata outro 
sujeito, descrito como o ‘agente’, e a ele delega sua autoridade 
e responsabilidade no negócio. O agente deverá tomar deci-
sões e controlar o negócio conforme os interesses do principal. 

Os conflitos surgem quando o contrato firmado entre o 
principal e o agente passa a não ser cumprido na plenitude, 
ou seja, quando os interesses particulares do agente (que 
tem suas originais reações, emoções e anseios) não estão 
plenamente alinhados com os interesses do principal. A ges-
tão tende a não ser mais em função da vontade do principal, 
e sim dos seus próprios interesses. 

Para reduzir os conflitos e realinhar os interesses dos sujeitos, 
o principal faz uso de gastos com métodos, fazendo com que o 
administrador execute a sua função de acordo com o contrato 
inicial. Estes gastos são chamados custos de agenciamento e 
os métodos podem se referir a sistemas de controle, serviços 
de consultoria e auditoria ou bonificações a funcionários pela 
excelência nos serviços prestados/resultados alcançados.

Assim, dentre os métodos de controle usados pelos pro-
prietários dos recursos no negócio, a Teoria conclui que pla-
nos de remuneração totalmente fixos e inflexíveis tenderiam 
a perder espaço para novas variações de remuneração, 
transformando os funcionários de meros executores de tare-
fas em parte integrante do negócio. 

Trazendo para a realidade, a Teoria encontra prática na 
sua aplicação nas sociedades por ações. Nelas, a gestão 
plena dos recursos disponíveis e a tomada de decisões es-
tratégicas sofrem influência de interesses de acionistas (prin-
cipal) e de administradores (agente). Quando não há alinha-
mento nos interesses dos dois sujeitos, cria-se uma zona de 
permanente conflito. 

Como custo de agência gasto para a redução dos confli-
tos, o acionista toma a iniciativa de convidar o administrador, 
antes mero funcionário remunerado como tal, para participan-

te ativo nos resultados do negócio, através de remuneração 
adicional em participação dos lucros apurados e em outros 
resultados alcançados, financeiros ou não-financeiros. Dentre 
os vários tipos de remuneração variáveis existentes para pre-
miar o trabalho dos funcionários das organizações, um deles 
consiste no pagamento em ações e em opções de ações.

Em outra visão, a remuneração em ações surgiu em de-
corrência do fato de que a organização deve ser gerida sem 
vida definida e que a sua administração deve ser feita de 
modo que, ao menos, retenha uma parte do valor que ela 
produz para continuar a progredir ao longo dos anos. Na con-
tinuidade, a companhia deve agregar valor a todos os envol-
vidos na sua existência, o que explica a aplicabilidade do uso 
de títulos de propriedade.

3. Utilização das Opções como Remuneração
As opções são usadas desde longa data. Registros indi-

cam seu uso desde as civilizações grega e romana. O em-
brião da fórmula atual de operações de compra e venda data 
do século XVII, na Holanda, e depois na Inglaterra imersa na 
Revolução Industrial. O desenvolvimento da atual forma no 
mercado financeiro ocorreu nos Estados Unidos da América, 
principalmente após a crise de 1929 (GASTINEAU, 1979, p. 
15-25 e DAIGLER, 1994, p. 2).

Relacionada à remuneração, a adoção das opções é mais 
recente. O registro mais antigo encontrado consta na Chrys-
ler Corp, onde a primeira aprovação dos planos de outorga 
de opções pelo Conselho de Administração data de 1952 
(SMITH e WALLACE, 1997, p. 460). No Brasil, as primeiras 
implantações de planos de incentivos em opções de ações 
datam da década de 1970, adotados pelas empresas norte-
americanas instaladas no país, que praticamente copiaram 
a metodologia então usada para os executivos aqui locados.

Nos últimos anos verifica-se um crescimento muito grande 
na adoção desse tipo de incentivo em empresas de destaque 
e em atividades diversas, como, por exemplo, a Bristol-Myers 
Squibb, eleita a maior empresa do setor farmacêutico no anu-
ário Maiores e Melhores da revista Exame em 2000 e uma das 
100 Melhores Empresas para se Trabalhar-2003, classificação 
apresentada pela mesma publicação; ela o oferece a pratica-
mente todos os funcionários (SILVEIRA, 2000, p. 48). 

Passagens que demonstram quanto este tipo de incentivo 
tomou espaço no ambiente corporativo constam de Catanach 
(2003, p. 386) e Rosen (2002), que descrevem que, de ex-
clusivos para executivos-seniores das grandes companhias, 
estes planos durante a década de 1990 tiveram um cresci-
mento vultoso, acreditando-se que mais de 10 (dez) milhões 
de empregados, incluindo os de nível médio, possuem planos 
de opções de ações. Outra, de Kraizberg et al. (2002, p. 384), 
cita um estudo de 1997 realizado pelo National Center for Em-
ployee Ownership – NCEO2,  que indica que entre 17 a 18 
milhões de pessoas nos EUA são beneficiários de planos de 
incentivos baseados em opções de ações, que elas têm rece-
bido um total de mais de US$ 650 bilhões em ações, e que os 
planos existem em pelo menos 10.000 empresas.

Alexssander de Antonio Nunes Concessão de Opções de Ações a Funcionários: um Problema Contábil

2 O National Center for Employee Ownership – NCEO é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1981, com o intuito de fornecer informações confiáveis 
e objetivas sobre planos de opções em ações para funcionários e outros serviços relacionados, através de pesquisas, publicações, cursos e conferências 
(WAINSTOK, 2003, p. 14).
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Outros exemplos dos montantes envolvidos são discrimi-
nados por Smith e Wallace (1997, p. 479) e por Weston et al. 
(1998, p. 399-400). Os primeiros, em um estudo envolvendo 
a Chrysler Corporation, descrevem que o então CEO Lee Ia-
cocca obteve renda anual somente com exercício de opções, 
no período de 1983 a 1992, variando entre US$ 2 milhões 
e US$ 10 milhões, com um pico de US$ 13.459.450,00 em 
1987. Em comparação, a remuneração média total em ou-
tras fontes se situou por volta de US$ 1,5 milhão. Os últimos 
citam a Disney, onde em 1995 o então presidente Michael 
Eisner realizou US$ 200 milhões em exercício de opções de 
ações, valor este realizado devido à elevação do preço das 
ações da Companhia, de US$ 7,00 a unidade em 1986 para 
US$ 64,25 em 1995. O quadro anterior o apresenta com um 
ganho de pouco mais de US$ 617 mil.

4. A Operacionalização do Incentivo
O uso das opções como forma de remuneração consiste 

em conceder numa data específica aos empregados (grant 
date) opções para compra de lotes de ações no futuro, a um 
preço de exercício fixo que seja igual ou acima do preço de 
mercado corrente da época da concessão. O incentivo ofe-
recido torna-se ‘combustível’ para que os empregados tra-
balhem com afinco, a fim de que melhorem o desempenho 
da empresa e, conseqüentemente, aumentem o preço uni-
tário de mercado da ação, excedendo o preço de exercício. 

Quando chegar o prazo para exercício das opções, os 
empregados desembolsarão o valor de exercício e recebe-
rão as ações. Daí em diante existem dois caminhos: poderão 
realizar um ganho, revendendo-as ao preço de mercado cor-
rente, ou continuar com os títulos, aguardando aumentos adi-
cionais e recebendo dividendos, como os demais acionistas. 
Obviamente, se o preço de exercício excede o preço da ação, 
os empregados não exercerão suas opções (HOSKIN, 1997, 
pp. 724-725, e ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2002, p. 620).

O efetivo pagamento aos empregados pode ser feito pelas 
próprias ações da Companhia, em opções de ações ou ou-
tros títulos de participação emitidos a favor dos empregados 
ou em espécie, no qual os valores estão atrelados ao valor 
de mercado das ações da Companhia no futuro. Em todos 
os tipos, a recompensa depende de eventos futuros e, em 
quase todos, continuar empregado é um elemento necessá-
rio para o direito continuar vigente. Excetuando-se situações 
especiais, a popularidade do plano depende da perspectiva 
do mercado de ações da empresa e das taxas consideradas 
no contrato de opção (KIESO e WEYGANDT, 1998, p. 857).

Desse modo, constata-se que a maior vantagem para a 
empresa, neste tipo de benefício oferecido, é, além do fato de 
atrair e reter profissionais com talento em um mercado com-
petitivo (KIESO e WEYGANDT, 1998, p. 877), proporcionar 
também a motivação dos funcionários para o alcance de altos 
níveis de desempenho e resultados, a curto e longo prazos. 
Além de alinhar interesses, desencorajam comportamentos 
oportunistas e promovem a maximização de bom comporta-
mento (NIEMANN e SIMONS, 2003, p. 322; ROBBINS, 2001, 
p. 199; SANDERS, 2001, p. 488; e SUL e KIM, 2003, p. 37). 

Parte dessa motivação é detectada pelo dado de que os 
funcionários se enquadram também no papel de acionistas, 
no qual, mantendo o direito de participação na empresa, 

mesmo se a deixarem no futuro, continuam com a posse dos 
títulos (WESTON et al., 1998, p. 302, e ROSS et al., 2002, p. 
502). Contudo, existem casos de planos de opções que apre-
sentam restrições em contrato, cuja venda pelo funcionário 
após a data de aquisição deve obedecer a certo período de 
carência (ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2002, p. 620).

Conforme comprovado pela popularidade apresenta-
da anteriormente, este tipo de transação traz a possibi-
lidade de altos ganhos, tanto para empregados quanto 
para empresas. Para os empregados, sejam eles execu-
tivos ou não, a preferência por remuneração em ações e 
opções é detectada pela possibilidade de que elas os tor-
nem milionários, se a Companhia obtiver sucesso nos 
seus negócios (KIESO e WEYGANDT, 1998, p. 853).

Para as empresas, o grande crescimento em populari-
dade de uso das opções de ações se deve à possibilidade 
de tomada de recursos para investimentos, em atendimen-
to à obtenção das suas metas e objetivos operacionais, 
táticos e estratégicos, a baixo custo (JOHNSON, 2003; 
CHEN, 2003, p. 942; e ROSS et al., 2002, p. 502), assim 
como podem ser usados em uma grande variedade de ati-
vidades de reestruturação (WESTON et al., 1998, p. 294).

Inerente ao tratamento desse tipo de instrumen-
to, existem riscos envolvidos. Como um jogo, a pos-
sibilidade de altos ganhos incorre em riscos na mes-
ma proporção para os funcionários, riscos estes nem 
sempre de controle pleno da gestão da organização.

O maior dos riscos, considerado o grande problema no 
uso das opções como incentivo, é a volatilidade de pre-
ço das ações, influenciada por fatores externos ao contro-
le da administração (como conjuntura econômica e política 
nacional e internacional, comportamento do mercado de 
valores mobiliários, expectativas referentes à própria em-
presa e ao mesmo mercado); ela afeta o preço das ações 
no mercado financeiro e o valor dos incentivos concedidos, 
abalando toda a estrutura de criação de motivação, propor-
cionada pela expectativa de ganhos futuros (ANTHONY e 
GOVINDARAJAN, 2002, p. 620, e SILVEIRA, 2000, p. 51).

Mas, mesmo considerando os riscos envolvidos, um estu-
do demonstra que os planos de opções ainda são potencial-
mente grandes motivadores. Trabalho de Kreizberg, Tziner e 
Weisberg (2002, p. 385) considera que, de menos motivador 
que um simples incentivo por mérito ou participação nos lu-
cros pela característica da não-linearidade entre o esforço 
e o resultado econômico-financeiro, o incentivo em opções 
torna-se potencialmente motivador pela existência de um 
componente psicológico, na qual a sensação da proprieda-
de da empresa pode reverter esta potencial queda de moti-
vação, no trabalho e no alcance dos resultados almejados.

Também relacionado aos riscos, considerando os confli-
tos de agência, e ao conservadorismo do comportamento 
do administrador na tomada de decisões, Sanders (2001, p. 
488) discrimina que o pagamento em opções cumpre uma 
importante função, como uma ferramenta útil na persuasão 
de executivos a se engajar em maiores riscos a longo prazo.

Os planos de incentivos baseados em opções se apresen-
tam em diversas modalidades:

 • Opções de ações incentivadas ou não-qualificadas 
(Stock Options) – Diferem quanto à tributação, que onera a em-
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presa ou o funcionário, e quanto à lista de funcionários elegíveis;
 • Ações fantasmas (Phantom Stocks) – Trata-se da 

concessão de uma quantidade de ações apenas registradas 
extracontabilmente. No fim de determinado período, elegíveis 
têm o direito de receber uma gratificação igual à valorização 
das ações no mercado desde a data da concessão;

 • Direitos de valorização das ações (Stock Appre-
ciation Rights) – Representam direitos. Neste tipo de plano, 
ao funcionário é dado o direito de receber partes de valoriza-
ção de ações-objeto, que são definidas como o excesso do 
preço de mercado da ação na data de exercício, acima de 
um preço preestabelecido quando da concessão do direito;

 • Ações de desempenho (Performamce-Type Plans) 
– Trata-se da concessão de determinada quantidade de 
ações a um executivo quando determinadas metas de longo 
prazo são atingidas; e 

 • Unidades de desempenho – Constituem o paga-
mento de uma gratificação, pelo cumprimento de metas a 
longo prazo (KIESO e WEYDANDT, 1998, pp. 874-877; KO-
CHAN e BAROCCI, 1985, pp. 260-261; SMITH e WALLACE, 
1997, pp. 485 e 489; e EPSTEIN e MIRZA, 2003, p. 670).

Outros tipos encontrados são as opções restritas (restric-
ted options), observadas pela concessão de determinado 
número de ações que devem ficar com o profissional por um 
período pré-definido, ficando o efetivo pagamento vinculado 
à permanência dele na organização (VOGEL, 2001), e a sim-
ples custódia das ações por um período, e após este, o fun-
cionário passa a ter a posse plena do título (BRUHL, 2003).

5. O Tratamento Contábil da Concessão do 
Incentivo

Na visão contábil, os gastos referentes à concessão de 
ações e opções a empregados são considerados despesa 
com remuneração. As práticas contábeis atualmente utiliza-
das referem-se às normas do FASB e do IASB e a pronun-
ciamentos da CVM.

5.1. FASB
No FASB, a norma que trata da matéria da remuneração 

em ações e em opções é o SFAS n. 123 – Accounting for 
Stock-Based Compensation.

Nos EUA, o início da preocupação com o tratamento con-
tábil das opções de ações vem desde 1972, quando o Ac-
counting Principles Board – APB, predecessor do FASB, emi-
tiu a norma APB n. 25, na qual especificava que o custo das 
opções na data da distribuição deveria ser medido por seu 
valor intrínseco, calculado pela simples diferença entre o valor 
de mercado corrente da ação e o preço de exercício da opção 
(SFAS n. 123, 1995, § 3º), considerado o ganho que poderia 
ser realizado se a opção fosse exercida de imediato (STICK-
NEY e WEIL, 2000, p. 684, e ARYA e SUN, 2004, p. 305).

Na prática, este método permitia que, se o preço de exer-
cício definido fosse igual ao valor de mercado corrente, não 
fosse atribuído custo algum às opções concedidas. Uma ex-

plicação lógica para a não valoração partiu do princípio de 
que, como não há uma efetiva transferência de dinheiro na 
data da concessão do incentivo, o evento não teria impor-
tância, e por isso não haveria reconhecimento contábil de 
qualquer dispêndio (BODIE et al., 2003, p. 43). 

Mas, devido à inauguração da Bolsa de Valores de Chicago 
– CBOE e à publicação de um método matemático de precifi-
cação de opções (o modelo Black & Scholes) em 1973, o mer-
cado para estas opções cresceu de tal forma, que ficou claro 
ser o valor das opções muito mais que a simples diferença 
ditada pela então norma em vigor (BODIE et al., 2003, p. 43). 

Após diversos pronunciamentos dados pela academia 
quanto a esta nova realidade e ao obsoletismo em que a nor-
ma se encontrava, no início da década de 1980, a American 
Institute of Certified Public Accountants – AICPA, como as-
sessoria da Securities and Exchange Commission – SEC, e 
outros interessados ligados ao ramo empresarial começaram 
a rever a norma e propor alterações, culminando com a emis-
são, em 1995, do SFAS n. 123, que inicialmente recomenda-
va o reconhecimento das opções de ações pelo valor justo, 
no qual as opções são mensuradas na data de concessão 
do incentivo, o cálculo é feito por um modelo de precificação 
(Black & Scholes ou outro) e este valor é reconhecido como 
despesa. (SFAS n. 123, 1995, § 5º; ANTHONY, 2004, p. 89, 
e STICKNEY e WEIL, 2000, pp. 685-686).

Durante mais de cinco anos, críticas surgiram a respeito 
do termo ‘recomendação’, várias delas considerando que o 
novo critério era um meio-termo e que refletiu o grande lobby 
das empresas e de políticos contrários ao registro compulsó-
rio da despesa a valor justo, o qual predominou na discussão 
do tema no FASB (ARYA e SUN, 2004, p. 305, e MARIS et 
al., 2003, p. 672), e que os valores de despesa não reconhe-
cidos eram de tamanha grandeza, que reverteriam elevados 
lucros a maiores prejuízos3  (BALSAM et al., 2003, p. 36, e 
BODIE et al., 2003, p. 44).

As críticas enfim culminaram na retomada de discussões 
no FASB, até a emissão, no final de 2004, do novo SFAS n. 
123 revisado, que, entre outras informações, exige o reco-
nhecimento da despesa, a valor justo (FASB, 2007).

5.2. IASB
No IASB, até 2003, a norma que mais se aproximava do 

tratamento da emissão de opções de ações era o IAS n. 19: 
Employee Benefits, revisada em 2000. Ela tinha como obje-
tivo prescrever o método de contabilização e divulgação dos 
benefícios a empregados de uma forma genérica, que não 
contemplava a exigência da divulgação das informações re-
ferentes aos planos de incentivos baseados em opções de 
ações e da mensuração dos montantes a valor justo (IBRA-
CON, 2002, pp. 360 e 457).

Em 2004 o IASB lançou, após um período de discussões, 
uma nova modalidade de norma, denominada International 
Financial Reporting Standards – IFRS, no qual o intuito é o 
desenvolvimento por completo de um adequado sistema con-
tábil internacional envolvendo todos os usuários ao redor do 
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3 O estudo de Balsam et al. (2003, p. 36) encontrou, em uma amostra de 242 empresas, diferenças muito significativas nos valores de despesa com remunera-
ção de opções e o resultado da empresa após a adoção do valor justo para as mesmas opções. Ilustrando em valor, Bodie et al. (2003, p. 44) citam que, se a 
AOL Time Warner tivesse, em 2001, registrado como despesa e a valor justo suas transações relacionadas com opções de ações a funcionários, o resultado 
se reverteria de um lucro operacional divulgado em torno de US$ 700 milhões para um prejuízo operacional de US$ 1,7 bilhão.
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mundo, considerando a busca de informações de alta quali-
dade para auxiliar os gestores a tomar decisões econômicas. 
(Epstein e Mirza, 2003, p. 7). Em fevereiro de 2004 foi emitido 
o IFRS 2 – Accounting for Share-Based Payment, que trata da 
remuneração em ações ou outros instrumentos de participa-
ção, propondo principalmente que a despesa deve ser reco-
nhecida e declarada pelo valor justo, mensurada por um mo-
delo de precificação reconhecido, revogando os dispositivos à 
matéria constantes no IAS n. 19. (MARIS et al., 2003, p. 669). 

O objetivo da IFRS 2 é que a organização especifique um 
reconhecimento financeiro quando se compromete com uma 
transação de pagamento baseado em ações. Em particular, 
a IFRS exige que a Companhia reflita em seu resultado e em 
sua posição financeira os efeitos das transações de paga-
mentos baseadas em ações, incluindo despesas associadas 
com a concessão de opções de ações a funcionários. 

5.3. CVM
A CVM emitiu em fevereiro de 2007 o Ofício-Circular/CVM/

SNC/SEP n. 01/2007, no qual, entre vários outros assuntos 
relevantes, discrimina suas considerações sobre a matéria 
de remuneração por ações e opções.

O referido ofício descreve as opções de ações como uma 
modalidade de remuneração a empregados, informa sobre a 
prática contábil norte-americana, sobre a contabilização pela 
norma internacional IFRS 2, sobre os métodos matemáticos 
de precificação e sobre os aspectos corporativos da aprova-
ção do plano de opções.

Na contabilização dos planos de remuneração por ações e 
opções, o órgão recomenda à Companhia que a despesa oriun-
da desse tipo de incentivo seja reconhecida no período de sua 
ocorrência, e estimada pelo valor justo (ou seja, através de mé-
todos de precificação adequados). Enquanto essa atitude não 
se transforma em uma exigência, é solicitado ao menos que as 
empresas divulguem em Nota Explicativa às Demonstrações 
Financeiras Padronizadas qual seria o saldo do resultado do 
período e do patrimônio líquido, caso houvesse sido feita tal 
contabilização, do mesmo modo como consta na SFAS n.123.

