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Editorial

Ano novo, novas realizações  
na área contábil

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 12, n. 50, p. 3 - 4, jan./ abr. 2011

Prezados leitores,

Nesta primeira edição do ano de 2011, apresentamos seis 
artigos para sua leitura: 

O primeiro artigo aborda o emprego da técnica estatística 
multivariada de regressão linear múltipla para obter a classifi-
cação de custos fixos e variáveis. O segundo trabalho verifica 
se as empresas estão adequando a divulgação das Demons-
trações dos Fluxos de Caixa às solicitações dos Pronuncia-
mentos Contábeis. O terceiro tem como objetivo identificar as 
inteligências múltiplas dos estudantes e os métodos de ensino 
utilizados pelos docentes para o estímulo destas inteligências 
em cursos de graduação de uma universidade do Sul do Bra-
sil. O quarto texto identifica os modelos de valuation utilizados 
pelos Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas Emer-
gentes (FMIEE). O quinto artigo investiga a adequação dos 
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Francisco José dos Santos Alves
Vice-presidente de Pesquisa e
Desenvolvimento Profissional

currículos adotados pelos cursos de Ciências Contábeis nas 
universidades federais brasileiras ao Currículo Mundial de 
Contabilidade. Finalmente, o sexto trabalho, classificado em 
1º lugar no Prêmio Contador Geraldo de La Rocque – edição 
2010, avalia o nível de percepção dos docentes dos progra-
mas de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis 
acerca do Pronunciamento Conceitual Básico emitido pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Prezados leitores, apostando no sucesso da classe con-
tábil em 2011 e acreditando que a nossa Pensar Contábil 
irá agregar grande valor ao seu desenvolvimento profissio-
nal, desejamos um bom ano a todos.
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Resumo
Historicamente os gestores têm dificuldades em operaciona-

lizar os métodos de custeio nas organizações. Nesse contex-
to e sob essa perspectiva, o presente estudo contribui para a 
atenuação das constantes dificuldades da aplicação do método 
de custeio direto, buscando colher evidências acerca da contri-
buição dos métodos estatísticos e econométricos no processo 
de classificação de custos (fixos e variáveis). A perspectiva da 
aplicação do custeio direto com base na classificação contábil 
sugere uma operacionalidade do método baseado na exper-
tise e no julgamento dos gestores, que com base conceitual 
determinaram a classificação dos custos em fixos e variáveis. 
O estudo classifica-se como levantamento longitudinal, com da-
dos relacionados ao período de junho de 2006 até março de 
2010, percebendo uma série mensal de 46 períodos, que foram 
coletados junto a uma cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis da cidade de Curitiba – Paraná. Nesse sentido vale 
destacar que os custos são controlados pelo gestor da organi-
zação, que mantém o registro da quantidade produzida (coleta-
da, separada e embalada) de cada um dos 20 tipos de produ-
tos, dos custos totais por mês e da receita oriunda de cada um 
dos produtos, de acordo com a quantidade produzida e o preço 
de venda praticado. Para tratamento dos dados empregou-se a 
técnica estatística multivariada de regressão linear múltipla para 
obter a classificação de custos fixos e variáveis. Como resultado 
destaca-se que o modelo obtido por meio da regressão linear 
múltipla entre as variáveis consideradas apresentou um coefi-
ciente de explicação de 98%, o que indica que o comportamen-
to do custo total pode ser explicado pelo volume de produção. 
Palavras-chave: Custos Fixos; Custos Variáveis; 
Métodos de Custeio.
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Abstract 
Historically, managers have difficulty in operationali-