Na parte “divulgação em nota explicativa dos planos de 
opções” consta a aprovação da Deliberação CVM nº 371 e 
a menção ao artigo 176 da lei societária, sendo que a com-
panhia deve divulgar em Nota Explicativa às Demonstrações 
Contábeis e no formulário Informações Trimestrais – ITR as 
seguintes informações relativas aos Planos de Opções, sem-
pre comparativamente aos respectivos períodos anteriores:

 • a existência de Planos de Opções, com a descri-
ção de sua natureza e condições;

 • a quantidade, descrição da natureza e condições 
e montante de opções outorgadas, exercidas e expiradas, se 
for o caso, detidas por cada grupo de beneficiários, incluindo 
o seu preço de exercício ou, se for o caso, a forma de cálculo 
para obtê-lo. A medida da elegibilidade dos beneficiários ao 
exercício do direito deve ser indicada;

 • o percentual de diluição de participação a que, 
eventualmente, serão submetidos os atuais acionistas em 
caso de exercício de todas as opções a serem outorgadas;

 • quanto às opções exercidas, descrição das ações 
entregues, em quantidade, classe e espécie, e o preço total e 
unitário de exercício relativamente a cada uma das classes e es-
pécies e o respectivo valor de mercado nas respectivas datas;

 • as datas ou períodos em que poderão ser exercidas 

opções pelos beneficiários e eventuais datas de expiração;
 • descrição das eventuais negociações envolvendo 

ações em tesouraria para efetuar o resgate das opções, in-
dicando a quantidade de ações, por classe e espécie, bem 
como o valor recebido pela Companhia; e

 • o efeito na Demonstração do Resultado do Exercí-
cio e no Patrimônio Líquido, caso essa contabilização tivesse 
sido feita (CVM, 2007).

Conforme o próprio ofício, entende-se que, num futuro 
próximo, seja implantada uma Instrução específica que tra-
te da matéria, regulamentando de forma mais eficaz tanto 
o tratamento contábil quanto a divulgação das informações 
(NUNES, 2004, p.119).

6. O Estudo Empírico
De acordo com o objetivo proposto, o estudo demonstra 

em qual nível informativo estão as demonstrações contábeis 
a respeito da concessão de opções de ações a funcionários, 
de acordo com a recomendação expressa pela CVM. A evo-
lução do grau informativo, sob a influência do SFAS nº 123 
revisada e da IFRS 2, é exposta por um trabalho de compa-
ração entre as informações divulgadas nos demonstrativos 
contábeis entre dois períodos distintos. 

A população consistiu em todas as companhias abertas 
listadas e ativas na CVM, empresas que, entre outras parti-
cularidades, são obrigadas a divulgar, periodicamente e de 
modo amplo, suas informações e resultados econômico-fi-
nanceiros aos participantes do mercado de capitais, entre 
outros interessados.

A amostra inicial obtida para a pesquisa foi composta por 37 
empresas, representativas das companhias abertas que apre-
sentam programas de captação de recursos no exterior via De-
pository Receipts (DR) níveis II e III. A relação das companhias 
elegíveis por esse critério foi capturada via informação da CVM 
na parte “Companhias Abertas – Programas de DR aprovados”, 
da sua página na Internet <http://www.cvm.gov.br>.

A escolha de tal critério deveu-se ao fato de que essas 
empresas, no envio de suas informações contábeis à SEC e 
às Bolsas de Valores internacionais, devem atender às nor-
mas internacionais de Contabilidade (IAS-GAAP e/ou US-
GAAP), entre elas as relacionadas a operações com ações 
e opções a funcionários de um modo geral. Por isso, inicial-
mente foram buscadas as companhias que presumivelmente 
apresentam seus relatórios contábeis com nível informativo 
e de detalhes maior.

Dessa primeira amostra de companhias abertas, foram pes-
quisadas as Notas Explicativas das DFP’s enviadas à CVM, re-
ferentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, para 
detectar quais empresas apresentam, no seu quadro de incen-
tivos, os programas de opções de ações. As DFP’s foram extra-
ídas, via Internet, da página da CVM, durante o mês de abril de 
2007. Como resultado, em 22 empresas não foram encontradas 
informações a respeito de tais programas de incentivos.

Das DFP’s das 15 empresas restantes que apresentam 
planos de opções de ações a funcionários e que representam 
a amostra final, foram verificados o método de divulgação 
e os graus de abrangência e de detalhes das informações, 
em comparação com a Deliberação CVM n. 371/00 e com o 
Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP n.01/2007, quanto ao volume 
das informações que devem ser divulgadas. 
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7. Resultados

7.1. Demonstrativos do exercício de 2006
De um modo geral, o tratamento que as companhias aber-

tas brasileiras oferecem a planos de opções em ações não é 

uniforme. Nas informações constantes em Nota Explicativa às 
DFP’s, as empresas não atendem plenamente às recomenda-
ções da CVM. O Quadro 1 expõe, de forma resumida, o que 
cada empresa apresenta, em comparação com o que recomen-
da a CVM no ofício-circular CVM/SNC/SEP n. 01/2007.

Alexssander de Antonio Nunes Concessão de Opções de Ações a Funcionários: um Problema Contábil

Quadro 1:  Empresas do estudo: Informações disponibilizadas pelas companhias, referente às opções de ações a empregados

Empresa 1 2 3 4 5 6 7

BANCO ITAU HOLDING 

FINANCEIRA S.A.

Sim, a executivos, ações preferenciais Sim Sim Sim Sim Sim Sim

BRASIL 

TELECOM S.A.

Sim, a administradores e empregados, ações 

preferenciais

Sim Sim Não Sim Não há Calculada a 

despesa

CIA.BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIÇÃO

Sim, a administradores e empregados, ações 

preferenciais

Sim Não há Sim Sim Não há Informa 

despesa e 

resultado

COMPANHIA DE BEBIDAS 

DAS AMÉRICAS-AMBEV

Sim, a funcionários pré-selecionados, ações 

preferenciais e ordinárias

Sim Não há Sim Sim Sim Não há

EMBRAER 

EMP. BRAS. AERON. S.A.

Sim, a empregados, ações 

preferenciais

Sim Não há Sim Sim Não há Informa 

efeito no PL

EMBRATEL 

PARTICIPAÇÕES S.A.

Sim, a diretores e alguns empregados, 

ações preferenciais

Sim Não há Sim Sim Não há Informa 

despesa e 

resultado

GERDAU S.A Sim, a administradores, empregados e presta-

dores de serviços, ações preferenciais

Sim Sim Não Sim Sim Não há

GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S.A.

Sim, a executivos seniores, diretores e demais 

administradores, ações preferenciais

Sim Não há Sim Sim Não há Informa 

resultado

TAM S.A. Sim, a diretores e empregados, ações prefer-

enciais

Não Sim Não Não Não há Não há

TIM PARTICIPAÇÕES 

S.A.

Sim, a diretores e executivos-chave, ações 

preferenciais

Não Não Não Sim Não Não há

TELE NORTE CELULAR 

PARTIC. S.A

Sim, a executivos-chave e outros empregados, 

ações preferenciais e ordinárias

Sim Não há Não Sim Não há Não há

TELE NORTE LESTE 

PARTIC. S.A.

Sim, a um grupo de executivos, ações prefer-

enciais

Sim Não há Não Sim Não há Não há

TELEMIG CELULAR 

PARTIC. S.A.

Sim, a executivos-chave e outros empregados, 

ações preferenciais e ordinárias

Sim Não há Não Sim Não há Não há

ULTRAPAR 

PARTICIPAÇÕES S.A.

Sim, a administradores, não informa o tipo Não há Sim,

é zero

Não há Sim Sim Não há

UNIBANCO S.A. e 

UNIBANCO HOLDING S.A.

Sim, a executivos, ações preferenciais Sim Não há Sim Sim Sim Não há

1 - Descrição da existência de Planos de Opções, sua natureza e condições.

2 - Descrição da quantidade, natureza e condições, e montante de opções outorgadas, exercidas e expiradas, detidas por cada grupo de beneficiários.

3 - Descrição do percentual de diluição de participação a que eventualmente serão submetidos os atuais acionistas em caso de exercício de todas 

as opções a serem outorgadas.

4 - Descrição completa das opções exercidas e das ações entregues.

5 - Descrição dos períodos em que poderão ser exercidas opções pelos beneficiários e eventuais datas de expiração.

6 - Descrição das eventuais negociações envolvendo ações em tesouraria para efetuar o resgate das opções.

7 - Descrição do efeito na Demonstração do Resultado do Exercício e no Patrimônio Líquido, caso essa contabilização tivesse sido feita.
Fonte: elaborado pelo autor, amparado pelas informações referentes aos planos de incentivos em opções de ações, constantes em Notas Explicativas às DFP’s 

enviadas à CVM.
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Pelo Quadro 1, percebe-se que todas as empresas pres-
tam informações a respeito da existência de planos de outor-
ga de opções de ações a empregados, sua natureza e con-
dições. Do mesmo modo, em praticamente todas, os planos 
de outorga são formalizados via contrato entre a empresa e 
o funcionário, e a administração dos planos é feita por um 
comitê gestor, designado especificamente para tal atividade.

Ainda a respeito das condições, cada companhia de 
modo particular delimita os níveis hierárquicos beneficia-
dos e as classes das ações disponibilizadas. A maioria 
concede somente ações preferenciais, exceção feita à 
AmBev e às empresas controladas pela Telpart (Tele Nor-
te Celular e Telemig Celular), que também oferecem ações 
ordinárias. As empresas, de forma geral, estabelecem res-
trições quanto ao exercício da opção, como permanên-
cia nos quadros funcionais e posterior revenda das ações 
à própria Companhia, e, nos casos da Brasil Telecom, Gol 
e Telpart, o exercício da opção está condicionado ao cum-
primento de objetivos de desempenho estabelecidos.

A maioria das empresas apresenta, em formato grá-
fico, informações quanto aos montantes de opções ou-
torgadas que ainda estão dentro do prazo de carência, 
as exercidas e expiradas, bem como a movimentação 
de novas outorgas, e informações referentes aos pra-
zos de carência e prazo para o direito de exercício.

Quanto ao percentual de diluição para os atuais acionistas 
com a emissão de novas ações aos funcionários, não são 
todas as empresas que divulgam o percentual máximo de 
novas ações que podem ser emitidas para honrar os compro-
missos com os empregados. Do mesmo modo, quanto à di-
vulgação de emissão de novas ações ou ao uso de ações em 
tesouraria, tal informação é omitida por algumas empresas e 
em outras consta a possibilidade do uso de ambas as formas.

O ponto em que há a maior diferença de tratamento entre as 
empresas, dado o maior grau de subjetividade e arbitrarieda-
de no tratamento do gasto e a conseqüente maior divergência 
em relação à recomendação da CVM, consiste no reconheci-
mento contábil da despesa relacionada à outorga das opções. 
As que chegaram mais próximo da recomendação da CVM 
são o Itaú, Brasil Telecom, CBD, Embraer, Embratel e Gol 
S.A., que indicam o valor da despesa e/ou o efeito no resulta-
do e/ou o efeito no PL, caso a contabilização tivesse sido fei-
ta a valor justo, usando um método de precificação. A maioria 
das empresas (nove empresas) omite informação do valor da 
despesa e resultado e PL ajustados, calculados a valor justo. 

Situações peculiares são encontradas na Tele Norte 
Leste e na Ultrapar. A primeira faz uma provisão do saldo 
composto pela diferença entre o preço corrente da ação 
e o preço de exercício na data da concessão, e a despe-
sa referente a essa provisão é considerada realizada 
quando da ocorrência do exercício das opções-objeto do 
plano. O saldo da provisão é calculado com base na mé-
dia ponderada anual de opções que se tornam exercíveis.

A segunda adota um formato em que é concedido a um gru-
po seleto de executivos o usufruto de ações em tesouraria pelo 
prazo de 10 anos. A despesa foi calculada pelo valor total das 
ações na data da concessão do plano e amortizada pela em-
presa pelos mesmos 10 anos. Depois de transcorrido o prazo 
de usufruto, seguindo os mesmos executivos em atividade na 

Companhia, as ações são transferidas para os novos titulares.
Em síntese, quanto à descrição dos efeitos da conta-

bilização a valor justo de tais despesas, poucas se dis-
põem a apresentar os valores envolvidos, e há casos em 
que a não apresentação dos montantes é justificada pela 
não exigência legal das práticas contábeis brasileiras.

7.2. Resultados do exercício de 2006 comparados a 
2003

Para o estudo da evolução do grau de detalhes das informa-
ções, motivada pela revisão da norma do FASB e do IASB, os 
resultados obtidos e apresentados anteriormente foram compa-
rados aos resultados de outros trabalhos, como NUNES, 2004, 
pp. 195-197, e NUNES e MARQUES, 2005, pp. 64-67, que usou 
dos demonstrativos referentes ao exercício de 2003. A análise 
com os dados de 2003 contemplou uma amostra final de 14 em-
presas, obtidas usando dos mesmos critérios de delimitação de 
população e amostra usados para a nova pesquisa. A diferen-
ça na amostra final deveu-se à inclusão da TIM Participações, 
em substituição às suas subsidiárias TIM Sul e TIM Nordeste, 
incorporadas à holding em 2005, e à inclusão de duas novas 
companhias, Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA e TAM SA, que 
passaram a lançar programas de DR após 2004. 

Entre 2003 e 2006, em várias empresas (Brasil Telecom, 
Ambev, Gerdau, TIM substituindo as incorporadas, Tele Norte 
Leste, Telpart, Ultrapar e Unibanco) não houve alterações na di-
vulgação das informações relativas aos seus planos de outorga 
de opções de ações e conseqüentemente não houve revisão 
das informações. Exceções são o Banco Itaú, CBD, Embraer e 
Embratel, companhias que passaram a atender a solicitação do 
Ofício Circular da CVM, prestando informações a respeito dos 
montantes calculados via modelo de precificação. 

Especificamente entre as novas empresas consultadas, 
somente a Gol possui informações que chegam mais próxi-
mas da recomendação da CVM. A TAM apresenta, conforme 
indica o quadro, poucas informações a respeito do seu Plano 
de Opção de Compra de Ações. De forma geral, não hou-
ve avanço na melhoria do reconhecimento da despesa e no 
maior detalhamento das informações, conforme solicitação 
da CVM, historicamente feita nos últimos quatro anos.

8. Conclusões
A partir das informações obtidas, percebe-se que os pla-

nos de incentivos baseados na outorga de opções de ações 
representam um tipo de remuneração variável que trata de 
premiar o funcionário pelo bom serviço prestado, proporcio-
nando a ele elevados ganhos. Seu uso ainda beneficia a em-
presa devido a ser um potencial motivador ao trabalho, com 
o administrador tratando de tomar decisões não somente em 
benefício próprio, mas em benefício da organização como 
um todo, na preocupação de acionista.

A respeito da contabilização dos eventos que envolvem 
desde a concessão até o exercício das opções e compra das 
ações, existem regras específicas e de aceitação controver-
sa, historicamente motivo de discussões nas grandes entida-
des reguladoras. Amparado pelas considerações apresenta-
das pela academia, acredita-se que a forma mais próxima da 
ideal envolvendo a mensuração das opções é o cálculo pelo 
seu valor justo (NUNES, 2004, p.221). 
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Considerando as normas mais importantes, a emissão da 
IFRS 2 pelo IASB tende a padronizar universalmente o tra-
tamento de opções a empregados. O FASB, em concordân-
cia com as regras vigentes do IASB, revisou recentemente a 
sua norma, que agora exige a mensuração e divulgação dos 
montantes a valor justo. 

A CVM, em consenso de opinião com os órgãos estrangei-
ros, possui tentativas de criar uma Instrução que padronize o 
tratamento da remuneração por opções. Uma delas ocorreu em 
2002, quando foi elaborado um draft e enviado para discussão 
em audiência pública (NUNES e MARQUES, 2005, p. 71). Devi-
do a abordar pontos controversos, como a mensuração do valor 
justo da despesa, o projeto não foi levado adiante. Em contatos 
periódicos com o órgão, a informação é de que não houve nova 
abertura de audiência pública para tratar da matéria.

Assim, como meio alternativo, sempre visando à padro-
nização e melhoria da informação contábil, desde 2004 é 
adotada a publicação da remuneração em ações em Ofícios-
Circulares, em que há a recomendação de apresentação de 
informações mais detalhadas.

Entende-se que os resultados do estudo empírico atingiram 
o objetivo proposto por este trabalho, de estudar o tratamen-
to contábil das empresas brasileiras, nos planos de incentivo a 
funcionários, atrelados à cessão de opções de ações. O estudo 
empírico revelou que os demonstrativos contábeis, enviados à 
CVM e ao mercado de capitais nacional, possuem informações 
a respeito dos incentivos em opções, mas não seguem o padrão 
de informações básicas solicitado pelo mesmo órgão. A maioria 
das empresas do estudo não faz a contabilização desses ativos 
considerando cálculos de precificação. Em algumas é explícita 

a menção de que a despesa com a concessão de opções não é 
reconhecida devido a não haver imposição legal. 

No estudo da evolução das informações disponibilizadas, 
havia o anseio de que a situação se alterasse com as recentes 
emissões de novas regras, aprimorando o grau informativo da 
real situação econômico-financeira das companhias (NUNES, 
2004, pp. 218-219; NUNES e MARQUES, 2005, p. 72). Desde 
então, a CVM ano após ano recomenda a contabilização e di-
vulgação a valor justo dos valores envolvidos, com base nas no-
vas regras do FASB e IASB. Este trabalho confirmou que houve 
um avanço conforme a proposta da CVM, mas ainda tímido. 

Lembra-se que estas mesmas empresas atualmente es-
tão obrigadas a divulgar os montantes relativos à concessão 
de opções a empregados calculados a valor justo, quando 
apresentam suas informações contábeis via relatório 20-F à 
SEC. Como sugestão paras futuras pesquisas, um estudo 
que compare as informações atualmente enviadas à CVM e 
à SEC poderá ser muito útil em embasamento para a devida 
normatização no País.

Os órgãos normativos contábeis continuam seus estudos 
e discussões a fim de alcançar um consenso a respeito da 
solução mais eficaz para o problema de avaliação, mensu-
ração e divulgação dos valores envolvidos nas transações 
relacionadas com ações e opções de ações a funcionários. 
Novos estudos acadêmicos que demonstrem as distorções 
apresentadas no uso do método atual e que proponham 
aprimoramento nos atuais métodos de contabilização e di-
vulgação serão sempre bem-vindos, tornando-se mais uma 
fonte de embasamento para a mudança de mentalidade e 
lançamento de novas regras.
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O Efeito das Estruturas 
Organizacionais sobre 
os Sistemas de Custos 
nos Hospitais do Rio de Janeiro
Resumo

Este estudo descreve as características de sistemas de 
contabilidade de custos de dois hospitais públicos e dois 
hospitais privados, e as compara com as características 
dos sistemas de custos dos hospitais estudados por Almei-
da (1987). Especificamente, explora com mais profundida-
de alguns resultados verificados, porém não explicados por 
Almeida, como, por exemplo, a inexistência de sistemas de 
custos plenos em alguns hospitais e até mesmo a falta de 
interesse dos gerentes e doutores na manutenção e no uso 
de relatórios de custo para controle operacional, entre outros 
pontos. A contribuição principal deste estudo é a de apre-
sentar evidências de que os impedimentos para o funciona-
mento adequado de sistemas de contabilidade de custos em 
hospitais são decorrentes, entre outros, das características 
das organizações hospitalares.
Palavras-chave: Custos hospitalares. Burocracia profissional. Sis-
temas de custos.

Abstract
This study describes the characteristics of cost accounting 

systems of two state owned hospitals and two private hospi-
tals, and compares them with the characteristics of the sys-
tems of the hospitals studied by Almeida (1987). Specifically, 
it explores in more depth some unexplained results reported 
by Almeida, the deliberated undevelopment of the systems in 
use in some hospitals, and even the lack of interest of mana-
gers and doctors in the maintenance of the systems and in the 
use of cost reports to operational control, in others. The main 
contribution of this study is that it gathered evidences that 
the biggest impediments to the adequate functioning of cost 
accounting systems in hospitals are the characteristics of the 
hospital’s organizations. The main contribution of this study is 
that it gathered evidences that the biggest impediments to the 
adequate functioning of cost accounting systems in hospitals 
are the characteristics of the hospital’s organizations.
Key Words: Costs in hospitals. Professional bureaucracy. Systems 
of costs

1. Introdução
Em alguns tipos de atividades profissionais, notadamente 

onde a especialização e perícia dos seus profissionais são 
os pontos centrais da atividade, um controle eficiente sobre 
os custos pode vir a ser comprometido. Alguns exemplos de 
atividades com estas características são as universidades, 
empresas de auditoria e advocacia, hospitais e clínicas. 

Para MINTZBERG (1995), uma das possíveis causas para 
as dificuldades no controle dos custos é decorrente do tipo 
de estrutura organizacional destas atividades. Neste sentido, 
o autor classifica as organizações em cinco tipos de confi-
gurações. Uma delas ele denominou burocracia profissional. 
Este tipo de configuração tem como principal característica 
a existência de um núcleo operacional altamente qualificado 
como parte-chave da organização, além de uma grande au-
tonomia e uma relação direta com o cliente.

Esta pesquisa parte de duas vertentes básicas: a pesqui-
sa de ALMEIDA (1987) que tratou dos sistemas de custos em 
organizações hospitalares e a configuração da burocracia 
profissional proposta por MINTZBERG (1995), que pode ser 
usada para representar a organização de alguns hospitais.