zing the costing methods in organizations, in this context 
and from that perspective, this study contributes to the 
attenuation of the constant difficulties of applying the 
method of direct costing, seeking collect evidence about 
the contribution of statistical methods and econometrics 
in the process of classification of costs (fixed and varia-
ble). The prospect of the application of direct costing ba-
sed on the accounting classification suggests a method 
based on the operational expertise and trial managers, 
who established the conceptual basis of classification 
of costs into fixed and variable. The study is classified 
as a longitudinal survey with data related to the period 
from June 2006 until March 2010, realizing a series of 
46 monthly periods, which were collected from a coope-
rative of collectors of recyclable materials from Curitiba 
- Paraná. In this sense it is worth noting that costs are 
controlled by the manager of the organization that keeps 
track of the amount produced (collected, separated and 
packed) from each of 20 types of products, total costs 
per month and the revenue coming from each of the pro-
ducts, according to the quantity produced and the selling 
price. The data collected was applied the multivariate 
statistical technique of multiple linear regression to ob-
tain the classification of fixed and variable costs. As a 
result it is emphasized that the model obtained by mul-
tiple linear regression between the variables considered 
showed a coefficient of explanation of 98%, which indi-
cates that the behavior of the total cost can be explained 
by production volume.
Key words: Fixed Costs, Variable Costs, Costing Methods.

1. Introdução
A realidade empresarial vem passando por uma série 

de transformações nos últimos anos, tais como o não 
estabelecimento de fronteiras, a agilidade da informa-
ção e a concorrência global. Sendo assim, vale desta-
car a relevância do tempo e da mensuração do risco na 
tomada de decisão.

Baseado nessa realidade, destaca-se o papel do gestor 
de custos na correta mensuração dos valores inerentes 
ao “custo real” com base nos métodos existentes. Den-
tre esses, destaca-se dois principais métodos de custeio: 
absorção e direto. Métodos esses que apresentam duas 
realidades distintas: a primeira, que aborda a mensuração 
do custo com a finalidade fiscal e de análise de proces-
sos (Custeio por Absorção); e a segunda, que sugere a 
mensuração e gestão do mix de produto, a mensuração 
da margem de contribuição de cada produto com relação 
à estrutura da empresa e o cálculo do ponto de equilíbrio, 
entre outros (Custeio Direto).

Nesse contexto, o presente estudo aborda as característi-
cas gerais do custeio direto, foco principal deste estudo, que 
apresenta sua classificação entre custos fixos e variáveis, 
onde os custos variáveis sofrem variações de acordo com a 
quantidade produtiva e os custos fixos não sofrem variação 
direta de acordo com a quantidade produzida, podendo ain-
da existir mesmo que não haja produção de bem ou serviço.

Sendo assim, este paper utiliza a regressão múltipla 
como forma de operacionalizar a classificação dos custos 
fixos e variáveis aplicados a uma cooperativa de catado-
res de materiais recicláveis da cidade de Curitiba – PR. 
Destacando a importância da contabilidade no papel de 
registro e classificação dos custos, que, auxiliada por 
métodos estatísticos e econométricos, pode possibilitar 
uma abordagem analítica sobre a organização proposta 
(SOUZA; CLEMENTE, 2008).

O estudo apresenta a seguinte estrutura: introdução, re-
ferencial teórico, metodologia, apresentação e análise dos 
dados e considerações finais.

2. Referencial teórico
Devido ao fato de a temática do estudo relacionar a apli-

cação do método de custeio direto por meio de métodos 
quantitativos, o presente referencial apresenta o contexto 
geral do custeio direto. 

2.1 Contexto geral do custeio direto
O custeio direto tem origem na década de 1930 nos Es-

tados Unidos da América, tendo como pressuposto teórico 
“o fato de que a venda é o elemento gerador de riqueza 
para a firma” (CLEMENTE; SOUZA, 1999). 

O objetivo gerencial do custeio direto é o de colaborar 
para “encontrar o mix de produtos que, quando vendi-
dos, maximizem a margem de contribuição total da em-
presa”, possibilitando ainda a identificação dos impac-
tos gerados pela estrutura organizacional e produtiva 
da empresa. Destaca-se que para problemas de grande 
porte, com diversos recursos restritivos, a identificação 
da melhor relação margem/recurso pode ser entediante 
(CLEMENTE; SOUZA, 1999).

Segundo Ludícibius et al. (2003), nesse sistema de cus-
teio os custos são separados em fixos e variáveis, sendo 
considerados na avaliação de estoques os custos variá-
veis, com os custos fixos lançados no resultado. Trata-se 
de um método que tem inúmeras virtudes, principalmente 
no plano gerencial, por permitir uma melhor análise do de-
sempenho da empresa, sendo um método gerencial, não 
considerado pela legislação tributária brasileira, sendo 
aceito somente o método do custo real ou absorção.