O referencial teórico apresentado por ALMEIDA (1987) per-
mitiu que ele descrevesse os sistemas de custos em seis hospi-
tais no final da década de 1980, sem, contudo, explicar por que, 
nos hospitais analisados, estes sistemas não eram desenvolvi-
dos em sua plenitude ou eram simplesmente ignorados tanto 

Quadro I - Empresas Selecionadas para Análise

Luiz dos Santos Lins 
Rio de Janeiro – RJ 
D. Sc. em Planejamento Ambiental pela COPPE/UFRJ1

Professor da FACC/UFRJ2

llins@facc.ufrj.br

			 Moacir Sancovschi
Rio de Janeiro – RJ 
D. Sc. em Administração, contador, professor do Curso de Mestra-
do em Ciências Contábeis e do Departamento de Contabilidade da 
FACC/UFRJ2

mefsancov@uol.com.br

Artigo recebido em 21/02/2008 e aceito em 30/04/2008.

1 COPPE/UFRJ – Coordenação dos Programas de Pós-Graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ. 
2 FACC/UFRJ – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Univesidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ.



 15

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ Pensar Contábil 

O Efeito das Estruturas Organizacionais sobre os Sistemas de Custos nos Hospitais do Rio de Janeiro

pelo corpo clínico como pela própria administração do hospital.
Os objetivos principais da pesquisa são: (1) levantar as 

características técnicas dos sistemas de custos em funciona-
mento nos hospitais localizados no Estado do Rio de Janeiro e 
compará-las com aquelas observadas por ALMEIDA (1987) e 
(2) contextualizar os resultados obtidos considerando que em 
geral os hospitais adotam a configuração da burocracia profis-
sional e este tipo de configuração cria desafios para implanta-
ção e funcionamento dos sistemas de custos eficientes.

2. Metodologia
Quanto aos meios, a pesquisa utilizou o estudo de casos 

por considerá-lo o mais adequado em relação ao nível de 
profundidade e detalhamento ao qual a pesquisa se propõe. 
Segundo VERGARA (1997), o estudo de caso “é circunscrito 
a uma ou poucas unidades (...) Tem caráter de profundidade 
e detalhamento”. Quanto aos fins, a metodologia utilizada foi 
a pesquisa descritiva, que, segundo ainda VERGARA (1997), 
“expõe características de determinada população...”. 

A escolha do método de estudo de casos e a aplicação 
dos questionários pelos próprios pesquisadores derivam do 
fato de eles considerarem importante um contato direto com 
a amostra da pesquisa na busca de detalhes que talvez pas-
sassem despercebidos se fossem utilizados outros procedi-
mentos. Portanto, considerou-se este método de estudo de 
casos o mais adequado para a proposta desta pesquisa.

2.1. Considerações sobre a seleção da amostra 
Inicialmente nossa intenção era submeter a pesquisa nos 

mesmos hospitais selecionados por ALMEIDA (1987), porém 
tal possibilidade foi inviabilizada em função da não identificação 
dos hospitais pesquisados pelo referido autor. Da mesma forma 
que ele, procurou-se os hospitais localizados no Rio de Janei-
ro que fossem considerados gerais, ou seja, com no mínimo 
quatro especialidades básicas de atendimento. Quanto ao porte 
dos hospitais pesquisados, não se conseguiu obter parâmetros 
oficiais que permitissem classificar os hospitais com relação a 
este critério. Foram selecionados dois hospitais particulares (A 
e C) e dois hospitais públicos (B e D). No grupo dos hospitais 
particulares, foram escolhidos hospitais com faturamento bruto 
na faixa de sessenta milhões de reais por ano. No caso dos 
hospitais públicos, foram escolhidos hospitais classificados com 
o nível terciário e quaternário, isto é, hospitais de referência re-
gional e de alta complexidade de atendimento.

Para as questões sobre sistemas de custos, foram entre-
vistados os diretores financeiros, ou gerentes de custos, que 
após lerem o questionário o repassavam para funcionários 
responsáveis pelos setores de custos. Em dois hospitais, 
após as respostas dos responsáveis do setor, o questionário 
voltou para a direção para a aprovação final. No caso das 
questões sobre a estrutura organizacional, foram entrevis-
tados os diretores da área médica e/ou médicos coordena-
dores de setores, tais como UTI e emergências, indicados 
pelos próprios diretores médicos. Em um hospital público, foi 
entrevistado o próprio diretor geral do hospital.

Conforme condição imposta pelos hospitais para a auto-
rização da pesquisa, principalmente no caso dos hospitais 
particulares, eles não serão identificados, nem as pessoas 
que concederam as entrevistas.
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2.2. Limitações da pesquisa
O tipo de pesquisa utilizando-se do método do estudo de 

casos apresenta algumas limitações. Na coleta de dados, as 
informações obtidas são dependentes exclusivamente das 
opiniões e percepções dos entrevistados. 

Foram encontradas algumas dificuldades na obtenção de 
documentação que suportasse, de forma completa, as infor-
mações recebidas. Tais dificuldades foram decorrentes da 
insuficiência de documentação apresentada pelos sistemas 
de custos analisados e eventualmente pela discordância dos 
administradores na liberação dos referidos documentos. 

Outra questão importante se encontra na amostra selecio-
nada. O procedimento mais oportuno seria a pesquisa nos 
mesmos hospitais pesquisados por ALMEIDA (1987). Porém, 
em virtude da impossibilidade de identificação dos hospitais 
selecionados por ele, foram escolhidos quatro hospitais ge-
rais localizados no Rio de Janeiro, dois particulares e dois pú-
blicos. Fica, portanto, a ressalva de que as conclusões desta 
pesquisa, quando comparadas diretamente com as conclu-
sões do referido autor, deverão ser efetuadas considerando a 
possibilidade da aplicação desta pesquisa em hospitais dife-
rentes daqueles utilizados por ele, o que talvez possa acarre-
tar diferenças não explicadas. Entende-se que esta limitação, 
embora importante, não se apresenta de forma a comprome-
ter a pesquisa, uma vez que, no mínimo, se podem tirar con-
clusões sobre a difusão ou não dos novos conhecimentos de 
controles de custos na atividade hospitalar nos últimos anos.

Finalmente, por utilizar a metodologia de estudo de casos, as 
conclusões da pesquisa se limitaram à amostra analisada, não 
sendo possível a realização de generalizações, analogias ou 
paralelos, de forma direta, com os demais componentes do uni-
verso, no âmbito do Brasil. Cabe-nos ressaltar ainda que todas 
as restrições acima comentadas, em sua maioria comuns à me-
todologia utilizada, não comprometeram os resultados obtidos.

3. Sistemas de Custos em Hospitais
  Dentre os diversos trabalhos a respeito de sistemas de 

custos em organizações hospitalares, optou-se por examinar 
especificamente o trabalho publicado por ALMEIDA em 1987. 
Sua pesquisa teve como propósito estudar os sistemas de 
custos em hospitais. Para tanto desenvolveu uma metodolo-
gia de forma a verificar como se apresentavam a estrutura e 
o funcionamento dos sistemas de custos nos hospitais do Rio 
de Janeiro, comparando-os com a literatura pertinente. Foram 
entrevistados os chefes dos departamentos de custos, ou, para 
algumas questões, o contador geral e/ou o diretor administrati-
vo. A amostra da pesquisa constituiu-se de seis hospitais loca-
lizados no Rio de Janeiro, dos quais quatro públicos e dois par-
ticulares. Destes particulares, apenas um tinha fins lucrativos.

Os principais aspectos levantados pelo autor foram os se-
guintes:

Sistemas de Contabilidade de Custos
• Apenas um hospital particular utilizava sistemas integra-

dos de Contabilidade financeira, orçamentos e de custos;
• Três hospitais públicos apresentavam como sistemas 

integrados apenas os orçamentários e Contabilidade geral, 
mantendo o sistema de custos em paralelo;

• Todos se utilizavam do sistema de custeio por absorção, 
bem como custos históricos; 
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• Apenas um hospital mantinha revisões periódicas no sis-
tema. 

Critérios de Procedimentos da Contabilidade de Custos
• Nenhum dos hospitais pesquisados realizava segrega-

ção de custos em fixos e variáveis;
• Apenas dois hospitais se utilizavam de centros de custos;
• Com relação à apuração de custos, três hospitais o fa-

ziam mensalmente, um trimestralmente e dois não faziam 
nenhuma apuração de custos.

Relatórios de Custos
• Apenas dois hospitais faziam algum tipo de análise dos 

relatórios emitidos pelo sistema, um público e outro particular.
Custos para Controle e Tomada de Decisão
• Nenhum hospital se utilizava do custo-padrão;
• Apenas um hospital fazia análise de variação entre o 

custo incorrido e o orçado;
• Apenas um hospital se utilizava dos controles de custos 

para tomada de decisão sobre fixação de preços;
• Dois hospitais utilizavam-se dos dados de custos para 

planejamento.

Nas suas conclusões, ALMEIDA (1987) destaca que os 
sistemas de custos nos hospitais pesquisados não se apre-
sentavam de acordo com a literatura pertinente, e adverte 
para possíveis efeitos negativos nas tomadas de decisão:

“... os sistemas de custos implantados nas organiza-
ções hospitalares não atendem aos propósitos de con-
trole e tomada de decisões, na medida em que não são 
utilizados os relatórios para a avaliação dos centros de cus-
tos, sua produção, e não são feitas comparações dos custos 
incorridos com algum parâmetro de análise. Ademais, as in-
formações produzidas pelos sistemas, em sua grande maio-
ria, por excluírem importantes elementos na determinação 
dos custos departamentais, podem induzir os administra-
dores a decisões equivocadas.” (grifo nosso)

 
 É interessante observar que o autor detectou problemas 

nos sistemas de custos, que ele não conseguiu explicar. 
Como exemplo, cita-se um hospital público estadual, onde 
ele observou uma grande dificuldade do setor responsável 
pela determinação dos custos em obter informações neces-
sárias para a elaboração dos mapas de apuração. 

“Segundo os entrevistados, o mapa contendo os custos 
mensais possui limitado grau de confiabilidade, isto porque 
os dados são difíceis de serem obtidos, em razão da falta 
de integração dos setores. Exemplificando esta dificuldade, 
expuseram que até a folha de pagamento não é encaminha-
da para o setor de custos e, para que se possa preencher a 
coluna de salários do mapa de custos, foi solicitado dos fun-
cionários seus contracheques para então serem abertas as 
fichas individuais com cargos e valores, o que permite obter 
o custo de pessoal do hospital” (ALMEIDA 1987).

Em um segundo exemplo, no hospital público municipal, os 
sistemas de custos eram considerados de pouca utilidade,

“O grupo de médicos e enfermeiros, segundo depoimento 
dos entrevistados, simplesmente não deu atenção ao sistema 
e isto causou problemas sérios para se obter dados sobre a 
produção. Também a administração superior do hospital re-
agiu com indiferença à implantação do sistema de custos, 
achando simplesmente que era mais uma série de trabalhos 
exigidos sem pessoal suficiente. Além disso, tal trabalho, se-

gundo eles, não levaria a nada, nem melhoraria o nível dos 
serviços prestados pelo hospital” (ALMEIDA 1987).

Em outro exemplo, o mesmo autor pôde verificar em um 
hospital privado que os sistemas de custos foram implan-
tados pela controladoria e eram utilizados para fixação de 
preços e decisões sobre a aceitação ou não de convênios. 
Neste hospital não foram verificadas reações ou restrições 
significativas por parte do corpo funcional quanto à coope-
ração para implantação e operacionalidade dos sistemas de 
custos, diferentemente dos exemplos anteriores. 

Conforme os exemplos acima, constata-se que o referen-
cial teórico utilizado por ALMEIDA (1987), em razão de ter 
considerado apenas os aspectos técnicos dos sistemas de 
custos, não permitiu que ele explicasse por que estes sis-
temas não eram desenvolvidos em sua plenitude ou, em al-
guns casos, eram simplesmente ignorados tanto pelo corpo 
clínico como pela própria administração do hospital. 

4. Burocracias Profissionais
  De acordo com MINTZBERG (1995), burocracia profis-

sional é um tipo de configuração organizacional em que as 
atividades exercidas por seus profissionais exigem deles um 
alto grau de especialização na execução dos trabalhos, au-
tonomia e, na maioria dos casos, contato direto com os clien-
tes. Esse tipo configuração, chamada de burocracia profis-
sional, pode ser percebida em diversos ramos de atividades, 
como, por exemplo, universidades, empresas de auditoria, 
empresas de produção artesanal e hospitais.

Este tipo de estrutura surge quando a atividade fim tem 
como base o alto nível de treinamento e conseqüentemente 
a qualificação da mão-de-obra dos profissionais que execu-
tam as tarefas operacionais. Nesta estrutura, a ênfase está 
no poder da perícia dos profissionais que possuem larga au-
tonomia e contato direto e exclusivo com os clientes e que, 
devido a este fato, normalmente rejeitam qualquer tipo de 
controle por parte dos administradores quando não visua-
lizam nestes controles alguma forma de benefício pessoal 
ou corporativo. Essas relações, quando conflitantes, podem 
causar efeitos significativos nos tipos de sistemas de controle 
de custos implantados, inclusive com a possibilidade da não 
colaboração por parte do núcleo operacional.

Como características da burocracia profissional, desta-
cam-se:

Quadro 1:  Características da burocracia profissional

Mecanismo principal de 

coordenação

Padronização de habilidades

Parte chave 

da organização

Núcleo operacional

Principais

parâmetros para 

delinear

Treinamento; especialização do 

trabalho horizontal; descentralização 

vertical e horizontal

Fatores situacionais Ambiente estável e complexo; 

sistema técnico não regulado e não 

sofisticado: acompanha a moda
Fonte: MINTZBERG (1995).
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Nas organizações com este tipo de configuração, perce-
bem-se duas características em seu contexto: um ambiente 
complexo, no sentido de que requer do profissional proce-
dimentos com alto grau de especialização e treinamento, e 
outro estável, no sentido de que as habilidades executadas 
são bem definidas e padronizadas.

Ao passo que, normalmente, as estruturas organizacio-
nais enfatizam o poder do cargo, na burocracia profissional 
é enfatizada a autoridade de natureza profissional, ou seja, 
o poder da perícia. Esse poder deriva, normalmente, não 
só da complexidade do trabalho em si realizado pelo pro-
fissional especialista, como também do fato de seus servi-
ços possuírem como característica a grande procura. “Isso 
dá mobilidade ao profissional, o que lhe permite insistir em 
ter considerável autonomia em seu trabalho” (MINTZBERG 
1995). Tal autonomia acarreta uma falta de controle por parte 
da administração sobre o núcleo operacional. 

“...não há controle do trabalho além daquele da profissão 
em si, e nenhuma forma de controlar as deficiências que os 
profissionais por si mesmos decidam omitir. O que eles ten-
dem a desconsiderar constituem os maiores problemas de 
coordenação, da autonomia, e da inovação, os quais sur-
gem nessas configurações” MINTZBERG (1995).

Esse fato faz com que este tipo de estrutura organizacio-
nal não possa apoiar-se grandemente na formalização do 
trabalho ou em sistemas para planejá-lo e/ou controlá-lo de 
forma mais rigorosa. 

A burocracia profissional apresenta-se com uma estrutura 
achatada com uma linha intermediária fina, uma fraca tecno-
estrutura e uma bem elaborada assessoria de apoio. 

Quadro 2:  Estrutura da burocracia profissional

 

Fonte: MINTZBERG (1995).

Em razão do poder que o corpo de especialistas tem dentro 
das burocracias profissionais, este tipo de estrutura se apre-
senta como uma pirâmide invertida, ou seja, o corpo clínico no 
topo e os administradores abaixo para assessorá-los. Ainda 
para o referido autor, uma das conseqüências desta burocracia 
profissional “... são hierarquias administrativas paralelas, uma 
democrática de baixo para cima para os profissionais, e uma 
segunda burocraticamente mecanizada de cima para baixo 
para assessoria de apoio” MINTZBERG (1995).

O fato de a burocracia profissional não apresentar-se de for-
ma integrada deriva da seguinte dicotomia: os indivíduos estão 
juntos para conseguir recursos comuns e serviços de suporte, 
mas, por outro lado, desejam a individualidade em seu trabalho. 

O efeito desta questão se reflete diretamente no planejamento 
estratégico integrado dentro deste tipo de estrutura organiza-
cional, sofrendo diversas restrições, inclusive na utilização e 
relevância dos sistemas de custos. MINTZBERG (1995) afirma 
que “... a noção de estratégia — um modelo único e integrado 
de decisões, comum para toda a organização — perde uma 
boa parte de seu significado na burocracia profissional”. Como 
já frisado anteriormente, este fato é decorrente da autonomia 
de cada operador especialista (no caso dos hospitais, o corpo 
clínico), onde o seu trabalho é muito mais próximo dos clientes 
do que dos seus colegas da administração. Essa autonomia 
possibilita que o planejamento estratégico seja fortemente 
influenciado por instituições de fora da organização, notada-
mente aquelas relacionadas com o treinamento e associações 
profissionais de classe.

Quando é tentado, o controle sobre as atividades dos ope-
radores especialistas esbarra em várias dificuldades. Estas di-
ficuldades são decorrentes da complexidade do trabalho e da 
incerteza dos resultados. O controle do trabalho profissional, 
muitas vezes, serve meramente para bloquear e desencorajar 
os profissionais. “O processo do trabalho complexo não pode 
ser formalizado por normas e regulamentos, e os vagos resul-
tados não podem ser padronizados pelos sistemas de planeja-
mento e controle” (MINTZBERG 1995). O fato é que o trabalho 
complexo não pode ser eficazmente executado a menos que 
esteja sob o controle do operador que o faz. 

Verificou-se também que outros autores observaram alguns 
dos efeitos e/ou características da burocracia profissional sobre 
os hospitais, embora não tenham estabelecido uma possível 
relação de causa e efeito entre as estruturas organizacionais e 
as deficiências dos sistemas de custos. 

Para CAVALIERE JÚNIOR (1992), as relações existentes 
entre o corpo clínico e a administração de hospitais apresen-
tam-se da seguinte forma:

“Ocorre nos hospitais um relacionamento bastante caracte-
rístico entre a autoridade formal dos cargos representada pela 
hierarquia administrativa e a autoridade derivada dos conhe-
cimentos representada pelos clínicos e outros profissionais de 
saúde. Como conseqüência os hospitais apresentam uma 
estrutura formal algo difusa e única”. (grifo nosso)

Por outro lado, para AZEVEDO (1995), os hospitais apre-
sentam diversas características peculiares. Algumas destas 
peculiaridades que dificultam qualquer tipo de controles de 
custos são originárias da burocracia profissional. São elas:

a) a definição e a mensuração dos resultados são difíceis;
b) o trabalho desenvolvido é tido como extremamente vari-

ável e mais complexo do que em outras organizações;
c) a maior parte do trabalho é de natureza emergencial;
d) o trabalho dá pouca margem para ambigüidade e erro;
e) as atividades são altamente interdependentes, sendo 

necessário um alto grau de integração entre os diversos gru-
pos profissionais;

f) o trabalho requer alto nível de especialização;
g) boa parte dos membros da organização é extrema-

mente profissionalizada, e eles são mais leais à profis-
são do que à organização;

h) existe pouco controle organizacional ou gerencial 
efetivo sobre o grupo mais responsável pelo trabalho: os 
médicos;

Núcleo operacional

Administração

Assessoria de apoio
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i) em muitas organizações de serviços de saúde, particu-
larmente nos hospitais, existe dupla linha de autoridade, o 
que gera problemas de coordenação e responsabilidades. 
(grifos nossos)

5. Análise da Pesquisa
Nos quatro hospitais analisados, dois particulares (A e C) e 

dois públicos (B e D), observou-se, conforme o anexo A, que 
os sistemas de custos inexistem ou são pouco elaborados. 
Na pesquisa tal fato pode ser constatado, por exemplo, pela 
ausência de integração da contabilidade com os sistemas de 
orçamento e custos, pela desconsideração dos custos fixos, 
ou pela não utilização dos sistemas de custos para tomada 
de decisões no nível de gerência.

Em relação à utilização de novas ferramentas de gestão de 
custos, em princípio, pode-se concluir também que os avanços 
ocorridos nesta área no último século não foram difundidos de 
forma relevante dentro da atividade hospitalar, uma vez que 
nenhum dos hospitais pesquisados se utilizava do custeio por 
atividade e apenas um tinha conhecimento da sua existência.

Em uma análise comparativa entre os resultados desta 
pesquisa com aquela conduzida por ALMEIDA (1987), mes-
mo considerando a restrição da pesquisa em função da im-
possibilidade da identificação dos hospitais pesquisados por 
ALMEIDA, em princípio verificou-se que transcorridos vários 
anos não foram observadas mudanças significativas entre 
os sistemas de custos utilizados pelos hospitais neste perí-
odo. Neste sentido, observa-se que as mudanças de cená-
rios econômicos ocorridas durante toda esta última década, 
principalmente a entrada de grandes empresas de planos de 
saúde, não ocasionaram efeitos significativos sobre os siste-
mas de controles de custos utilizados nos hospitais de gran-
de porte que integraram a amostra pesquisada.