Leone (1997) observa que o custeio direto se funda-
menta no princípio de que as despesas e os custos que 
devem ser alocados aos produtos ou serviços são aqueles 
diretamente identificados com a atividade produtiva e que 
sejam variáveis em relação a uma medida dessa atividade. 
E os demais custos, definidos como periódicos, repetitivos 
e fixos, serão debitados diretamente do resultado. Acres-
centa ainda que esse critério é muito útil para a tomada de 
decisões, pois uma de suas especialidades é justamente a 
análise da variabilidade das despesas e dos custos.

Martins (2000) acrescenta que no custeio direto so-
mente são alocados aos produtos os custos variáveis, fi-
cando os fixos separados e considerados como despesas 
do período, indo diretamente para o resultado, ao passo 
que, para os estoques, vão somente os custos variáveis.

Algumas razões do não uso do custeio direto nos ba-
lanços são observadas por Martins (2000). Entre elas, o 
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Os resultados do custeio variável ou direto não são aceitos 
para a elaboração de demonstrações contábeis.

Entre as contribuições do custeio direto, pode-se 
destacar o fato de dividir as despesas e custos de fabri-
cação em fixos e variáveis, determinando a margem de 
contribuição em relação a qualquer objeto ou segmento 
da empresa, facilitando a análise do processo de simu-
lação, e sendo muito empregado na função de planeja-
mento por antever os resultados da interação de custos, 
volume e lucro. 

Por fim, Alceu e Clemente (2008) destacam que o mé-
todo tradicional do custeio direto não aborda itens im-
portantes como os custos de oportunidade, entre outros. 
Nesse contexto, Cruz (2006) apresenta uma estrutura 
paralela de alocação do custo de oportunidade e do cus-
to de capital no custeio direto, onde esses deveriam ser 
alocados na estrutura logo após os custos fixos, sendo 
dessa forma considerados pelo gestor na real percepção 
de ganho real na organização.

 
3. Metodologia

Nesta seção, descreve-se a estratégia de pesquisa empre-
gada neste estudo, subdividida em: caracterização da pesquisa, 
população e amostra, coleta dos dados, e métricas de análise.

3.1 Caracterização da pesquisa
Para atingir o objetivo proposto, realizou-se um estudo 

de caso em uma organização de coleta, separação e tra-
tamento de materiais recicláveis, enquadrada como coope-
rativa de catadores de materiais recicláveis localizada na 
cidade de Curitiba. De acordo com Yin (2001), o estudo de 
caso consiste em uma investigação empírica de um fenô-
meno em seu contexto, sobretudo quando os limites entre 
contexto e fenômeno não estão bem definidos. Na perspec-
tiva de Stake (2005), o estudo de caso, enquanto forma de 
pesquisa, é definido pelo interesse por um caso individual, 
e não pelos métodos empregados. 

O estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa 
de natureza quantitativa, uma vez que faz a utilização 
de mensuração de variáveis e raciocínio de causa e 
efeito (CRESWELL, 2007). 

O tempo de aplicação da pesquisa é caracterizado como 
longitudinal, visto que, para Babbie (2006), neste tipo de 
estudo, uma amostra fixa de elementos da população é me-
dida repetidamente com as mesmas variáveis, ou seja, o 
mesmo objeto é estudado ao longo do tempo, caso desta 
pesquisa, que fez um levantamento dos dados de junho de 
2006 a março de 2010.

3.2 Coleta dos dados
Esta pesquisa coletou informações anuais relativas aos 

controles internos e rotinas contábeis de uma organização 
de coleta, separação e tratamento de materiais recicláveis, 
enquadrada como cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis. O estudo tem base nos controles contábeis 
dos períodos de junho de 2006 até março de 2010, per-
cebendo uma série mensal de 46 períodos, cada período 
apresenta, além do custo total de cada período, a quanti-
dade em toneladas dos produtos descritos no Quadro 2. 

Receitas

(-) Custos Variáveis

(=) Margem de Contribuição Bruta

(-) Despesas Variáveis

(=) Margem de Contribuição

(-) Despesas Fixas

(-) Custos Fixos

(=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda

Quadro 1 – Demonstrativo de Resultados do  
Exercício sobre o Custeio

Fonte: Souza e Clemente, 2008

fato de ferir alguns princípios da contabilidade, como os da 
Competência e da Confrontação, pois, segundo esses prin-
cípios, devemos apropriar as receitas e delas deduzir todos 
os sacrifícios envolvidos para a sua obtenção. A não aceita-
ção do custeio direto não impede que ele seja usado pelas 
empresas, haja vista as condições de propiciar informações 
de qualidade e também o fato de a legislação não impedir 
a adoção de critérios durante o exercício, devendo apenas 
ser desconsiderados para a elaboração das demonstrações 
contábeis ao final de cada exercício.

A estrutura de análise do custeio variável apresenta-se 
da seguinte forma (SOUZA; CLEMENTE, 2008):

Nesse contexto, cabe definir os custos variáveis como aque-
les que se alteram de acordo com o volume de produção e cus-
tos fixos como os que não têm relação direta com o volume de 
produção, ou seja, seu valor não esta relacionado à quantidade 
de produtos ou serviços produzidos ou comercializados. 

A evidência é que não se pode relacionar o conceito 
de lucro em nível de produto, pois o parâmetro é a mar-
gem de contribuição que verifica o quanto cada unidade 
vendida contribui para a cobertura dos custos e despesas 
fixas, e posteriormente para o lucro, verificando o mon-
tante que cada unidade produzida efetivamente traz para 
a empresa (MARTINS, 2000).

Algumas vantagens e desvantagens da utilização do 
custeio direto são observadas por Leone (1997). Entre 
as vantagens: (1) é aproveitado para determinar qual 
produto, linhas de produção, departamentos, áreas de 
venda, empresas, entre outros, são lucrativos e onde 
a contabilidade de custos deseja investigar os efeitos 
inter-relacionados das mudanças ocorridas nas quanti-
dades produzidas e vendidas, nos preços e nos custos e 
despesas. (2) Apresenta a margem de contribuição. (3) 
Apresenta os valores referentes aos custos fixos, peri-
ódicos e repetitivos da forma como são destacados nas 
demonstrações de resultado e facilita a visão do admi-
nistrador sobre o montante desses custos e despesas 
que interferem sobre o lucro do negócio.

Entre as desvantagens: (1) As informações do custeio 
variável são aplicáveis em problemas cujas soluções são 
de curto alcance no tempo. (2) A análise das despesas e 
custos em fixos ou variáveis é dispendiosa e demorada. (3) 
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Com base no custo total de cada período e na quantida-
de em toneladas dos produtos descritos no Quadro 2, foi 
possível a organização de uma matriz de 20 por 46, estan-
do no eixo x a quantidade dos produtos e o custo total (20) 
e no eixo y os períodos estudados (46). Essas informa-
ções foram submetidas ao cálculo da regressão por meio 
do sistema PCGive versão 2.2, determinou o modelo de 
regressão, onde a variável dependente é o custo total e as 
variáveis independentes serão os custos fixos e variáveis, 
conforme disposto na Expressão Algébrica 1.

Y =     +    X1 +    X2 +    X3 +... +    X20    +    X1 +    X2 +    X3 +... +    X20+    X1 +    X2 +    X3 +... +    X20+    X1 +    X2 +    X3 +... +    X20+    X1 +    X2 +    X3 +... +    X20 (1)

Onde:
Y = Custo Total
   = Custo Fixo
   X1 = Custo Variável Produto X1
   X2 = Custo Variável Produto X2
   X3 = Custo Variável Produto X3
   X20 = Custo Variável Produto X20

   = Custo Fixo
   X1 = Custo Variável Produto X1
   X2 = Custo Variável Produto X2
   X3 = Custo Variável Produto X3
   X20 = Custo Variável Produto X20

quantidades produzida originalmente observada, para 
possibilitar a mensuração dos resíduos.