É interessante notar que, nos hospitais particulares analisa-
dos, estes apresentam como sua principal atividade financeira 
o aluguel das suas instalações para equipes médicas em seus 
procedimentos cirúrgicos em diversas modalidades. Estes hos-
pitais são do tipo corpo aberto. Pode-se observar ainda nestes 
hospitais que não há uma total identificação com a configura-
ção de burocracias profissionais. Estes hospitais possuem um 
corpo clínico permanente muito reduzido: 17% no hospital A e 
12% no hospital B, contra cerca de 60% nos hospitais públicos. 
Este fato faz com que os hospitais particulares pesquisados 
não apresentem, portanto, uma das principais características 
das burocracias profissionais, que é a existência de um nú-
cleo operacional ativo como parte-chave da organização, que 
ocorre com freqüência nos hospitais públicos (vide anexo A). 
Neste sentido, os profissionais que se utilizam das instalações 
dos hospitais de corpo aberto não mantêm um vínculo muito 
estreito com o hospital e, por conseguinte, não se mostram 
muito resistentes aos possíveis procedimentos burocráticos 
de controle, uma vez que têm consciência de que tais proce-
dimentos são necessários para a efetivação dos recebimentos 
financeiros referentes às suas intervenções médicas. 

Ressalte-se ainda que de forma geral, nos hospitais de 
corpo aberto, os sistemas de custos são mais voltados para a 

negociação de preços com os planos de saúde e aluguel das 
instalações. Outra utilização que pode ser percebida destes 
sistemas está no apoio ao pagamento dos honorários dos 
médicos. Estes fatos possivelmente fazem com que os siste-
mas de custos, quando existentes, não sejam objeto de gran-
de resistência por parte do corpo clínico. Por este aspecto, 
a pesquisa constatou que a atuação do setor de custos nos 
hospitais particulares é considerada como favorável e goza 
da cooperação do corpo clínico. No caso dos hospitais públi-
cos, o setor de custos não apresenta um status importante 
dentro da parte administrativa dos hospitais, tendo inclusive 
o responsável administrativo do hospital público D comenta-
do que não foram verificadas quaisquer conseqüências em 
relação aos relatórios enviados para órgãos superiores, res-
saltando também que, quando são solicitadas informações 
de custos, estas são elaboradas de forma específica, sem a 
utilização dos relatórios de custos enviados regularmente. 

6. Conclusões
Considerando-se como válido o modelo de estudo de 

sistemas de custos proposto nesta pesquisa, pode-se ar-
gumentar como conclusões que, dependendo do tipo de 
organização, os sistemas de controle tenderão a ajustar-se 
às características da organização e, por conseguinte, a ser 
utilizados de forma diferenciada, ainda que, inicialmente, a 
ênfase dos sistemas de controle de custos tenda a ser mais 
voltada para decisões sobre preços e exigências legais do 
que propriamente para controle de custos. 

Em razão de este estudo não ter tido condições de identifi-
car os hospitais pesquisados por ALMEIDA (1987), cabe-nos 
ressaltar que estas conclusões não podem ser analisadas ao 
ponto de afirmar que efetivamente não ocorreram evoluções 
nos sistemas de custos nos hospitais pesquisados por ele. 
Porém é possível supor que estas evoluções, se ocorreram, 
não foram em níveis significativos. 

Pode-se observar também que estas conclusões indicam 
possivelmente que os sistemas de controle de custos em 
hospitais, independentemente das qualidades técnicas deles 
e de seus usuários, são afetados de alguma forma pelas ca-
racterísticas das burocracias profissionais, variando apenas 
quanto ao nível de interferência: mais elevado nos hospitais 
públicos e menos elevado nos hospitais particulares. Este 
fato pôde ser observado nos hospitais particulares denomi-
nados de corpo aberto, onde as características da burocracia 
profissional não se apresentam de forma plena. Como exem-
plo, pode-se citar a existência de planos para implantação 
de sistemas de custos nestes hospitais e a não preocupa-
ção por parte dos administradores com as possíveis reações 
adversas do corpo clínico com relação a estes controles de 
custos. Neste sentido, este fato pode vir a nos indicar para 
uma possível relação entre o afastamento da configuração 
da burocracia profissional nos hospitais particulares pesqui-
sados e a existência de controles de custos efetivos, ou seja, 
quanto maior for o afastamento da configuração de burocra-
cias profissionais, maior será a probabilidade da existência e 
o grau de importância dos controles de custos.
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Anexo A

Características da Burocracia Profissional nos Hospitais

Descrição Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D

Núcleo Operacional 

como peça-chave da organização?
Não Sim Não Sim

Relacionamento entre corpo clínico 

e administração
Muito Bom Regular Muito Bom Regular

Especialização e 

descentralização do trabalho
Sim Sim Sim Sim

Unidade formal responsável pela regulamentação 

das atividades médicas no hospital
Não Não Não Não

Excesso de gastos em intervenções cirúrgicas 

são tratadas exclusivamente em âmbito médico?
Sim Sim Sim Sim

Percentual de funcionários atuando de forma 

permanente no núcleo operacional  
17% 60% 12% 59%

Sistemas de Custos

Descrição Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D

Plano de Contas integrado entre Contabilidade, 

Custos e Orçamento?
Não Não Não Não

Sistema de Custos Formal e Integrado? Não Não Não Não

Custo Padrão? Não Não Não Não

Objetivos dos Sistemas de Custos Atender a Divisão 

Comercial na fixa-

ção de preços

Atender Exigências 

do Ministério da 

Educação

Auditoria Interna 

e Planejamento 

Tributário

Atender Exigências 

do Ministério da 

Educação

Acumulação dos Custos Processo Processo Híbrido Processo

Natureza dos Custos Históricos Históricos Históricos Históricos

Método de Custeio Absorção Absorção Absorção Absorção

Novos modelos de custeio Não possui e/ou 

Não conhece

Não possui e/ou 

Não conhece

Não possui Não possui e/ou 

Não conhece
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Resumo
Este trabalho tem por objeto avaliar os conflitos entre os 

critérios de mensuração e reconhecimento estabelecidos 
pela legislação societária (e normas contábeis editados pela 
Comissão de Valores Mobiliários) e pela legislação tributária. 
Trata-se de um estudo empírico para verificar se as empre-
sas pertencentes à amostra seguem os preceitos da Lei nº 
6.404/76 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou 
adotam os critérios definidos pela legislação tributária, por 
meio do Regulamento do Imposto de Renda. A análise com-
preendeu o estudo específico de sete itens que apresentam 
divergências quanto aos critérios de contabilização ou que 
induzem o profissional de contabilidade a sua adoção, se-
gundo os autores nacionais da área, quais sejam: provisão 
para créditos de liquidação duvidosa; avaliação dos esto-
ques, constituição da provisão para perdas; a reavaliação de 
ativos; os gastos com pesquisa e desenvolvimento; os cré-
ditos tributários; a provisão para contingências e o leasing. 
A metodologia utilizada consistiu em pesquisa documental e 
análise de conteúdo, e a amostra utilizada compreendeu o 
total de 50 companhias abertas selecionadas com ênfase na 
diversificação dos setores de atividade. Os resultados apu-
rados demonstram que, não obstante as exigências da lei 
tributária, a maioria das empresas adotou regras societárias, 
mas foi identificada a contabilização do leasing como finan-
ciamento, em observância à essência sobre a forma.
Palavras-chave: Demonstrações contábeis. Legislação societária. Le-
gislação tributária. Companhias abertas. Mensuração.

Abstract
The purpose of this paper is to evaluate the measurement 

and recognition differences according to the Brazilian corporate-
law (including Brazilian Securities and Exchange Commission 
– CVM regulation) and the Brazilian tax law. This study is an 
empirical research in order to analyze whether Brazilian listed 
companies are following accounting standards in accordance 
with corporate law and regulation issued by CVM or they are 
following accounting rules edited by tax law. This study includes 
7 (seven) specific items of the Balance Sheet and The Income 
Statement where divergences are more usual according to Bra-
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Uma Contribuição à Análise de Fatores que Influenciam o Equilíbrio do Sistema Previdenciário

zilian authors, as follow: provision for uncollectible receivables, 
valuation of inventories (FIFO or LIFO method), provision for 
losses, revaluation, research and development costs, deferred 
taxes, contingences and leases. Archival research method was 
adopted in this paper. The sample has been selected adopting 
the Brazilian listed companies as the population. The research 
showed us that even accounting rules established by the tax 
law, most of the listed companies has followed adequately ac-
counting standards issued by the corporate law and Brazilian 
Securities Commission regulation and was identified a unusual 
situation where capital lease was recorded as finance transac-
tion rather than rent operation required by tax law. 
Key words: Financial Statements. Brazilian corporate-law. Brazilian 
tax law. Brazilian listed companies. Measurement.

1. Introdução
A contabilidade do Brasil sempre esteve fortemente vinculada 

à legislação tributária. Nos últimos trinta anos, ocorreram sen-
síveis modificações no âmbito regulamentar da normatização 
contábil do Brasil. As companhias abertas são aquelas que pos-
suem suas ações abertas à negociação no mercado de valores 
mobiliários, segundo a definição da própria lei das sociedades 
anônimas na forma da regulamentação estabelecida pela CVM.

Apesar da evolução nas normas, a legislação fiscal con-
tinua a exercer forte influência e a “ditar” regras relativas a 
alguns critérios de mensuração e reconhecimento contábeis 
em desacordo com a legislação societária vigente, bem como 
com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

As principais normas a que estão sujeitas as companhias 
abertas incluem a Lei nº 6.404/76, o Regulamento do Impos-
to de Renda e o Ofício-circular/CVM/SNC/SEP nº 01/2006 da 
Comissão de Valores Mobiliários para elaboração de infor-
mações contábeis específicas das Companhias Abertas.

Nessa linha de raciocínio, o presente trabalho pretende 
responder à seguinte questão: presumindo-se a existência de 
conflito entre os critérios contábeis estabelecidos pela Lei nº 
6.404/76 e normativos da CVM com os critérios fiscais, as com-
panhias abertas brasileiras atendem principalmente à legislação 
societária ou atendem a regras fiscais em relação aos critérios 
de mensuração e reconhecimento? Os aspectos a serem ava-
liados não contemplam todos os itens ativos e passivos, mas 
principalmente os que apresentam importantes pontos de diver-
gência no que diz respeito aos critérios de reconhecimento e 
mensuração, segundo os principais autores brasileiros da área.

Com isso, o objetivo da pesquisa é comparar os critérios 
de mensuração e reconhecimento estabelecidos pela Lei nº. 
6.404/76 e a legislação tributária, por meio das demonstra-
ções financeiras padronizadas, através da análise de sete 
itens específicos, quais sejam: provisão para créditos de li-
quidação duvidosa, reavaliação de imobilizado, pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos, critérios de custeio do 
estoque – e constituição de provisão para perdas, crédito tri-
butário, provisão para contingências e leasing.

A metodologia utilizada neste trabalho consiste em pes-
quisa documental e análise de conteúdo. A pesquisa em-
pírica está direcionada para os critérios de mensuração e 
avaliação dos itens propostos para análise, constantes das 
demonstrações financeiras das companhias abertas perten-
centes à amostra considerada. A verificação está relacionada 
aos critérios utilizados na prática pelas companhias abertas 
da amostra, e, dentro de cada item, a analisar se prevale-
cem as normas fiscais ou as normas da legislação societária. 
O trabalho compreendeu uma análise da amostra aleatória 
por atividade das 50 companhias abertas entre as 488 com-
panhias listadas pelo site da BOVESPA1, e compreende so-
mente as demonstrações publicadas relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2005.

O presente trabalho está divido em quatro partes, sendo a 
primeira uma introdução sobre o assunto. No segundo item, 
encontra-se o referencial teórico sobre a Lei 6.404/76 e a 
CVM, bem como as influências que a legislação traz sobre 
as Demonstrações Contábeis. Em seguida, o resultado da 
pesquisa empírica sobre os itens objeto deste trabalho, e, 
finalmente, a última parte enfoca a conclusão da pesquisa.

2. Referencial Teórico

2.1. A Lei 6.404/76 e as normas da comissão de valo-
res mobiliários na atividade regulatória das S.A.

A evolução histórica da contabilidade no Brasil pode ser 
dividida em duas fases distintas: até a década de 1970, 
quando se caracterizou pela forte vinculação dos registros 
contábeis à legislação tributária (“bookeeping”), com pouca 
ênfase e preocupação com os usuários de informação contá-
bil; e, após a década de 70, com a normatização e definição 
de critérios padronizados para apresentação das demonstra-
ções contábeis de companhias abertas, e também pela obri-
gatoriedade de estas demonstrações serem auditadas por 
auditores independentes, conferindo maior credibilidade às 
informações publicadas, contribuindo para mudar enfoque da 
contabilidade, mais voltada agora para usuários externos.

Em 1976, ocorreram dois fatos marcantes na história da 
contabilidade no Brasil. O primeiro foi a criação da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), com fortes influências norte-
americanas, para regulamentar e fortalecer o mercado de 
capitais; e o segundo ponto foi a edição da Lei nº 6.404/76, 
com boas normas contábeis baseadas na ‘maneira de ver’ 
a contabilidade dos norte-americanos, não sem importantes 
contribuições brasileiras, conforme Iudícibus (2000).

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio da 
Resolução nº 750 definiu os sete Princípios Fundamentais 
da Contabilidade (PFC), embora as empresas não sejam 
obrigadas a observar tais princípios, pois possuem normas 
legais e regulamentares próprias, o que equivale a dizer que 
os PFC não possuíam autoridade substantiva nos moldes do 
que é observado na escola anglo-saxônica2.

1 Disponível em http://www.bovespa.com.br. Acesso em 4 junho de 2007.
2 Se a lei societária explicitasse de forma transparente quem deveria normatizar os princípios contábeis, no caso a profissão contábil e a eles sendo delegada tal 

competência, poderia ter fortalecida a sua observância pelas sociedades anônimas.
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2.2. Influência da legislação tributária nas 
demonstrações financeiras

A contabilidade no Brasil sempre esteve historicamente 
vinculada à legislação tributária, principalmente no período 
anterior à Lei nº 6.404/76, porque até então a contabilidade 
era fortemente vinculada à escrituração fiscal e o lucro era 
apurado de acordo com as bases estabelecidas nas práticas 
fiscais, mesmo que não representassem critérios contábeis 
conceitualmente adequados à luz da teoria da contabilidade. 
O fisco era o principal usuário das informações contábeis e o 
maior interesse era a tributação do lucro.

Como o Brasil, existem países, principalmente do mode-
lo europeu-continental, que sofrem forte influência governa-
mental na edição de normatização e padronização de cri-
térios contábeis. Estes países têm a contabilidade voltada 
para regras fiscais, e, para tanto, produzem informações que 
sejam satisfatórias para os usuários e para o fisco. Existem 
outros países, basicamente do modelo anglo-saxônico, que 
prezam os acionistas, a exemplo dos Estados Unidos (onde 
existe a cultura de estimular o investimento no mercado acio-
nário), em que as demonstrações financeiras destinadas a 
seus usuários não incluem as regras fiscais.

A Lei das Sociedades Anônimas foi editada também como 
uma tentativa de segregar, em parte, a contabilidade mer-
cantil da legislação fiscal, com a criação dos registros em 
livros auxiliares, a exemplo do Livro de Apuração do Lucro 
Real (LALUR). Mas as coisas não aconteceram da maneira 
esperada, já que vieram regulamentos tributários após a Lei, 
como, por exemplo, para determinar regras de contabiliza-
ção do leasing, regras de proibição ou até de classificação 
de determinadas provisões contábeis, que vão de encontro 
ao estabelecido por ela, e desrespeitando a observação dos 
Princípios Contábeis. O assunto é de grande importância 
não só para a área contábil.

O enfoque essencialmente fiscal que as autoridades têm 
inserido em seus estudos não só ignora a tendência mundial 
como também representa um retrocesso em relação a al-
gumas evoluções já conquistadas. Situam-se nesse campo, 
por exemplo, a proibição inclusive para fins societários, do 
reconhecimento dos efeitos da inflação nas demonstrações 
contábeis e de redução ou até mesmo de eliminação de 
provisões tecnicamente corretas e necessárias. [...]. (IUDÍ-
CIBUS, MARTINS e GELBCKE, 2000, p.26)

No campo das demonstrações contábeis, o Regulamento 
do Imposto de Renda (RIR) de 1999 aponta em seu artigo 
274 que a apuração do lucro líquido deverá observar a ela-
boração, mediante as disposições da lei comercial, do ba-
lanço patrimonial, da demonstração de resultado do perío-
do de apuração e da demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados. Bem como deve ser apurado com observância 
das disposições da Lei nº 6.404/76, artº 274, parágrafo 1º, 
ou seja, em alguns aspectos, como em relação à elaboração 
das demonstrações financeiras, o próprio RIR remete às dis-
posições da lei das sociedades anônimas, mas não faz men-
ção à demonstração de origens da aplicação de recursos.

2.3. Conflito entre a lei societária, normas da CVM 
e legislação tributária

As companhias abertas devem observar preceitos da Lei das 

Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/76 (juntamente com os 
normativos da CVM) e também as regulamentações tributárias e 
específicas editadas pelo Governo Federal como contribuintes.

A seleção dos principais conflitos nos critérios de reconhe-
cimento e mensuração contábeis se baseou nos autores Higu-
chi (2003), Fipecafi e Arthur Andersen (1994), Schmidt (2003) e 
IBRACON (1988), que são pesquisadores da avaliação de prá-
ticas contábeis (e fiscais) no Brasil. Com base nesses autores, 
selecionaram-se para análise os seguintes itens: constituição 
da provisão para créditos de liquidação duvidosa, critério para 
avaliação dos estoques, reavaliação de ativos, critério para ava-
liação de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, cons-
tituição de créditos tributários ativos, provisão para contingências 
e contabilização do leasing.

3. Resultado da Pesquisa Empírica
A pesquisa compreendeu a análise de informações cons-

tantes dos balanços patrimoniais e notas explicativas (DFPs), 
bem como dos respectivos pareceres de auditoria das 50 em-
presas da amostra, escolhidas aleatoriamente, sem critério 
estatístico, em dados coletados do sítio da Bolsa de Valores 
de São Paulo (BOVESPA). 

Os resultados foram consistentes com a hipótese levan-
tada de que há observação das empresas sob o aspecto da 
legislação fiscal sem detrimento da legislação societária.

A análise será demonstrada por cada item separadamen-
te, bem como pelas variáveis comuns encontradas como 
constantes nestes itens. Os resultados encontrados serão 
detalhadamente discutidos nos próximos itens, bem como as 
situações relevantes pertinentes a cada item.

3.1. Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
(PCLD)

De acordo com a Lei nº 6.404/76, em seu artº 183, os ativos 
correspondentes a direitos e títulos de crédito, além de valores 
mobiliários que não são classificados como investimento, se-
rão avaliados segundo o custo de aquisição ou valor de mer-
cado, e serão excluídos os já prescritos e feitas as provisões 
adequadas para ajustá-los ao valor provável de realização.

A partir do ano de 1997, a legislação fiscal interrompeu 
a dedutibilidade desta provisão para a base de cálculo do 
imposto de renda, através da Lei nº 9.430/96 e da Instrução 
Normativa nº 93 de 1997, da Secretaria da Receita Federal, 
em seu artº 24.

Com isso, os critérios e limites de dedutibilidade na perda 
de créditos, demonstrado pelo artº 340 do Regulamento do 
Imposto de Renda de 1999, são apurados diretamente como 
despesas, com relação aos devedores que já tenham decla-
ração de insolvência emanada do Poder Judiciário; ou regras 
específicas em função do valor do crédito e das garantias.

A CVM, no ofício-circular nº 01/2006, dispõe que a pro-
visão deve aproximar os valores dos reais, independente-
mente dos limites estabelecidos pela legislação especial ou 
tributária. Esta provisão, portanto, deve envolver, além da 
estimativa de perda e risco, uma análise específica de cada 
cliente, também dentro do ambiente externo econômico e 
das tendências futuras, considerando as experiências pas-
sadas em relação ao recebimento de créditos, as garantias 
da transação e os financiamentos.

Julianna Baía Pio de Lima Ferreira     Jorge Katsumi Niyama     Paulo César de Melo Mendes
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A proposta deste trabalho é verificar se as empresas cons-
tituem a referida provisão de acordo com a Lei das Socieda-
des Anônimas e a CVM, em observância dos princípios con-
tábeis, ou se baixam direto como despesa somente quando 
da incorrência da perda, seguindo a legislação tributária.

A pesquisa realizada com relação ao item provisão para 
créditos de liquidação duvidosa revelou que apenas a Compa-
nhia Cacique de Café Solúvel aparentemente não possui cré-
ditos de liquidação duvidosa, pois não menciona nenhum valor 
no balanço nem nas notas explicativas. As contas a receber 
de clientes representam, aproximadamente, 11% do ativo total 
da empresa, mas estas também não estão especificadas nas 
notas explicativas. Como a companhia também não demons-
trou os valores das contas da Demonstração de Resultados, 
não foi possível inferir que os créditos não recebidos sejam 
baixados diretamente do resultado ao exercício.

Ainda com relação à constituição desta provisão, é pos-
sível uma distinção entre as empresas que constituem seus 
valores com base na análise individual das contas e as que 
constituem baseadas apenas em estimativas históricas, de 
acordo com o que foi descrito pelas notas explicativas das 
empresas analisadas.

A maioria das empresas, 34 companhias, tem constituído 
o valor da provisão em função de estimativas baseadas nas 
experiências e histórico de perdas, atendendo a critérios da 
lei societária e da regulamentação vigente. Outras 14 empre-
sas constituem a provisão em função da análise individual da 
conta de cada cliente. Apenas uma não mencionou o critério 
de constituição da provisão, totalizando as 49 empresas que 
apresentaram PCLD.