4 Apresentação e análise de dados
O presente item tem o objetivo de apresentar e pos-

teriormente analisar os dados coletados; para tanto se 
apresenta na seguinte estrutura: apresentação dos da-
dos e análise dos dados. 

4.1 Apresentação dos dados
O estudo aborda uma estrutura de custos temporal de 

46 meses, coletadas de uma cooperativa de materiais 
recicláveis de Curitiba – PR. Tal cooperativa apresenta 
seus produtos classificados em 20 tipos (conforme Qua-
dro 2), dos quais dezoito são submetidos ao mesmo tipo 
(1 a 18) de processo de produção e dois por um proces-
so ainda mais simplificado (19 e 20).

O processo consiste na coleta do material nas ruas 
(por catadores) ou no recebimento de materiais na co-
operativa (por meio de doações), seguido da limpeza e 
separação, registro do cooperado, prensa e embalagem.

Em se tratando dos meios contábeis aplicados à for-
mação dos custos de cada um dos produtos, a coope-
rativa registra em geral os seguintes custos: energia 
elétrica; aluguel do barracão; salário do gestor do barra-
cão; salário do prensador; taxa de água e esgoto; IPTU; 
materiais de embalagem; materiais de higiene e limpe-
za; material de expediente; depreciação; honorários do 
contador; manutenção de máquinas e equipamentos; 
despesas com lanches; telefone; contribuição mínima 
aos cooperados; e custos eventuais.

Vale ressaltar que a cooperativa não incorre em cus-
tos com matéria-prima, pois os materiais são oriundos 
da coleta ou de doações, e que a organização apresenta 
a seguinte estrutura de pessoal: 1 gestor de barracão; 1 
prensador; 18 catadores. 

No caso dos salários, somente o gestor do barracão 
e o prensador auferem um salário fixo, sendo que os de-
mais cooperados (catadores) recebem um valor mínimo 
de coleta, além da distribuição do superávit com base 
na coleta individual de cada um.

Sendo assim, os custos são controlados pelo gestor 
do barracão, que mantém o registro da quantidade produ-
zida (coletada, separada e embalada) de cada um dos 20 
tipos de produtos, dos custos totais por mês e da receita 
oriunda de cada um dos produtos, de acordo com a quan-
tidade produzida e o preço de venda praticado.

Embora a cooperativa apresente sua origem como de 
mais de 4 anos, somente foi possível levantar dados dos 
últimos 46 meses. Esses dados foram coletados da pres-
tação de contas mensais da cooperativa. Observe  os 
dados coletados na tabela 1 (anexo 1, páginas 12 e 13).

Após a coleta e formatação dos dados, foi possível 
estruturar uma matriz de 20 tipos de produtos X 46 perí-
odos, que foi submetida ao sistema PCGive versão 2.2, 
tendo como variável dependente o custo total e como 
variável independente o custo fixo e os custos variáveis 
por produto. Observe na Tabela 2 a resultante apresen-
tado pela análise do sistema:

 

1 Papel Branco
2 Papelão
3 Papel Colorido
4 Papel de Terceira – Duplex
5 Papel Tetra-Pak
6 Papel de Revista
7 Papel Jornal
8 Plástico PAD Filme Cristal
9 Plástico PAD Filme Colorido
10 Plástico PAD Filme Preto
11 Plástico PAD Colorido
12 Plástico PAD Brando
13 Plástico PS - Branco e Colorido
14 Plástico PP - Branco e Colorido
15 Plásticos Diversos
16 PET – Transparente
17 PET - Colorida
18 Alumínio
19 Sucata
20 Cobre

Quadro 2 – Lista de Produtos da Cooperativa

June Alisson Westarb Cruz      Alceu Souza      Daniela Torres da Rocha      Wesley Vieira da Silva      Júlio Adriano Ferreira dos Reis

8 Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 13, n. 50, p. 5 - 13, jan./ abr. 2011

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

3.3 Métricas de análise e definição das variáveis
Para investigar a existência de um relacionamento es-

tatisticamente significativo do custo total e dos custos fi-
xos e variáveis, foram empregados modelos de regressão 
linear para k variáveis. Desta forma, a partir do objetivo 
proposto neste estudo, utilizando as variáveis obtidas, são 
realizadas regressões múltiplas. 