Das companhias analisadas, 34 delas possuem provisão 
inferior a 5% das contas a receber. As empresas restantes 
se dividem em três pequenos grupos: 6 (seis) companhias 
possuem provisão com valor estimado entre 5% e 10% dos 
créditos a receber; 4 (quatro) companhias possuem provisão 
com valor estimado superior a 10% das contas a receber; e 
as últimas 5 (cinco) companhias não descrevem os valores 
apropriados à provisão para crédito de liquidação duvidosa.

Além disso, 6 (seis) empresas constituíram provisão tam-
bém sobre valores vencidos, contrariando as legislações 
societária e fiscal, já que devem ser considerados somente 
valores a receber, e os créditos vencidos dentro dos limites 
fiscais estabelecidos devem ser baixados diretamente como 
despesa. De acordo com observado, 2 (duas) destas 6 (seis) 
empresas (a Companhia Energética de Brasília e a Compa-
nhia Energética de Goiás) são do setor de energia elétrica, 
e estão subordinadas a regulamentação específica (Manual 
de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica da 
Agência Nacional de Energia Elétrica), que permite e estabe-
lece os critérios para a adoção de tais práticas.

3.2. Estoques
Os estoques representam parte significativa do ativo de 

várias companhias, principalmente as que desenvolvem ati-
vidades comerciais e industriais. Apesar disso, representam 
mais um item que apresenta divergência quanto à apuração 
pela legislação societária e pela legislação fiscal.

A Lei nº 6.404/76 menciona no artº 183, inciso II, que o 
critério básico de avaliação dos estoques será pelo custo de 

aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-los 
ao valor de mercado, quando este for inferior. Segundo Assaf 
Neto (2002, p. 64): “Considerando um ambiente inflacioná-
rio, essa provisão raramente é constituída na prática. Sua 
constituição é justificada com maior freqüência, por razões 
de obsoletismo de determinados itens estocados.”. A CVM 
declara no ofício orientação sobre a elaboração de demons-
trações contábeis que deverão ser adotados os critérios do 
artº 183 da Lei das S.A., e que “Não serão aceitos quaisquer 
procedimentos alternativos que contrariem o referido artigo, 
especialmente os criados pela legislação tributária ou mes-
mo por legislação especial que não contemple a Lei das So-
ciedades por Ações.”.

De acordo com a legislação tributária e o RIR, artº 293 
e artº 294, os estoques deverão ser avaliados pelo custo 
de aquisição ou produção, adotando os métodos de média 
ponderada, que altera os valores de estoques em função de 
novas aquisições com diferentes valores, ou pelo método Pri-
meiro a entrar, Primeiro a sair (PEPS), que realiza primeiro 
as unidades compradas primeiro. Não admite avaliação pelo 
Último a entrar, Primeiro a sair (UEPS).

[...] na adoção desse método, em um regime econômico 
em que há inflação, a tendência é de que todos os estoques 
fiquem subavaliados, o que diminui o lucro líquido do exercício 
social e, por conseqüência, o valor dos tributos com o Impos-
to de Renda e com a contribuição social [...]. (OLIVEIRA et al. 
2003, p.111)

Os critérios de custeio produzem efeito significativo e va-
riado nos valores apurados para estoque, como é possível 
verificar no quadro 1.

Quadro 1:  Critério de custeio do Custo de Mercadoria Vendido (CMV)

Custeio do CVM Valor do Estoque

a) Custo Específico O Estoque fica valorizado ao Custo 

Específico.

b) PEPS O Estoque fica valorizado pelas

últimas entradas remanescentes.

c) UEPS O Estoque fica valorizado pelas primei-

ras entradas remasnescentes.

d) Médio O Estoque fica valorizado pelo preço 

médio ponderado.
Fonte: MARION, 2002, P. 278.

No Brasil, o critério mais utilizado pelas companhias aber-
tas é a média ponderada, embora o PEPS também seja 
aceito pela legislação fiscal. O critério de custo específico 
é geralmente adotado para mercadorias de alto custo uni-
tário, facilitando o seu controle de entrada e saída. Quanto 
ao UEPS, a percepção é de que não seja adotada face à 
proibição pela legislação tributária.

Ao se analisar o item Estoques, 45 empresas avaliaram 
seus estoques de acordo com o custo médio de aquisição ou 
produção e 3 (três) empresas avaliaram pelo custo de aqui-
sição. Duas outras empresas não possuem estoques, sendo 
elas a Companhia de Concessões Rodoviárias, cujo objeto 
social é participar de empresas que possuam concessão 
de exploração de rodovias, e a Contax Participações S.A., 
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cujo objeto também é de participações, só que em socieda-
des comerciais e civis. O fato de serem companhias abertas 
constituídas com o objetivo de participar de outras empresas 
justifica a ausência da conta de estoques.

O Gráfico 1 contém o número de empresas que consti-
tuem provisão para perdas dos estoques e das que baixam 
direto ao resultado do exercício. O Gráfico 1 demonstra que 
20 empresas das 48 que possuem estoques constituíram 
provisão para perdas, de acordo com a regulamentação da 
legislação societária, e uma empresa, a Sadia S.A., men-
ciona nas notas explicativas que baixa as perdas anormais 
da produção diretamente na conta dos Custos dos Produtos 
Vendidos (CPV).

Isso revela que quase a metade das empresas analisadas 
teve a preocupação de atender ao conceito de conservado-
rismo ao reconhecerem antecipadamente uma perda. Por 
outro lado, das 27 empresas remanescentes, não é possível 
saber se deixaram de constituir a citada provisão ou simples-
mente não tiveram necessidade de tal reconhecimento.

Gráfico 1 - Análise das perdas relativas aos estoques

3.3. Reavaliação de ativos
A reavaliação implica ajustar ativos aos valores de mer-

cado, com base em laudo técnico emitido por três peritos 
especializados, principalmente para itens do ativo imobiliza-
do. Este método contraria o princípio do custo como base de 
valor, pois atribui ao ativo um novo valor (fair value), e não 
considera mais o custo histórico.

Trata-se de um método onde a principal questão é a perda 
de comparabilidade entre companhias que reavaliam seus 
ativos e as que seguem o princípio do custo como base de 
valor, pois no âmbito internacional existem países que permi-
tem e outros que proíbem expressamente o método de rea-
valiação. Apenas para título de comparação, inclui-se neste 
trabalho a metodologia da legislação anterior, pois com a lei 
11.638/2007 revoga-se a reavaliação espontânea de bens e, 
conseqüentemente, com a figura da Reserva de Reavaliação 
prevista no art. 182, § 3º do art. 226 da Lei 6.404/76. Con-
tudo, essa reserva, com a nova redação, passa a ser clas-
sificada como “Ajustes de Avaliação Patrimonial”, enquanto 
não computadas no resultado do exercício em obediência ao 
regime de competência as contrapartidas de aumentos ou 
diminuições de valor atribuído a elementos do ativo.  

A CVM regulamenta o assunto através da Deliberação nº 
183/95, que aprova o pronunciamento do IBRACON nº 24, e 

o trata no seu ofício de orientação, descrevendo os procedi-
mentos de reavaliação. Primeiramente, o significado da rea-
valiação pressupõe o abandono do princípio do custo para os 
ativos que podem ser objeto de reavaliação, diferentemente 
da Lei nº 6.404/76, onde se incluem somente os ativos per-
manentes de imobilizado tangível e é vedada para bens in-
tangíveis ou de expectativa de descontinuidade operacional. 
Deve-se citar que a referida Deliberação da CVM menciona, 
nos itens 20, 21 e 39, um aspecto importante a respeito da 
reavaliação negativa, item não previsto de forma explícita 
pela Lei nº 6.404/76 nem na legislação tributária.

A constituição da provisão para imposto de renda e con-
tribuição social é obrigatória para as companhias abertas, 
segundo a Deliberação da CVM. Deve ser reconhecida a 
débito — como conta retificadora — da conta de reserva de 
reavaliação e a crédito de provisão para tributos diferidos no 
passivo exigível a longo prazo.

Segundo o tratamento fiscal descrito pelos artigos 434 
a 441, a reavaliação para bens do ativo permanente não 
é computada para apuração do Lucro Real, ou seja, não é 
tributada, enquanto estiver mantida na conta de reserva de 
reavaliação. Será utilizada para cálculo do lucro real quando 
utilizada para aumento de capital social e pela realização da 
reserva de reavaliação em cada período, incluídas a realiza-
ção através de alienação, a depreciação, a amortização, a 
exaustão e a baixa por perecimento.

Assim, este trabalho busca verificar se foram adotadas 
práticas contábeis em consonância com a lei societária/CVM 
ou em observância das práticas fiscais. Apenas 18 das 50 
empresas da amostra fizeram reavaliação dos bens do ati-
vo permanente. Destas empresas, 11 constituíram provisão 
para imposto de renda e contribuição social diferidos no pas-
sivo exigível a longo prazo. Outras quatro não constituíram a 
referida provisão, e, entre elas, três fizeram reavaliação an-
tes de 1995 (quando foi editada a Deliberação 183 da CVM, 
que regulamenta o assunto); a outra empresa que não cons-
tituiu a provisão e apresenta valor considerável para a conta 
de reserva de reavaliação, a Companhia Eucatex S.A., não 
menciona a data que foi realizada a reavaliação dos ativos.

As 3 (três) empresas restantes do total das 18 apresen-
tam saldos remanescentes, mas não descrevem os valores 
nem as datas da reavaliação. A empresa Ipiranga Petroquí-
mica tem pequeno saldo de reserva de reavaliação, mas não 
descreve nas notas explicativas a data de avaliação. Já a 
Companhia Souza Cruz S.A. demonstra valor na subconta 
reavaliação, dentro do ativo imobilizado, mas não tem va-
lores para reserva de reavaliação nem descrição em notas 
explicativas, o que não é prática usual. Por fim, a empresa 
Weg S.A. apresenta saldo da conta de reserva de reavalia-
ção no balanço consolidado, realizado apenas para os ativos 
de controladas e coligadas e que não estão descritos pelas 
notas explicativas das demonstrações contábeis.

3.4. Pesquisa e desenvolvimento
A principal questão contábil que envolve o item pesquisa e 

desenvolvimento de Novos Produtos diz respeito ao grau de 
incerteza na geração de benefícios futuros esperados, que 
ensejaria a classificação como item de ativo (diferido, no caso 
brasileiro) ou na hipótese contrária, como despesa incorrida 
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do período. No âmbito internacional, o reconhecimento direto 
como despesa é uma prática adotada em países como Esta-
dos Unidos e México.

No Brasil, embora a legislação societária determine o re-
gistro como ativo diferido e amortização no prazo máximo de 
10 (dez) anos, na prática tem sido adotado o reconhecimento 
imediato como despesa, por não haver óbice explícito da le-
gislação fiscal a respeito. Para a análise do item de pesquisa 
e desenvolvimento, apenas 10 empresas apresentaram va-
lores correspondentes, demonstrando que o Brasil não é um 
país forte em pesquisa. 

Entre estas empresas, 4 (quatro) assumem que baixam os 
gastos com pesquisa e desenvolvimento diretamente como des-
pesa no resultado do exercício. E as outras 6 (seis) empresas 
reconhecem tais gastos como ativo diferido, obedecendo à le-
gislação societária, para amortizar em períodos de até 10 anos 
de acordo com a previsão de benefícios futuros esperados.

Aparentemente, os gastos com pesquisa e desenvolvi-
mento revelam ter dubiedade de procedimentos, sendo trata-
dos como despesa ou como ativo diferido. O reconhecimento 
como despesa não é vedado fiscalmente, e a CVM tem até, 
de certa forma, estimulado esse procedimento ao exigir da 
empresa o conhecimento sobre a expectativa de benefícios 
futuros esperados.

3.5. Créditos tributários
Os créditos tributários ou ativos fiscais diferidos são, em 

sua maioria, decorrentes de valores provenientes de diferen-
ças temporárias, prejuízos fiscais de imposto de renda e base 
negativa da contribuição social, obtendo como pressuposto a 
expectativa de resultados positivos futuros que possibilitem 
sua realização.

De acordo com a Deliberação CVM nº 273 /98, o valor 
deve ser reconhecido, total ou parcialmente, desde que a 
companhia tenha histórico de rentabilidade, ou seja, se se 
trata de companhia que obteve lucro tributável em pelo me-
nos três dos cinco últimos exercícios sociais, além da expec-
tativa de realização futura. 

“A legislação do Imposto de Renda vigente não estabe-
lece prazo para a prescrição do direito à compensação dos 
prejuízos fiscais.” (OLIVEIRA et al., 2003, p. 216). Entretanto, 
antes da Lei nº 9.065/95, estes valores deveriam ser com-
pensados num período máximo de 5 (cinco) anos, ou então 
prescreviam. De acordo com o artº 510 do RIR, a referida 
lei também fixou o limite máximo de compensação de lucros 
apurados em 30%.

Segundo Araújo (2005), o reconhecimento do ativo fiscal 
diferido atende ao princípio da competência, porque as di-
ferenças temporárias que reduzem o lucro contábil não são 
aceitas como redutoras do lucro tributável temporariamente, 
justificando sua contabilização no ativo. O princípio da pru-
dência, juntamente com a definição de ativo, está de acordo 
com a expectativa de geração de benefícios futuros para re-
alização dos valores reconhecidos. E, por fim, o princípio da 
continuidade com o pressuposto de que a entidade não é fi-
nita e, portanto, confere garantia para os estudos de histórico 
de rentabilidade e expectativa de realização futura.

Neste trabalho, objetiva-se verificar os procedimentos 
adotados pelas companhias abertas para constituição de 

créditos tributários.
Com relação ao item créditos tributários, 4 (quatro) empre-

sas adotaram política conservadora e não constituíram crédi-
tos tributários ativos em virtude da incerteza de obtenção de 
lucros tributáveis futuros e pelo histórico de prejuízos apre-
sentados. As outras 46 empresas possuem saldo ativado de 
créditos tributários diferidos, constituídos principalmente so-
bre diferenças intertemporais, prejuízo fiscal e base negativa 
de contribuição social.

Entre estas empresas, é importante destacar algumas, 
como, por exemplo, a CEB, que demonstra ter constituído 
crédito tributário apenas sobre as diferenças temporárias, 
já que não possui histórico de rentabilidade para ativar com 
base em prejuízos ficais e base negativa da contribuição so-
cial. A Companhia Bardella S.A. apresentou prejuízo no ano 
de 2005, apesar do histórico de 5 (cinco) anos de lucro tribu-
tável, e mesmo assim constituiu créditos tributários. A em-
presa Contax Participações S.A. obteve prejuízo nos anos 
de 2003 e 2004, mas apresentou lucro em 2005, e também 
constitui créditos tributários.

A empresa Mundial S.A. apresentou prejuízos nos anos 
de 2003 e 2005, e lucro apenas no ano de 2004, mas ain-
da apresenta saldos para ativos fiscais diferidos. E, por fim, 
a empresa Tupy S.A. apresentou prejuízo no ano de 2005, 
apesar de apurar lucro nos anos de 2003 e 2004, mas não 
mencionou postura conservadora, e mesmo assim apresen-
tou saldo de crédito tributário.

Ainda com relação aos créditos tributários, 11 empresas 
não estimam prazo para a realização deles, principalmente 
porque a legislação tributária estipula que o prazo para reali-
zação não prescreve. Outras 19 empresas estimam realiza-
ção do ativo fiscal diferido em até 5 (cinco) anos, e, finalmen-
te, outras 16 empresas estimam que a realização aconteça 
no período de 6 a 10 anos. 

A pesquisa demonstrou ainda que existem empresas que 
possuem os créditos divididos entre o ativo circulante e re-
alizável a longo prazo, e empresas que concentram o valor 
todo apenas no ativo realizável a longo prazo. Verifica-se que 
12 empresas concentram o valor do crédito tributário somen-
te no ativo realizável a longo prazo. Outras 34 empresas dis-
tribuem estes créditos entre o ativo circulante e o realizável a 
longo prazo, de acordo com a expectativa de realização.

3.6. Provisão para contingências
As contingências no âmbito contábil referem-se a situações 

de risco, que envolvam incerteza quanto à realização. Segun-
do o artigo 184, inciso I, da Lei nº 6.404/76, os elementos do 
passivo devem ser avaliados pelo seguinte critério: “as obriga-
ções, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive o 
imposto de renda a pagar dentro do resultado do exercício, se-
rão computados pelo valor atualizado até a data do balanço”.

A Norma e Procedimento de Contabilidade (NPC) nº 22 do 
IBRACON define para o reconhecimento de uma provisão a 
existência de uma obrigação legal ou constituída em função 
de evento passado, onde é provável a realização das exigibi-
lidades e cujo montante possa ser estimado com segurança 
suficiente.

O Regulamento do Imposto de Renda, em seu artº 335, 
não menciona esta provisão para contingências como dedutí-
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vel. Porém, “no exercício social (período fiscal) em que a per-
da se efetivar, a parcela da provisão utilizada para absorvê-la 
poderá ser excluída do lucro real (art. 247, § 2º, do RIR/99)” 
(IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE, 2000, p. 248).

É mais uma situação de provisão indedutível para fins fis-
cais, mas necessária segundo os princípios contábeis.

De acordo com os dados apurados, todas as empresas, 
sem exceção, constituem provisão para contingências, usu-
almente para processos trabalhistas, cíveis e, principalmente, 
tributários. Aliás, este foi o dado mais interessante para aná-
lise desta provisão, já que a maioria das empresas apresenta 
saldo relevante para as contingências de cunho fiscal. A se-
guir, apresenta-se o gráfico 2, que traduz a porcentagem das 
contingências tributária em relação ao valor total da provisão.

Gráfico 2: Provisão para contingências tribitutárias

Portanto, analisando os resultados, 8 (oito) empresas não 
apresentam a descrição dos valores da provisão para contin-
gências, e por isso não foi possível identificar a parte relativa 
aos processos de natureza tributária. Outras 12 empresas con-
têm até 50% do valor da provisão, relacionado aos processos 
de reclamações tributárias. E a maioria, num total de 30 em-
presas, possui de 50% a 100% do valor da provisão relaciona-
do a contingências fiscais. Destas, a Companhia Eucatex S.A. 
descreve em notas explicativas que apresenta toda a provisão 
para contingências para processos de natureza tributária.

Por oportuno, essa provisão não é dedutível fiscalmente, 
mas as companhias abertas atenderam ao conceito de pru-
dência ao reconhecer perdas estimadas como resultado e 
como passivo.

3.7. Leasing
As operações de leasing, também chamadas de arrenda-

mento mercantil, se referem à concessão do direto de uso por 
prazo determinado de um bem da arrendadora — dona do bem 
— à arrendatária. A principal questão contábil está relacionada 
com o leasing financeiro, que se caracteriza por ser uma típica 
operação de financiamento e correspondente compra a prazo, 
na qual o prazo da transação se aproxima do prazo de vida útil 
do bem, e geralmente os contratos têm cláusula de opção de 
compra cujo valor é bem inferior ao de mercado.

A legislação societária não trata especificamente do assun-
to, tendo sido regulamentada pela Lei nº 7 6.099/74, com alte-

Até 50%

25 

20

15

10

5

0

Não especifica 
valores

30

De 50% a 100%

35
Provisão para Contingências Tribitutárias

rações introduzidas pela Lei nº. 7.132/83. O Banco Central do 
Brasil tornou-se o responsável pela fiscalização e determinou 
diversos parâmetros para estas operações, como o artº 5, da 
Resolução nº 2.309/96, CMN.

Segundo o artº 356 do RIR/99, serão consideradas como 
custo ou despesa operacional da pessoa jurídica da arrenda-
tária as contraprestações pagas ou creditadas por força de 
contrato de arrendamento mercantil. Segundo a descrição do 
parágrafo 5º deste mesmo artigo, “as contraprestações so-
mente serão dedutíveis quando o bem arrendado estiver re-
lacionado intrinsecamente com a produção e comercialização 
dos bens e serviços (Lei nº 9.249, de 1995, art. 13, inciso II)”.

O leasing é um exemplo típico de discussão do conceito 
de essência versus forma jurídica, onde a contabilização ado-
tada no Brasil foi definida pela lei fiscal e, por conseguinte, 
trata uma operação com características predominantemente 
financeiras como simples operação de locação, distorcendo a 
apresentação do Balanço.

A normatização mais recente desta operação é dada pelo 
CFC, através da Resolução nº. 921/01, que aprova a NBC T 
10.2, padronizando os critérios para contabilização dos ar-
rendamentos operacional e financeiro. Esta regulamentação 
se opõe aos critérios estabelecidos pelo fisco com relação às 
operações de arrendamento mercantil financeiro, utilizando o 
caráter da essência da operação, ou seja, contabilizando na 
arrendadora o bem objeto do arrendamento no imobilizado e a 
contrapartida no passivo circulante ou exigível a longo prazo.

Apenas 13 empresas apresentam valores relativos à con-
tabilização de arrendamento mercantil. Entre elas, 10 em-
presas contabilizam apenas o arrendamento operacional, 
semelhante à locação, e para tanto somente baixam as con-
traprestações diretamente no resultado do exercício. Outras 
2 (duas) empresas, a Tam S.A. e a Varig, apresentam arren-
damento operacional que baixam diretamente no resultado 
do exercício, e arrendamento financeiro, reconhecendo no 
ativo imobilizado o custo do bem arrendado e as obrigações 
no passivo exigível a longo prazo, seguindo os preceitos da 
essência sobre a forma jurídica.

Por fim, a empresa Submarino S.A. possui arrendamento 
mercantil com características de financiamento e, por isso, o 
reconhece como tal. O custo de aquisição dos bens é incluí-
do como ativo imobilizado; em contrapartida, o financiamento 
a pagar, no passivo circulante / exigível a longo prazo. Esta 
também é uma empresa que preza a essência da transação 
de acordo com o estabelecido pela NBC T 10.2, e não seguiu 
a regra fiscal.

Os resultados foram, para os sete itens analisados das 
50 empresas, de acordo com o número de companhias que 
apresentam ou não valores atribuídos aos itens previamente 
determinados, como segue:

a) 49 (98%) empresas adotam a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa;

b) 45 (90%) empresas avaliaram seus estoques pelo 
custo médio de aquisição;

c) 32 (64%) empresas não apresentaram reavaliação 
de ativos;

d) 40 (80%) não apresentaram itens sobre pesquisa e 
desenvolvimentos;

e) 46 (92%) apresentaram créditos tributários;
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f) 50 (100%) adotam a provisão de contingências; e
g) 37 (74%) não contabilizam valores relativos ao leasing.

4. Considerações Finais
A proposta deste trabalho foi verificar, numa amostra de 

50 companhias abertas, o nível de aderência à legislação 
societária (complementada pelas normas da CVM) ou à le-
gislação fiscal no tocante aos itens que são objeto de ambas 
as legislações e, de certa forma, conflitantes.

De acordo com os itens analisados, é possível verificar 
que, para a amostra considerada, as empresas procuram na 
medida do possível atender às legislações pertinentes e obri-
gatórias, sem desobedecer a nenhuma substancialmente. 
Também é possível notar que as companhias maximizam os 
benefícios das legislações, a exemplo das empresas de ener-
gia elétrica que constituem PCLD sobre parcela de créditos 
vencidos, admitidos por manual específico do setor, apesar 
de prática proibida pelas legislações tributária e fiscal.

Para o item de provisão para créditos de liquidação duvido-
sa, de maneira geral, observou-se que a prática adotada pelas 
empresas é constituir a referida provisão, obedecendo aos pre-
ceitos da Lei nº. 6.404/76, mesmo com limitação da legislação 
fiscal, e com isso atendendo ao princípio da competência.

No item estoques, as empresas atendem tanto à legisla-
ção societária quanto à fiscal, pois nenhuma adota o método 
UEPS, que é proibido (fiscalmente), e a maioria avalia os es-
toques pelo custo médio de aquisição ou produção. Para as 
empresas que constituem a provisão para perdas dos esto-
ques, todas estão em consonância com a Lei das S.A., mes-
mo que fiscalmente esta provisão não seja dedutível, mas 
adequada à luz dos princípios contábeis.

Para as empresas que reavaliaram seus ativos, a práti-
ca adotada é obedecer à regulamentação mais recente da 
CVM, principalmente com relação à constituição de provisão 
para impostos diferidos. De uma forma geral, há um reconhe-
cimento de que tais passivos devem ser provisionados.

Com relação ao item de pesquisa e desenvolvimento, as 
empresas apresentam práticas distintas, já que algumas bai-

xam de imediato para resultado como despesas em função da 
incerteza da geração de benefícios futuros, e outras contabi-
lizam como ativo diferido para amortização, de acordo com a 
Lei nº. 6.404/76. Sabe-se que em um ou outro critério, o finan-
cial reporting das empresas será fortemente afetado, principal-
mente no tamanho do ativo, lucro e patrimônio líquido.

Relativamente ao item créditos tributários, as empresas, em 
geral, adotam postura conservadora, e constituem ativos fiscais 
diferidos, fundamentados no histórico de rentabilidade e expec-
tativa de realização futura. Algumas empresas não constituíram 
créditos tributários mesmo com possibilidade de adotá-los.

Todas as empresas constituíram provisão para contingên-
cias, apesar de ser fiscalmente indedutível, e o dado mais 
interessante encontrado se refere à parcela relevante que 
consta nos processos de natureza tributária dentro dos valo-
res constituídos para a provisão.

Por fim, na contabilização do leasing, as empresas que 
contabilizam o arrendamento operacional adotam os pro-
cedimentos estabelecidos pela legislação tributária, já que 
a legislação societária não estabeleceu os padrões para as 
empresas que adotam este procedimento. As empresas TAM 
S.A., Varig S.A. e Submarino S.A., que contabilizaram arren-
damento financeiro, utilizaram a essência da transação, de 
acordo com estabelecido pelo CFC, contrariando o estabele-
cido pela legislação fiscal, mas revelando maior transparên-
cia, ao capitalizar o bem como ativo imobilizado em contra-
partida a um passivo exigível.

Conclui-se que, de maneira geral, com relação à consti-
tuição de provisões (PCLD e contingências), reavaliação e 
crédito tributário, há forte observância das regras societárias 
mesmo que não admitidas fiscalmente. Entre os itens anali-
sados, o de maior discrepância foram os gastos com pesqui-
sa e desenvolvimento de novos produtos, com tratamentos 
distintos, e a surpresa encontrada foi com relação ao leasing, 
com respeito ao qual algumas poucas empresas seguiram o 
conceito da essência sobre a forma jurídica (na forma preco-
nizada pelas normas internacionais de contabilidade).

Critérios de Mensuração e Reconhecimento Estabelecidos pela Lei Societária, 
Normas da CVM e Legislação Tributária: uma Pesquisa Empírica nas Companhias Abertas Brasileiras
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Gestão Econômica: uma 
Contribuição para a 
Estruturação de um Modelo 
de Informações para 
Empresas Operadoras de 
Planos de Saúde
Resumo

Este estudo tem o objetivo de apresentar um modelo de 
identificação, acumulação e informação de resultados, sob 
a abordagem da gestão econômica para estas empresas. 
O modelo foi concebido com base na estrutura e dados de 
uma OPS de médio porte situada no estado de Mato Grosso. 
Para isso foram analisadas as formas de identificação, acu-
mulação e informação de resultados nos relatórios existentes 
da empresa. A metodologia utilizada foi de levantamento e 
bibliográfica. As análises preliminares indicam que o modelo 
de informações concebido, baseado na gestão econômica, 
oferece níveis mais elevados de detalhes do processo de 
mensuração da prestação de serviço destas organizações do 
que outros modelos e, em conseqüência, permite aos gesto-
res conhecer o resultado segmentado por área, por produto e 
até mesmo por cliente. A geração de relatórios voltados para 
os usuários internos melhora a qualidade das informações e 
contribui para o gerenciamento da organização por parte dos 
gestores das OPS, ampliando a capacidade de enfrentar o 
ambiente interno e externo com maiores possibilidades de 
sucesso. Porém, por tratar-se de uma proposta, carece da 
verificação de sua aplicabilidade e eficácia no atendimento 
das demandas de informações dos gestores de OPS.
Palavras-chave: Sistema de Informações. Modelo de Identificação. 
Operadoras de Planos de Saúde.

Abstract
This study aims to present a model of identification, and in-

formation accumulation of results, under the approach of the 

management cost for these companies The model was desig-
ned based on the data structure and an OPS of midsize loca-
ted in the state of Mato Grosso. For that were examined ways 
of identification, accumulation and information from existing re-
ports results in the company. The methodology used was lifting 
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and literature. The preliminary analyses indicate that the model 
of information designed, based on economic management, 
it offers higher levels of details of the process of measuring 
the service delivery of these organizations than other models 
and, consequently, enables managers know the result targeted 
area , by product and even by client. The generation of reports 
focused on the internal users, improves the quality of the infor-
mation and contributes to the management of the organization 
on the part of managers OPS expanding the capacity to face 
the internal and external environment with greater chances of 
success. However, for this is a proposal is the verification of 
their applicability and effectiveness in the care of the demands 
of information managers OPS.
Key-words: Information System. Model identification. Carriers of He-
alth Plans.

1. Introdução
As entidades e a sociedade não podem ser vistas separada-

mente. Para otimizar o sucesso das entidades e da própria so-
ciedade, deve-se dar uma abordagem sistêmica das atividades 
desenvolvidas pelas entidades, o que permitirá uma interação 
entre as partes, pois uma funciona como fonte de suprimento 
da outra, tanto de produtos e serviços como de informações. As 
entidades configuram-se como clientes e fornecedoras umas 
das outras, como elos de uma corrente. A eficácia desta cor-
rente (ciclo econômico) depende da eficácia de cada elo (enti-
dades), pois o enfraquecimento de uma destas obras e ações 
pode comprometer a eficácia de todas as outras. 

Pelo dinamismo do ambiente, em constante mutação, as 
entidades devem antecipar-se às mudanças ocorridas na so-
ciedade.

A missão dos gestores é garantir a eficácia da organização. 
Segundo Guerreiro (1999), uma gestão eficaz busca garantir 
a continuidade da empresa, proporcionando-lhe o desenvol-
vimento e a otimização de seus resultados, sob quaisquer cir-
cunstâncias que influenciem seu desempenho hoje e no futuro.

Para que uma organização atinja a eficácia e, em conse-
qüência, cumpra sua missão, metas e objetivos, é necessário 
otimizar seus fins com um uso mínimo de recursos. Para sa-
ber se as atividades foram desenvolvidas com o uso mínimo 
de recursos, esses precisam ser identificados, acumulados e 
informados em forma de resultado para os gestores ou con-
troladores dos recursos.

O modelo de identificação, acumulação e informação de 
resultados, segundo Parisi (1995, p.68), “é um conjunto co-
ordenado de atividades que, dentro de uma estrutura lógica, 
identifica, coleta e acumula dados dos diversos eventos eco-
nômicos de uma organização.” 

O modelo discutido neste estudo para aplicação nas or-
ganizações que comercializam planos de saúde propõe a 
identificação, acumulação e apuração de resultados nestas 
entidades com base na gestão econômica, identificando e 
acumulando custos e receitas das transações ocorridas, veri-
ficando o consumo dos recursos e associando-os aos produ-
tos comercializados pela empresa de maneira que se possa 
verificar com detalhes quais apresentam menor consumo de 
recursos e maior geração de benefícios para a empresa.

Neste sentido, este estudo propõe um modelo de identifi-
cação, acumulação e informação de resultados com base na 

estrutura e dados de uma empresa de médio porte no estado 
de Mato Grosso sob a abordagem da gestão econômica que 
atenda as necessidades dos gestores de uma operadora de 
planos de saúde.

A relevância deste estudo pode ser justificada tendo em 
vista que a regulamentação do setor de comercialização de 
planos de saúde influenciou fortemente a rentabilidade das 
empresas que nele atuam, na medida em que as empresas 
se viram diante da exigência do mercado de atender a várias 
demandas que se tornaram obrigatórias e que exigem novas 
capacidades para assegurar o sucesso administrativo, além 
da ampliação da concorrência neste segmento. A metodo-
logia utilizada neste artigo baseou-se no levantamento e de 
pesquisa bibliográfica.

2. Sistema de Informações Gerenciais
Um sistema de informações gerenciais pode ser concei-

tuado como um conjunto de ações inter-relacionadas que 
visam coletar, processar e transformar informações para fins 
de planejamento e gestão de uma entidade.

Segundo Moscove, Simkin e Bagranoff (2002), um siste-
ma de informações é parte de um sistema maior chamado 
entidade, formada de partes ou componentes interativos que 
buscam realizar um ou mais objetivos. Para isso necessitam 
das informações que são coletadas, armazenadas, trans-
formadas e distribuídas pelo sistema de informações com a 
finalidade de suprir as necessidades da entidade nas ativida-
des de planejamento, tomada de decisão e controle.

As atividades de planejamento e controle são destacadas 
aqui, no mesmo sentido de Anthony e Govindarajan (2002, 
p. 33) em que o planejamento está relacionado e tem sua 
importância destacada na formulação de estratégias basea-
das nas aproximações imprecisas do futuro. O controle está 
mais relacionado ao gerenciamento de tarefas baseadas na 
apuração de dados reais. Porém ambos com a mesma im-
portância no processo de tomada de decisão para conduzir a 
organização na direção do cumprimento de sua missão.

As principais ações dentro do processamento de um sis-
tema de informações gerenciais são realizadas no sentido 
de acumular dados em relação ao consumo de recursos, fi-
nanceiros ou não, identificar as atividades que consumiram 
tais recursos, acumular os dados dos recursos consumidos 
e informar aos gestores de forma ordenada para a tomada 
de decisão.

As empresas buscam utilizar um modelo de identificação, 
acumulação e informação de consumo de recursos que aten-
da às características do seu processo produtivo e às neces-
sidades de informação dos gestores, representando um elo 
entre os sistemas físicos, organizacionais e de informações. 

Cada modelo utilizado pelas entidades possui as suas 
funções no processo de informar os resultados aos gestores. 
Assim, com a preocupação em propor um modelo de identi-
ficação, acumulação e informação de resultados que atenda 
aos gestores das OPS, procuramos identificar as funções 
dos modelos de identificação e de acumulação.

2.1. O modelo de identificação
Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), há necessidade de 

identificação do momento da ocorrência da receita de uma tran-
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A inserção dos dados se dá exatamente através do reco-
nhecimento, classificação e registro. A acumulação dos da-
dos se dá através dos agentes acumuladores, como evento, 
conta, entidade, objeto ou tempo, que, na seqüência do pro-
cesso de acumulação, evidenciam o resultado econômico. 
A seqüência do processo de acumulação de resultado pode 
ser assim evidenciada:

Onde: 

T = Transação; 
E1 = Evento; 
A = Atividade; 
Et = Entidade; 
Em = Empresa.

Analisando a expressão anterior, percebe-se que a soma 
das margens de contribuição das transações forma a margem 
de contribuição do evento; a soma das margens de contribuição 
dos eventos forma a margem de contribuição da atividade; a 
soma das margens de contribuição das atividades de uma enti-
dade, que pode ser definida como um departamento ou setor de 
uma empresa, forma a margem de contribuição da entidade; e a 
soma das margens de contribuições das diversas entidades de 
uma empresa forma o resultado econômico da empresa.

O modelo de acumulação tem a função de acrescentar os 
resultados das transações aos demais objetos de avaliação no 
processo de gestão empresarial. Estes resultados podem ser 
agrupados por produtos e famílias de produtos. No caso de uma 
OPS, as margens dos eventos e transações podem ser acumu-
ladas de forma matricial por tipos de atendimento, por rede pró-
pria ou rede credenciada e, ainda, por faixa etária de usuário.

Neste trabalho, obedecendo às características operacionais 
de uma organização que opera planos de saúde, propõe-se um 
modelo que irá identificar, acumular e informar as receitas e des-
pesas/custos e, conseqüentemente, o resultado por entidade. 
A soma dos resultados de cada entidade gerará o resultado da 
empresa. A figura a seguir representa a visão sistêmica do mo-
delo proposto.

Figura 1  Número Planos de Entidades de uma OPS: Adaptado de 
Parisi (1995, p. 80)

sação, para depois associá-la aos custos incorridos para obtê-
la. Tradicionalmente, o ponto de transferência é a venda. Porém 
a transferência de um produto ou serviço e seu reconhecimen-
to como receita são apenas uma das variáveis. É necessário 
identificar a ação causadora da transação, que normalmente se 
origina na tomada de decisão de pelo menos um gestor.

Em outras palavras, para que uma transação se efetive, 
vários eventos ocorreram envolvendo recursos econômicos 
da entidade, resultado de uma ou várias decisões tomadas 
por um ou vários gestores, que devem ser informados da ob-
tenção do sucesso ou fracasso na decisão. O modelo propos-
to supre a necessidade de informações em todo o processo 
de identificação e obtenção da receita com a agregação de 
recursos, e não apenas por ocasião da venda.

Para Moscove, Simkin e Bagranoff (2002), um sistema de 
informações contábeis contém vários elementos do processa-
mento de transações, e estas estão relacionadas com os pro-
cessos de negócios de uma organização. A natureza e os tipos 
de ciclos de processamento de transações variam, dependendo 
das necessidades de informações de cada organização.

Parisi (1995, p.69) afirma que o modelo de identificação 
deve ser organizado com as funções de reconhecimento, 
classificação e registro das transações.

O reconhecimento leva em consideração que a empre-
sa, como entidade econômica, é capaz de gerar lucro todo o 
tempo; assim, o resultado deve ser apurado após cada even-
to que impactar o patrimônio da empresa. Neste sentido, a 
realização da receita se dá quando da geração da riqueza, e 
os custos não identificados com os produtos devem ser reco-
nhecidos com base na competência do período.

A classificação da transação deve envolver a identifica-
ção da transação sob os aspectos da relação com o evento 
econômico (plano de eventos), da natureza econômica dos 
recursos envolvidos (plano de contas) e do destino da transa-
ção dentro da entidade (plano de entidade). Já o registro da 
transação é o processo que ocorre após o reconhecimento e 
a classificação da transação e deve seguir o processo normal 
de escrituração das partidas dobradas.

Todo recurso econômico consumido ou gerado pela em-
presa ou por uma de suas atividades está relacionado a um 
evento, que possui as seguintes características: altera a si-
tuação patrimonial; é previsível; diz respeito ao desempenho 
das organizações; e seus efeitos são mensuráveis moneta-
riamente. Os principais eventos econômicos de uma empre-
sa estão relacionados com os objetivos de suas atividades, 
como: venda, produção, finanças, compras etc.

O modelo de identificação de custos e receitas deve con-
templar o plano de entidades, para propiciar o relaciona-
mento do evento à sua unidade causadora, pois é de suma 
importância que o sistema seja capaz de identificar as enti-
dades acumuladoras de custos e receitas, propiciando maior 
controle e possibilitando a avaliação de desempenho.

2.2. O modelo de acumulação
O Modelo de Acumulação é gerado a partir do Modelo de 

Identificação e contempla a forma de acumulação das transa-
ções através de duas funções: a) coleta e inserção de dados de 
forma organizada e b) armazenamento dos dados identificados 
segundo o evento, destino, natureza e período de tempo.

João Bosco Arbués Carneiro Júnior   Josemar Ribeiro Oliveira   Ilirio José Rech    José Augusto Veiga da Costa Marques
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As operações de uma operadora de planos de saúde são 
segmentadas normalmente por tipo de planos, tais como: 
pré-pagamento ou pós-pagamento, e por tipo de clientes, 
levando-se em consideração principalmente a sua faixa etá-
ria. Outra segmentação comum em empresas operadoras 
de planos de saúde é pelo tipo de prestação de serviços, 
ou seja, pela rede própria de atendimento ou pela rede cre-
denciada. Estas segmentações indicam uma necessidade 
de avaliação, e, portanto, a solução proposta neste estudo 
é considerar cada segmentação desta como um objeto es-
pecífico de acumulação de resultados, possibilitando uma 
flexibilidade na análise de suas contribuições.

Assim, os atributos das diversas unidades de acumula-
ção, quando correlacionados com os atributos das transa-
ções, definem as diversas possibilidades de acumulação de 
resultados, sem modificar a representação da realidade fí-
sico-operacional da empresa. Portanto, estas possibilidades 
de acumulação originam diversas dimensões da informação, 
conforme demonstrado na figura a seguir: 

Figura 2  Várias Dimensões das Informações

Fonte: Oliveira e Pereira (2006, p. 295).

A Figura 2 demonstra a comunicação dos resultados de 
uma maneira que venha a favorecer o entendimento por parte 
dos usuários. Esta maneira de demonstrar a informação tem 
sustentação na afirmativa de Iudícibus (2004, p.77) de que 
uma informação “deve ser exposta da forma mais compreen-
sível possível, para que o usuário possa, efetivamente, enten-
dê-la e utilizá-la de forma cabal nas tomadas de decisões”.

2.3. Modelo de identificação e acumulação aplicado às 
operadoras

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultador 
(MIAR) é compreendido como o conjunto de atividades co-
ordenadas, que dentro de uma estrutura lógica identifica, 
coleta e acumula dados dos diversos eventos econômicos 
de uma organização. Este modelo, segundo Almeida (2002, 
p. 326), “é resultado das decisões referentes ao modo de 
organização (sistema organizacional) e das variáveis físicas 
do negócio (sistema operacional)”. Cada empresa possui o 

seu MIAR, que surge quase que naturalmente, evidenciando 
a forma como a empresa trabalha para gerar riquezas.

Como o modelo surge naturalmente nas empresas, é ne-
cessário que sua estrutura possa espelhar, o mais fidedigna-
mente possível, esta característica do processo de tomada 
de decisão, evitando que ele reduza sua eficácia caso não se 
observe como se dá o processo decisório na empresa.

2.3.1. Definição do plano de entidades
O modelo de identificação de resultados deve contemplar a 

relação entre os recursos econômicos envolvidos numa tran-
sação e pelo menos uma entidade da empresa, relacionando 
o evento com a sua unidade causadora, e, posteriormente, 
localizar as variáveis desse evento e os aspectos físicos e 
funcionais da atividade em questão. Portanto, o conjunto de 
unidades causadoras e de aspectos físicos e funcionais é 
definido como plano de entidades.

O plano de entidades possui uma importância significati-
va relacionada com a controlabilidade e com a utilização do 
sistema de informações para uma gestão por resultados, pois 
permite não só a acumulação de custos, como também de 
receitas, permitindo assim determinar a localização da entida-
de que possui melhor performance e do agente causador do 
evento. A ilustração a seguir estabelece um plano de entidades 
desenvolvido para empresas operadoras de planos de saúde.

Quadro 1:  Planos de Entidades para Operadoras de Planos de Saúde

No âmbito organizacional aparecem as divisões de acu-
mulação operacional da maior entidade, que é a própria em-
presa operadora, até a menor entidade de acumulação, que 
é a transação ocorrida.

Dentro da dimensão organizacional, este estudo apresen-
tará uma proposta de Modelo de Identificação e Apuração de 
Resultados por áreas, tais como áreas de compra de materiais 
hospitalares, área financeira (contas a receber e a pagar), área 
de estocagem de medicamentos e materiais hospitalares.

No âmbito de produtos, aparecem como entidades os pla-
nos de saúde que são oferecidos por uma OPS. A aplicação 
do MIAR nesta dimensão é apenas até o nível de acumula-
ção para apuração da margem de contribuição, pois é difícil 
identificar custos fixos aos produtos a não ser por critérios 
arbitrários de rateios, e também não se pode remunerar o 
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capital dos ativos disponíveis, isto sendo possível apenas por 
atividades, áreas e empresas.

Analogamente, no âmbito de produtos, o plano de entidades 
para uma OPS na dimensão usuários é aplicado até o nível de 
acumulação para obtenção da margem de contribuição. 

Nesta dimensão, poderão ocorrer diversas segmentações 
para serem exploradas e demonstradas no modelo de infor-
mação (relatórios gerenciais) proposto neste estudo.

Na dimensão rede de atendimento, o plano de entidades 
para a rede credenciada irá aplicar o modelo de identificação 
e acumulação de resultados acumulando como receita o va-

lor de mercado que a rede cobraria quando do atendimento 
particular, ou seja, o maior valor de mercado. Já para a rede 
própria, será considerado como receita o valor pago à rede 
credenciada pela mesma prestação de serviços, ou seja, o 
custo de oportunidade que é a alternativa desprezada pela 
rede própria e se configura no mesmo valor que a operadora 
deveria pagar se utilizasse a rede credenciada.

Com base no plano de entidades é que se gerarão os 
modelos de informações (relatórios gerenciais) estruturados 
para cada dimensão. A ilustração a seguir demonstra esta 
estrutura.

DIMENSÃO

ORGANIZACIONAL

Empresa

Área

Atividades

Eventos

Transações

Recebimento das 

Mensalidades

Compras

Venda de Planos
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Atendimento
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DIMENSÃO

DO PRODUTO

Tipo de Pagamento

Usuário
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Pré-Pagamento
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Coletivo

Individual

Referência

Outros

Figura 3: Estrutura do Modelo de Informações
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Esta estruturação demonstra os diversos níveis com que 
os modelos de relatórios podem ser concebidos dentro das 
dimensões nas quais está estruturada a entidade que foi uti-
lizada como base para a proposta do modelo.

2.3.2. Definição do plano de eventos
Um recurso econômico consumido ou gerado pela empre-

sa, ou por uma de suas atividades, através de uma transa-
ção, deve estar relacionado a determinado evento.

Pereira apud Catelli (2002, p. 95) assume o conceito de 
transação como base para a mensuração da evolução patri-
monial da empresa, ao propor que os resultados econômicos 
da empresa sejam, também, apurados por transações.

O resultado econômico de uma entidade é apurado pelo 
resultado das diversas áreas de responsabilidades. Por sua 
vez, o resultado das diversas áreas é formado a partir do 
resultado das transações realizadas pelos gestores, neces-
sárias à realização das atividades. O conjunto de transações 
é denominado evento.

A partir destes conceitos, podem-se identificar as princi-
pais transações de uma OPS condicionadoras da sua eficá-
cia, e que, assim, conduzem à otimização do resultado. 

Dentre os principais eventos ocorridos em uma OPS, po-
dem-se destacar:

• Recebimentos das contraprestações em forma de 
mensalidades;

• Aplicação dos recursos recebidos;
• Compras de material de consumo;
• Venda de planos de saúde;
• Consultas e Honorários médicos e Odontológicos;
• Exames e Terapias;
• Atendimento Ambulatorial;
• Atendimento Laboratorial;
• Atendimento Hospitalar.

O plano de eventos contempla a coleção de eventos que 
o sistema de informações está preparado para reconhecer e 
tratar e representa as classes de modelos de decisão, men-
suração e informações.

Depois de definidos os planos de entidades, de contas e 
de eventos, passar-se-á a discorrer sobre o modelo de infor-
mações para gestão econômica de empresas que atuam no 
segmento de saúde complementar, definindo uma matriz de 
acumulação dos resultados.

2.4. Modelo de informações para gestão econômica de 
uma OPS

O modelo de informações para uma Operadora de Planos 
de Saúde tem como ponto de partida a adoção dos princípios 
da gestão econômica e a aplicação do MIAR (PARISI, 1995), 
construindo, assim, um modelo possível de tomada de deci-
sões neste tipo de organização.

2.4.1. Matriz do modelo
Em uma operadora de planos de saúde, o usuário pode 

optar entre várias modalidades de planos, e a OPS pode ofe-
recer os serviços adotando uma rede própria de atendimen-
tos ou utilizar uma rede credenciada.

Conseqüentemente, estas opções irão proporcionar cus-
tos/despesas e receitas distintas. Portanto, ao acumular os 

custos e receitas obedecendo a um plano de entidades, tor-
na-se possível a obtenção dos resultados pelas dimensões 
previstas. A seguir, apresenta-se uma proposta de diversas 
matrizes de acumulação.

Quadro 2:  Matriz da Identificação e Acumulação de Resultados - 
Dimensão Organizacional
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Operacional
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(-) Custo 
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X X X X X

(=) Margem de 
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X X X X X

(-) Custo Fixo 
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X X X
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X X X

(=) Resultado 

Econômico

X X X

Analisando a matriz acima que evidencia a dimensão or-
ganizacional composta, no caso desta matriz, pelas entida-
des empresa, áreas, atividades, eventos e transações. Este 
é o menor nível de acumulação de resultados para atender 
aos usuários de uma OPS. Na matriz, são acumulados os 
custos/despesas e as receitas de modo a propiciar uma visão 
completa da formação do resultado.

Nas entidades, transações e eventos acumulam-se até 
encontrar a margem de contribuição. Nas entidades ativida-
des, áreas e empresa, é possível identificar custos fixos e 
remunerar o capital dos ativos disponibilizados.

Este modelo proposto de matriz destaca que o resultado 
da empresa é igual à soma dos resultados dos centros de 
responsabilidade mais o resultado das receitas e custos não 
identificados com os centros de responsabilidade. No mes-
mo sentido, o resultado de cada centro de responsabilidade 
é igual à soma dos resultados das atividades por ele geren-
ciadas mais o resultado das receitas e dos custos não identi-
ficados com as suas atividades.
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Quadro 3:  Matriz de Identificação e acumulação de resultados – Dimensão produtos e serviços

Dimensão Produtos Pré-Pagamento Pós-Pagamento Individual Familiar Coletivo

Receita Operacional X X X X X

(-) Custos Operacionais X X X X X

(=) Margem Operacional X X X X X

Receita Financeira X X X X X

Custo Financeiro X X X X X

(=) Margem Financeira X X X X X

(=) Margem de Contribuição X X X X X

A matriz de acumulação acima demonstra a acumulação 
dos resultados pela dimensão produtos/serviços até o nível 
de apuração da margem de contribuição. Esta dimensão pro-
picia ao gestor de uma OPS saber qual a contribuição efetiva 
de cada produto ou serviço para a formação do resultado glo-
bal e auxilia na decisão de qual produto manter e qual deve 
ser otimizado. Pode então esta matriz ser aplicada a todas as 
dimensões apresentadas na Figura 3.

Em uma utilização normal do modelo de identificação e 
acumulação de resultados, proposto por Parisi (1995), não 
existiria a preocupação de identificar a receita econômica ge-
rada através do custo de oportunidade para o seu registro, 
tanto na rede própria quanto na rede credenciada; logo, iriam 
acumular-se apenas os custos operacionais, apurando-se 
uma margem de contribuição negativa.

O modelo proposto neste trabalho, inspirado no modelo 
de Parisi, traz uma contribuição para o seu aprimoramento, 
na medida em que, baseando-se nos conceitos de gestão 
econômica, propõe o reconhecimento da receita de oportu-
nidade baseada nos valores de mercado. O custo de opor-
tunidade será utilizado como preço de transferência entre 
as entidades, determinando, no caso da dimensão rede de 
atendimento, a receita a ser reconhecida, podendo, portanto, 
ser identificado qual o resultado da rede própria, que, no re-
gistro baseado em outros modelos de acumulação, apenas 
demonstra os custos incorridos na rede.

Em relação à rede credenciada, torna-se possível deter-
minar o resultado econômico tendo em vista que, normal-
mente, os planos de saúde, quando do pagamento aos seus 
fornecedores de serviços, se utilizam de uma tabela abaixo 
do valor pago pelos serviços particulares; logo, a diferença 
entre o valor pago para a rede credenciada e o valor que o 
cliente particular está disposto a pagar reflete um ganho pela 
operadora que deve ser reconhecido. 

Acumular custos e receitas significa recolher os dados e juntá-
los de forma organizada e sistemática, com a finalidade de obter 
o resultado, ou seja, de uma forma diferenciada da contabilidade 
dita tradicional (aquela não influenciada pelos conceitos da ges-
tão econômica), em lugar da preocupação de saber qual o custo 
do serviço ou do produto. A preocupação proposta no modelo é 
a de apurar qual o resultado deste serviço ou produto.

Esta forma de pensar a contabilidade possibilita aos ges-
tores não apenas visualizar os custos incorridos na rede pró-
pria de atendimento, mas conhecer o resultado econômico 
propiciado por ela, facilitando o processo de tomada de deci-

sões, principalmente a decisão de continuidade da prestação 
de serviços por este tipo de rede. 

O sistema de acumulação de custos e receitas é parte in-
tegrante do sistema de informações contábeis/gerenciais de 
uma organização de saúde. Neste aspecto, é essencial que 
as informações acumuladas sejam eficazes como elementos 
de suporte no sistema de gestão.

O sistema de acumulação deve informar de que modo, 
onde e quais entidades estão consumindo os recursos e 
quais são os resultados gerados. Isso deverá ser reconheci-
do pelo referido sistema.

O elemento fundamental para estabelecer um sistema de 
acumulação de custos e receitas, dentro dos conceitos de 
gestão econômica, é a entidade que deve ser reconhecida 
como a unidade consumidora de recursos, com a ocorrência 
dos eventos. Através de transações econômicas, ela trans-
forma esses recursos e, depois, os transfere para outras en-
tidades dentro do processo de prestação de serviços.

O verdadeiro papel do sistema de acumulação é organizar 
e acumular os custos e as receitas gerados pelos eventos 
econômicos nas suas respectivas entidades. O sistema de 
informação contábil/gerencial, na perspectiva da gestão eco-
nômica, contempla os aspectos operacionais, financeiros e 
econômicos nas atividades. 

Os aspectos operacionais referem-se às questões de 
qualidade, quantidade e prazos. Ao consumir os recursos na 
realização das atividades, podem-se atribuir valores econô-
micos aos fatores produtivos. Estes, por sua vez, se transfor-
mam em bens e serviços, gerando benefícios, os quais ca-
racterizam o aspecto econômico da atividade. Já o aspecto 
financeiro diz respeito aos fatores de prazos de pagamentos 
e recebimentos representados por juros que impactam o re-
sultado da atividade. 

No sistema contábil que contempla tais variáveis, a quali-
dade da informação é enriquecida. Mas, para que isso acon-
teça, todo evento precisa ser identificado e localizado, veri-
ficando-se o momento de sua ocorrência, pois impactam o 
patrimônio da entidade. Ressalte-se que cada evento pode 
estar envolvido com uma ou mais entidades.

Uma Operadora de Planos de Saúde necessita de infor-
mações objetivas para dar condições aos gestores de agir de 
forma decisiva. As informações refletem o que acontece ou 
aconteceu em termos de atividades. Desse modo, possibili-
tam ações que contribuem para o desempenho da organiza-
ção e o determinam.
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3. Considerações Finais
O modelo proposto baseou-se em conceitos de gestão 

econômica, cujo objetivo é auxiliar os administradores das 
entidades operadoras de planos de saúde a analisar a me-
lhor política para que seus planos se tornem saudáveis e 
com vida longa, ou seja, auxiliá-los na tomada de decisão 
quanto ao gerenciamento ótimo dos recursos, buscando o 
lucro, sem deixar de lado o fator social, ou seja, continuar 
mantendo a qualidade em sua prestação de serviço. 

Destaca-se que este sistema de informações gerenciais 
serve também para o estabelecimento de modelos de iden-
tificação, acumulação e apuração de resultados, buscando 
indicar níveis mais elevados de detalhes do processo de 
mensuração da prestação de serviço de uma OPS, e, em 
conseqüência, aferindo os resultados com maior precisão.

O modelo de informações baseado na gestão econômi-
ca oferece níveis mais elevados de detalhes do processo de 
mensuração da prestação de serviço destas organizações em 
comparação com os modelos tradicionais de sistemas de infor-
mações. Isso permite aos gestores conhecer o resultado seg-
mentado por área, por produto e até mesmo por cliente, ou outro 
fator qualquer sobre o qual o gestor desejar informações para a 

tomada de decisões, dada a versatilidade do modelo proposto. 
Com esta proposta acredita-se contribuir para a evolução 

dos sistemas de informações utilizados nas OPS. Procurou-
se destacar as formas de identificação e acumulação dos 
recursos consumidos/gerados nas principais dimensões que 
podem maximizar os resultados destas organizações. Assim, 
os gestores podem selecionar as atividades que apresentam 
melhor resultados para a organização e verificar os fatores 
que impedem que outras atividades tenham resultados favo-
ráveis, aqui neste estudo apresentados em forma de dimen-
são organizacional, dimensão produto, dimensão usuário e 
dimensão rede de atendimento, não se querendo com isso 
afirmar que sejam as únicas que podem ser estabelecidas.

Porém, por tratar-se de uma proposta, carece da verifica-
ção de sua aplicabilidade e eficácia no atendimento às de-
mandas de informações dos gestores de OPS. Para testar a 
aplicabilidade do modelo, seria necessário um diagnóstico de-
talhado da atuação e performance dos gestores da entidade, 
e da entidade como um todo, antes da aplicação do modelo 
para comparar com os resultados obtidos com a aplicação do 
modelo. Esta comparação até o momento não foi possível, o 
que pode ser indicado como uma limitação deste estudo.
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Issues in Accounting Education e 
Journal of Accounting Education: 
Autoria, Características e 
Metodologias dos Artigos 
publicados entre 2000 e 2005
Resumo

Este trabalho teve como objetivo apresentar e analisar as 
características dos artigos publicados entre 2000 e 2005 nos 
dois principais journals de educação contábil. Assim, foram 
analisados 253 estudos, sendo 144 do Issues in Accounting 
Education e 109 do Journal of Accounting Education. O estudo 
é do tipo exploratório, com abordagem qualitativo-quantitativa, 
uma vez que foi usada a técnica de análise de conteúdo para 
analisar os abstracts dos artigos e enquadrá-los em catego-
rias. Os principais resultados da análise demonstraram que: 
as categorias com maior freqüência de artigos foram ‘Conta-
bilidade Gerencial e de Custos’ e ‘Metodologia de Ensino’; a 
maioria dos artigos foi desenvolvida por dois autores e grande 
parte destes era do gênero masculino; aproximadamente 90% 
dos artigos foram publicados por autores vinculados à uni-
versidades norte-americanas; a University of Saskatchewan 
(Canadá) e a Villanova University (Estados Unidos) publica-
ram a maior quantidade de artigos analisados; a maioria das 
pesquisas foi classificada como estudos de caso ou estudos 
teórico-empíricos; e, quanto ao nível de estudo, grande parte 
dos artigos foram classificados como descritivos.
Palavras-chave: Contabilidade; Periódicos; Pesquisa científica.

Abstract
This paper had as objective to present and to analyze the 

characteristics of articles published between 2000 and 2005 in 
the two main journals of accounting education. Thus, 253 stu-
dies had been analyzed, being 144 of the Issues in Accounting 
Education and 109 of the Journal of Accounting Education. The 
study is exploratory, with qualitative-quantitative boarding, and 
was used the technique of analysis of content to analyze abs-
tracts of articles and to fit them in categories. The results of the 
analysis had demonstrated that: the article categories had more 
frequently been ‘Management and Costs Accounting’ and ‘Me-

thodology of Education’; the majority of articles was developed 
by two authors and great part of these was of the masculine sort; 
approximately 90% of articles had been published by authors 
tied with the North American university; the University of Saska-
tchewan (Canada) and the Villanova University (United States) 
had published the biggest amount of analyzed articles; the ma-
jority of the research was classified as studies of case or studies 
theoretician-empiricists; and, in that it refers to the study level, 
great part of articles had been classified as descriptive.
Key Words: Accounting; Journals; Scientific Research.

1. Introdução
As revistas Issues in Accounting Education (IAE) e Journal 

of Accounting Education (JAE) são os dois únicos journals de 
educação contábil publicados em língua inglesa disponíveis 
no Portal CAPES. Estes periódicos têm como objetivo publi-
car pesquisas de alta qualidade que servem de recursos para 
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os instrutores dos cursos de contabilidade, principalmente no 
que diz respeito à aplicação de novas técnicas de ensino, na 
busca de melhorar o processo de educação contábil mundial, 
como também fornecer informações a respeito do ambiente 
internacional.

As pesquisas publicadas nestas revistas envolvem traba-
lhos empíricos através de levantamento de dados e exames 
experimentais. Geralmente estes artigos abordam temas re-
lacionados ao processo de desenvolvimento de novas técni-
cas pedagógicas de instrução; também são publicados es-
tudos relativos às características dos alunos e de que forma 
estas podem afetar o ensino.

As edições da revista Issues in Accounting Education são 
editadas trimestralmente pela American Accounting Asso-
ciation. O corpo editorial desta revista é composto por 100 
(cem) integrantes, todos pertencentes a diversas instituições 
de ensino norte-americanas. As universidades que se desta-
cam quanto ao número de integrantes no corpo editorial são: 
Oregon State University, Iowa State University, Florida State 
University; Michigan State University.

A revista Journal of Accounting Education é editada trimes-
tralmente pela Elsevier Science Direct. O corpo editorial des-
ta revista contém 44 integrantes de diversas universidades 
norte-americanas, dentre as quais se destacam: Louisiana 
State University, Miami University, Northern Illinois, University 
of Montana, Iowa State University, Oregon State University.

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar e analisar 
as características dos artigos publicados nas revistas Issues 
in Accounting Education e Journal of Accounting Education, 
disponibilizados no Portal CAPES, bem como classificá-los 
em categorias. 

Neste estudo, com abordagem qualitativo-quantitativa e 
utilização da técnica de análise de conteúdo, foram revisa-
dos 144 artigos do periódico Issues in Accounting Education 
e 109 artigos do Journal of Accounting Education, totalizando 
253 artigos publicados no período compreendido entre os 
anos de 2000 a 2005.

2. Revisão Teórica

2.1. Construção do quadro teórico
Diante do seu grande crescimento, com o decorrer dos anos, 

a pesquisa de contabilidade passou a receber muita importân-
cia, tanto por parte de acadêmicos como de profissionais de 
um modo geral. Verifica-se, atualmente, que diferentes classi-
ficações de pesquisa têm sido adotadas pelos diversos autores 
desse campo. Para alguns, a pesquisa possui poucas classifi-
cações; para outros, constitui algo mais complexo e extenso.

Não serão discutidas nesta pesquisa classificações adota-
das por diversos autores. Serão focalizados apenas os tipos 
de pesquisas que melhor se enquadram na análise do con-
teúdo dos abstracts dos artigos, que estão divididos em duas 
etapas, a saber:

Na primeira etapa da análise, quanto à classificação da me-
todologia adotada pelos autores dos artigos, baseou-se no ar-
tigo de Borba e Murcia (2006), onde foi elaborada a seguinte 
classificação: teóricos, teórico-empíricos e estudos de caso.

A pesquisa empírica é aquela cujo tratamento da face em-
pírica e factual da realidade produz e analisa dados, proce-

dendo sempre pela via do controle empírico e factual. Já a 
pesquisa teórica é dedicada a reconstruir teorias, conceitos, 
idéias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos ime-
diatos, aprimorar fundamentos teóricos (Demo, 1995).

Uma das etapas do processo da análise, a qual evidencia 
os critérios metodológicos dos artigos, se baseou na classi-
ficação de Gil (2002): exploratório, descritivo e explicativo. 
De acordo com o autor, as pesquisas exploratórias são de-
senvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral 
acerca de determinado fato; as pesquisas descritivas têm 
como objetivo primordial descrever as características de de-
terminada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis; as pesquisas explicativas têm como 
preocupação central identificar os fatores que determinam ou 
que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.

2.2. Pesquisas anteriores
Com o aumento crescente do número de artigos publi-

cados em periódicos nacionais e internacionais, sentiu-se a 
necessidade de um mapeamento da qualidade dos trabalhos 
publicados. Assim, diversos autores brasileiros e internacio-
nais têm feito pesquisas principalmente no que diz respeito 
às publicações na área contábil. Sendo assim, há a necessi-
dade de expor alguns dos trabalhos já publicados, nos quais 
a presente pesquisa se baseou.

No Quadro 1, são apresentados alguns artigos publicados 
em âmbito nacional referentes a ensino e pesquisa na área 
contábil.

Quadro 1:  Pesquisas anteriores desenvolvidas no Brasil

AUTORES OBJETIVO DO ESTUDO

Riccio (1999) Realizou um estudo de tendências a partir 

dos abstracts de artigos da área de Con-

tabilidade.

Callado e Almeida 

(2004)

Analisaram o perfil de artigos sobre custos 

no agronegócio publicados no Congresso 

de Custos.

Oliveira (2002) Verificou quais os principais temas abor-

dados nos artigos publicados em periódi-

cos de Contabilidade.

Theophilo e Iudíci-

bus (2005)

Desenvolveram uma crítica epistemológi-

ca, focando a produção científica em Con-

tabilidade.

Borba e Frezatti 

(2000)

Realizaram um estudo a partir de periódicos 

internacionais da área contábil.

Borba e Murcia 

(2006)

Analisaram o corpo editorial de 49 periódi-

cos internacionais da área Contábil.

Fonte: dados da pesquisa.

3. Aspectos Metodológicos 
Este estudo bibliográfico é do tipo exploratório, com abor-

dagem qualitativo-quantitativa. Lakatos e Marconi (1991, p. 
57) afirmam que uma pesquisa bibliográfica “trata-se de um 
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levantamento de toda bibliografia já publicada e que tenha 
relação com o tema de estudo”. O artigo é classificado como 
exploratório, pois procura explorar um problema ou uma 
situação para prover critérios e compreensão (BARROS; 
LEHFELD, 1990). E é considerado qualitativo-quantitativo, 
pois utiliza técnicas estatísticas, além da análise de conteúdo 
para analisar os abstracts dos artigos. A análise de conteúdo, 
por sua vez, é “um método de tratamento e análise de infor-
mações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, 
evidenciadas em um documento. A técnica se aplica à análi-
se de textos escritos ou de qualquer comunicação reduzida a 
um texto ou documento” (CHIZZOTTI, 1991, p. 98).

Inicialmente, o universo da pesquisa englobou as 40 mais 
importantes e referenciadas revistas publicadas em língua 
inglesa na área contábil. Entretanto, optou-se por analisar as 
revistas Issues in Accounting Education e Journal of Accoun-
ting Education, uma vez que estas tratam exclusivamente de 
educação contábil.

Para a realização da pesquisa, foram coletados todos os arti-
gos das revistas Issues in Accounting Education e Journal of Ac-
counting Education, publicados entre os anos de 2000 e 2005, 
através do Portal CAPES. Esta coleta foi realizada no período 
compreendido entre outubro de 2005 e fevereiro de 2006.

Com base nos trabalhos de Riccio e Sakata (2005) e Bor-
ba e Frezatti (2005), foi elaborada uma matriz para a catego-
rização dos artigos, apresentada no Quadro 2.

Quadro 2: Categorização adotada

CATEGORIZAÇÃO DOS ARTIGOS

1. Auditoria

2. Fraudes e Ética

3. Contabilidade Internacional

4. Contabilidade de Entidades do 3º setor

5. Contabilidade Social e Ambiental

6. Contabilidade Pública

7. Contabilidade Tributária

8. Metodologias de Ensino

9. Contabilidade e Mercado de Capitais

10. Contabilidade Gerencial e de Custos

Fonte: adaptado de Riccio e Sakata (2005) e Borba e Frezatti (2005).

Os artigos também passaram por outras análises. São elas:
• Quantidade de autores por artigo e quantidade de auto-

res por gênero (feminino ou masculino);
• País das universidades dos autores e quantidade de ar-

tigos por universidade;
• Tipo de estudo (teórico, teórico-empírico ou estudo de caso) 

e nível do estudo (exploratório, descritivo ou explicativo).

4. Descrição e Análise dos Resultados
As informações expostas neste capítulo foram extraídas das 

publicações das revistas Issues in Accounting Education e Jour-
nal of Accounting Education, no período compreendido entre 
2000 e 2005, conforme dados expostos na Tabela 1.

Tabela 1: Quantidade de artigos analisados por periódico

P
er

ió
di

co
s

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

T
O

T
A

L

IAE 24 15 19 19 17 15 109

JAE 26 22 24 27 28 17 144

TOTAL 50 37 43 46 45 32 253

Fonte: elaborado pelos autores.

4.1. Categorização dos artigos
Como já mencionado na seção 3, a categorização utiliza-

da foi baseada nos estudos de Riccio e Sakata (2005) e Bor-
ba e Frezatti (2005). Na Tabela 2 é apresentada a quantidade 
de artigos por categoria da Issues in Accounting Education.

Tabela 2: Categorização dos artigos da IAE

C
at

eg
o

ri
as

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

TO
TA

L

Auditoria 4 1 3 6 2 3 19

Fraudes e 

Ética
- - 1 1 5 - 7

Contabilidade 

Internacional
- - - - - - -

Contabilidade 

de Entidades

do 3º setor

- - - - - - -

Contabilidade 

Social e 

Ambiental

2 - - - - - 2

Contabilidade 

Pública
- - - - - - -

Contabilidade 

Tributária
1 2 - - 1 - 4

Metodologia 

de Ensino
6 9 8 10 9 8 50

Contabilidade 

e Mercado de 

Capitais

- - - - - 1 1

Contabilidade 

Gerencial e 

de Custos

13 10 12 10 11 5 61

TOTAL 26 22 24 27 28 17 144

Fonte: dados de pesquisa.
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Da totalidade de artigos publicados na IAE, 61 foram en-
quadrados na categoria “Contabilidade Gerencial e de Cus-
tos” e 50 fizeram parte da categoria “Metodologia de Ensino”. 
Outra categoria que se destaca é a de “Auditoria”, com 19 
artigos. Nas categorias “Contabilidade Internacional”, “Con-
tabilidade de Entidades de 3º Setor” e “Contabilidade Públi-
ca” não foi enquadrado nenhum artigo da IAE.

A Tabela 3 apresenta a quantidade de artigos por catego-
ria publicados no Journal of Accounting Education.

Tabela 3: Categorização dos artigos da JAE

C
at

eg
or

ia
s

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

T
O

T
A

L

Auditoria 1 1 1 1 - 1 5

Fraudes e 

Ética
1 - - 1 - - 2

Contabilidade 

Internacional
- 2 - - - - 2

Contabilidade 

de Entidades

do 3º setor

- 1 - - - - 1

Contabilidade 

Social e 

Ambiental

- - - - - - -

Contabilidade 

Pública
- - 1 - - - 1

Contabilidade 

Tributária
- 1 - - - - 1

Metodologia 

de Ensino
10 7 14 10 11 11 63

Contabilidade 

e Mercado de 

Capitais

1 - 1 - 1 1 4

Contabilidade 

Gerencial e 

de Custos

11 3 2 7 5 2 30

TOTAL 24 15 19 19 17 15 109

Fonte: dados da pesquisa.

Da totalidade de estudos publicados no Journal of Ac-
counting Education, 63 fizeram parte da categoria “Metodolo-
gia de Ensino” e 30 artigos da “Contabilidade Gerencial e de 
Custos”. Na categoria “Contabilidade Social e Ambiental” não 
foi enquadrado nenhum artigo. As demais categorias conta-

ram com alguns estudos durante o período analisado, porém 
com baixa representatividade.

Em uma análise comparativa entre os periódicos, perce-
be-se que “Contabilidade Gerencial e de Custos” e “Metodo-
logia de Ensino” foram os assuntos mais discutidos.

4.2. Quantidade de autores por artigo
O Gráfico 1 apresenta a quantidade de artigos publicados 

por um autor, dois autores e três ou mais autores na Issues 
in Accounting Education.

Gráfico 1: Quantidade de autores por artigo na IAE

Fonte: dados da pesquisa.

A maioria dos artigos publicados na Issues in Accounting 
Education foi desenvolvida por dois autores e três ou mais 
autores.

O Gráfico 2 mostra a quantidade de artigos publicados por 
um autor, dois autores e três ou mais autores no Journal of 
Accounting Education.

Gráfico 2: Quantidade de autores por artigo na JAE

Fonte: dados da pesquisa.

A maioria dos artigos publicados pelo Journal of Accoun-
ting Education no período analisado foi elaborada por dois 
autores. A quantidade de estudos publicados por um autor e 
por três ou mais autores apresentou certa equivalência.

Partindo para uma análise comparativa entre os dois pe-
riódicos, nota-se que a maioria dos artigos analisados foi de-
senvolvida por dois autores.

50 39

55

1 autor

2 autores

3 ou mais autores

31 29

49

1 autor

2 autores

3 ou mais autores
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4.3. Quantidade de autores por gênero
Nesta etapa da análise, pretendeu-se identificar a quan-

tidade de autores por gênero (feminino e masculino). Res-
salta-se a existência de uma limitação, uma vez que alguns 
nomes foram de difícil identificação quanto ao gênero, por se 
tratarem de autores estrangeiros.

O Gráfico 3 demonstra o percentual de autores do gênero 
masculino e feminino, os quais publicaram artigos na Issues 
in Accounting Education.

Gráfico 3: Percentual de autores por gênero na IAE

Fonte: dados da pesquisa.

A partir do Gráfico 3, percebe-se que 70% dos autores 
dos artigos da Issues in Accounting Education são do gênero 
masculino e somente 30% são do gênero feminino.

O Gráfico 4 apresenta o percentual de autores do gênero 
masculino e feminino, os quais publicaram artigos no Journal 
of Accounting Education.

Gráfico 4: Percentual de autores por gênero na JAE

Fonte: dados da pesquisa.

No Journal of Accounting Education, 59% dos autores dos 
artigos são do gênero masculino, enquanto 41% são do gê-
nero feminino.

A partir de uma análise comparativa, nos dois periódicos a 
maioria dos autores é do gênero masculino. Entretanto, perce-
be-se que no Journal of Accounting Education a diferença entre 
os gêneros não é tão grande se comparada com a diferença da 
Issues in Accounting Education.

4.4. País da universidade dos autores
Esta análise foi feita a partir da identificação do país da 

universidade à qual os autores estão vinculados atualmente. 
Na Tabela 4, é exposta a freqüência de cada país nos artigos 
publicados na Issues in Accounting Education e no Journal of 
Accounting Education.

Tabela 4: Países das universidades dos autores

País IAE JAE

Austrália 3 8

Canadá 11 3

China 2 5

Estados Unidos 278 200

Irlanda 0 2

México 1 0

Nova Zelândia 0 5

Reino Unido 5 4

Rússia 4 0

Singapura 0 3

Não divulgado 3 0

TOTAL 307 230

Fonte: Dados da pesquisa.

A partir da Tabela 4, nota-se que autores de universida-
des dos Estados Unidos publicaram grande parte dos artigos 
analisados na Issues in Accounting Education e no Journal 
of Accounting Education. Assim, pode-se afirmar que os prin-
cipais centros de pesquisas em contabilidade estão nas uni-
versidades norte-americanas.

Mais especificamente na primeira revista, o Canadá apa-
rece com 11 autores, seguido do Reino Unido com cinco. Por 
outro lado, o segundo periódico apresenta oito autores vincu-
lados a universidades australianas, cinco autores de univer-
sidades da China e cinco de instituições da Nova Zelândia.

Em ambos os periódicos não houve a ocorrência de publi-
cações de artigos de universidades da América Latina, tam-
pouco artigos de autores brasileiros. Vale mencionar também 
a dificuldade em publicar nestes periódicos, uma vez que a 
taxa de corte é de 79% na Issues in Accounting Education e 
75% no Journal of Accounting Education.

4.5. Quantidade de artigos por universidade
A Tabela 5 demonstra a quantidade de artigos publicados 

por universidade nos periódicos Issues in Accounting Educa-
tion e Journal of Accounting Education.

30%
70%

Masculino

Feminino

41%

59%

Masculino

Feminino
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Tabela 5: Quantidade de artigos publicados por universidade

IAE JAE

Quantidade 

Artigos

Universi-

dades

Quantidade 

Artigos

Universi-

dades

1 67 1 84

2 27 2 29

3 15 3 13

4 10 4 5

5 4 5 3

6 4 6 1

7 4 7 -

8 1 8 1

9 1 9 -

12 1 12 -

TOTAL 134 TOTAL 136

Fonte: dados da pesquisa.

A partir da Tabela 5, percebe-se que, de um total de 134 uni-
versidades que publicaram na Issues in Accounting Education, 
67 destas publicaram somente um artigo no decorrer do perío-
do analisado; 52 universidades publicaram entre dois e quatro 
artigos; 15 instituições publicaram cinco ou mais artigos. A uni-
versidade que se destaca nesta análise é a University of Saska-
tchewan (Canadá), a qual publicou 12 artigos.

Quanto ao Journal of Accounting Education, verifica-se que, 
de um total de 136 universidades, 84 publicaram somente um 
artigo e 47 publicaram entre dois e quatro artigos. A instituição 
que se destaca nesta análise é a Villanova University (Estados 
Unidos), a qual publicou oito artigos.

4.6. Tipo de estudo
Nesta etapa, os artigos foram classificados em teóricos, 

teórico-empíricos ou estudos de caso. No Gráfico 5 são apre-
sentados os percentuais de artigos publicados na Issues in 
Accounting Education de acordo com o tipo de estudo.

Gráfico 5: Tipo de estudo na IAE

Fonte: dados da pesquisa.

Os artigos publicados na Issues in Accounting Education 
foram classificados, em sua maioria, como teórico-empíricos 
ou estudos de caso.

O Gráfico 6 apresenta o percentual de artigos publicados 
no Journal of Accounting Education de acordo com o tipo de 
estudo.

Gráfico 6: Tipo de estudo na JAE

Fonte: dados da pesquisa.

No Journal of Accounting Education, 49% dos artigos fo-
ram classificados como estudos de caso; 33% foram consi-
derados teórico-empíricos; e apenas 18% foram qualificados 
como estudos teóricos.

Comparando os dois periódicos, percebe-se que a maio-
ria dos artigos foi classificada como estudo de caso ou teó-
rico-empírico.

4.7. Nível do estudo
Neste artigo, as pesquisas foram classificadas como explo-

ratórias, descritivas ou explicativas, como mencionado na se-
ção referente aos aspectos metodológicos. No Gráfico 7 são 
demonstrados os percentuais dos artigos publicados na Issues 
in Accounting Education de acordo com o nível de estudo.

Gráfico 7: Nível do estudo na IAE

Fonte: dados da pesquisa.

Prevalecem pesquisas descritivas na Issues in Accounting 
Education, uma vez que estudos desse tipo representaram 67% 

49%
18%

33%

Teórico

Teórico-Empírico

Estudo de Caso

45%

Teórico

Teórico-Empírico

Estudo de Caso

8%

47%

9%
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24%
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do total. Em segundo lugar, artigos exploratórios somaram 24%, 
e apenas 9% das pesquisas eram explicativas.

No Gráfico 8 são apresentados os percentuais dos artigos 
publicados no Journal of Accounting Education de acordo com 
o nível de estudo.

Gráfico 8: Nível do estudo na JAE

Fonte: dados da pesquisa.

Os dados do Gráfico 8 evidenciam que no Journal of Accoun-
ting Education as pesquisas descritivas representaram 52% dos 
trabalhos analisados; os estudos exploratórios totalizaram 42%; 
e apenas 6% dos artigos foram classificados como descritivos.

Partindo para uma análise geral, a maior parte dos artigos 
analisados publicados nos dois periódicos foi classificada 
como descritiva e a menor parte como explicativa.

5. Considerações Finais
Este estudo, que teve como objetivo apresentar e analisar 

as características dos artigos publicados entre 2000 e 2005 

na Issues in Accounting Education e no Journal of Accoun-
ting Education, revisou 253 trabalhos, sendo 114 do primeiro 
periódico e 109 do segundo.

Os resultados da análise demonstraram que:
• As categorias “Contabilidade Gerencial e de Custos” e 

“Metodologia de Ensino” tiveram a maior quantidade de arti-
gos enquadrados nos dois periódicos analisados;

• A maioria dos artigos analisados foi desenvolvida por 
dois autores;

• A maioria dos artigos foi elaborada por autores do gêne-
ro masculino. Na Issues in Accounting Education a diferença 
entre homens e mulheres foi maior que no Journal of Accoun-
ting Education;

• Autores de universidades dos Estados Unidos publicaram 
a maioria dos artigos analisados (aproximadamente 90%). Ou-
tros países em destaque são o Canadá e a Austrália;

• Quanto às universidades, a University of Saskatchewan 
(Canadá) publicou 12 artigos e a Villanova University (Esta-
dos Unidos) publicou oito artigos do total analisado;

• Quanto ao tipo de estudo, a maioria dos artigos foi classi-
ficada como estudos de caso ou estudos teórico-empíricos;

• E finalmente, quanto ao nível do estudo, grande parte 
dos artigos analisados foi classificada como descritiva e a 
minoria foi considerada pesquisa explicativa.

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a 
realização de outros levantamentos que sejam realizados de 
maneira mais analítica, buscando a existência de novos en-
foques na categorização. Também se sugere a comparação 
de artigos publicados em periódicos nacionais de educação 
com a análise dos artigos aqui apresentada. Por fim, um es-
tudo complementar poderia utilizar a mesma amostra de arti-
gos, mas dividi-los em períodos (décadas, por exemplo), com 
o objetivo de avaliar a evolução das variáveis analisadas.

6%

Exploratório

Descritivo

Explicativo

42%

52%
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Issues in Accounting Education e Journal of Accounting Education: 
Autoria, Características e Metodologias dos Artigos publicados entre 2000 e 2005Gislaine Querina Alexandre    Flávia Cruz de Souza   José Alonso Borba
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Mudanças Contábeis na Lei Societária: 
Lei nº 11.638, de 28-12-2007
Autores: Hugo Rocha Braga e Marcelo Cavalcanti Almeida
A Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, publicada na mesma data no DOU – edição extra, instituiu 
várias modificações nos padrões de contabilidade até então vigentes no país. Alterou e revogou 
dispositivos da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 6.385/76, estabelecendo nova disciplina relativa à elaboração 
e divulgação de demonstrações contábeis pelas sociedades por ações, estendendo-a às sociedades 
de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações. 

Foram introduzidas as mais recentes conquistas e normativas em matéria contábil de países mais 
desenvolvidos, incorporando-as à realidade jurídica e econômica do país, além de aperfeiçoar 
inúmeras disposições e institutos já contemplados na legislação anterior e consagrar as melhores 
práticas de governança corporativa. 

Sem entrar em aspectos polêmicos de nomenclatura e conceitos acadêmicos levantados por 
alguns dos mais renomados mestres da contabilidade no Brasil, os autores procuraram, à 
luz das suas experiências profissionais, obtidas ao longo de várias décadas, apresentar um 
primeiro trabalho para orientação e discussão sobre a aplicação da Lei nº11.638/07, ilustrado 
com exemplos práticos, a fim de proporcionar melhor compreensão dos assuntos tratados. 

Editora Atlas
www.editoraatlas.com.br

Lançamentos
Esta página se destina à divulgação de livros da 
área de contabilidade. 

Os autores interessados deverão 

encaminhar um exemplar do livro ao Núcleo de 
Pesquisa e Desenvolvimento 

Profissional do CRC-RJ, que, 

após tomar conhecimento, 

o disponibilizará em 

sua biblioteca 

para consulta.

A verdadeira natureza jurídica dos Conselhos de Fiscalização Profissional e 
seus aspectos polêmicos: aprofundamento e reflexões 
Autores: Elísio A . Quintino, Marconde Alencar de Lima e Rosana Fernandes A. Quintino
Trazendo à baila posicionamentos polêmicos de matérias correlatas, este estudo procura demonstrar que, 
para entender os Conselhos de Fiscalização Profissional, é necessário mergulhar no seu desenvolvimento 
histórico e ter a ousadia de dasafiar pensamentos arraigados, como a da constituição do próprio Estado e 
da democracia como hoje é vista.

Ver-se-á o atribulado nascimento dos Conselhos Profissionais no Brasil e em outras partes do mundo, 
seu desenvolvimento e a multiplicação inexorável de incongruências e antinomias causadas pela vã 
necessidade de classificar os Conselhos e Ordens entre as instituições conhecidas, dando-lhes atributos 
impertinentes e, por isso mesmo, condicionando-os a exigências extravagantes. 

Ao final, propõe-se uma concepção pura do que deva ser a verdadeira natureza jurídica dos Conselhos 
e Ordens, que por si só interrompe a cansativa e inútil tentativa de acomodá-los dentro de um 
modelo antigo e estático. Procura-se mostrar que estas entidades são “espécie” de outro “gênero”, 
não autarquias. Um aprofundado dessas e de outras instituições que desafiam mentalidades 
conservadoras.

Editora Fernão Júris
www.fernaojuris.com.br



Na hora de migrar para IFRS, 
escolha o caminho mais curto
e mais seguro: PwC.*
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d e l a s  c o n s t i t u i n d o  u m a  p e s s o a  j u r í d i c a  s e p a r a d a  e  i n d e p e n d e n t e .  *c o n n e c t e d t h i n k i n g  é  m a r c a  r e g i s t r a d a  d e  P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s.

A implantação das IFRS pode gerar impactos significativos nos resultados de sua empresa, refletindo 
na valorização das ações. Por isso, ninguém melhor do que profissionais com profundo conhecimento 
das normas internacionais e experiência comprovada em processos de conversão de demonstrações 
financeiras para assessorá-lo. Antes de dar esse passo importante, conte com o know-how de uma das 
firmas mais admiradas do mundo. Conte com a experiência da PricewaterhouseCoopers. 

International Financial Reporting Standarts (normas contábeis internacionais).

pwc.com/br

*connectedthinking