No Quadro 2 estão descritos os produtos da Cooperati-
va utilizados para a elaboração dos modelos de regressão. 

Por fim, a regressão teve sua resultante aplicada às 
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A relação do custo total apresentado pela contabilidade em 
confronto com o custo total estimado pela regressão pro-
posta (Quadro 3) sugere os seguintes resíduos (na tabela 
3, pág. 10). 

Tais resíduos apresentam pouca relevância em rela-
ção ao total dos custos, pois o maior resíduo observado 
apresenta o percentual de 3,19% (fev/10), o que nes-
te caso reforça os benefícios da aplicação do método 
de regressão para classificação dos custos em fixos e 
variáveis, possibilitando a organização e estimação do 
custo pelo método direto.

A aplicação do método de custeio direto por meio da 
regressão sugere a percepção de informações facilita-
doras da tomada de decisões na empresa, pois este 
método possibilita a observância da margem de contri-
buição de cada um dos produtos com relação ao paga-
mento da estrutura fixa da empresa, além de sugerir a 
gestão do mix de produtos, objetivando estimar a ala-

Ao observar a Tabela 2, verifica-se que as variáveis: 
Papelão, Papel Colorido, Papel de Terceira Duplex, Papel 
Tetra-Pak, Papel Jornal, Plástico PAD Filme Cristal, Plásti-
co PAD Filme Colorido, Plástico PAD Branco, PET Trans-
parente, PET Colorida, Alumínio, Sucata apresentaram as-
sociação positiva e significante com a variável Custo Fixo, 
indicando que um aumento nos volumes destes produtos 
apresentará um aumento no custo fixo total. 

Verificou-se que a variável que mais tem impacto no 
custo fixo é a PET Transparente (t=5,00; p<0,05), apre-
sentando um coeficiente de 197,40, ou seja, se houver 
o aumento de 1 unidade no volume da variável PET 
Transparente, haverá um aumento de 197,40 no custo 
fixo. A variável Papelão (t=3,66; p<0,05) é a segunda 
variável que mais impacta no custo fixo, apresentando 
um coeficiente de 149,10, seguida da variável Alumínio, 
com coeficiente igual a 73,65. 

Destaca-se que o modelo apresenta um R² Ajustado 
de 0,980, sugerindo que cerca de 98% do comporta-
mento do custo total pode ser explicado pelo volume de 
produção. Já o DW (Durbin-Watson) equivalente a 1,57 
indica a ausência de autocorrelação serial dos resíduos. 
Diante dos resultados apresentados, pode-se estruturar 
o seguinte modelo de regressão: 

R² ajustado 0,980 R² 0,989

Pr > F < 0,0001

F 112,352 DW 1,579

Variável
Coefi-
ciente

Erro-
padrão

t Pr > |t|

Constante 4364,867 349,479 12,490 < 0,0001
Papel Branco 134,564 88,860 1,514 0,142
Papelão 149,109 40,697 3,664 0,001
Papel Colorido 199,978 65,922 3,034 0,006
Papel de Terceira Duplex 325,280 139,827 2,326 0,028
Papel Tetra-Pak 404,051 154,207 2,620 0,015
Papel de Revista 33,894 180,057 0,188 0,852
Papel Jornal 360,896 154,749 2,332 0,028
Plástico PAD  
FilmeCristal

278,608 101,214 2,753 0,011

Plástico PAD Filme  
Colorido

129,060 49,235 2,621 0,015

Plástico PAD Filme Preto 51,848 103,009 0,503 0,619
Plástico PAD Colorido 54,490 89,934 0,606 0,550
Plástico PAD Branco 146,247 54,870 2,665 0,013
Plástico PS Branco 
e Colorido

33,022 117,751 0,280 0,781

Plástico PP Branco 
e Colorido

-303,067 215,707 -1,405 0,172

Plásticos Diversos -89,907 111,008 -0,810 0,426
PET Transparente 197,408 39,450 5,004 < 0,0001
PET Colorida 95,419 31,384 3,040 0,005
Alumínio 73,650 20,927 3,519 0,002
Sucata 91,839 35,428 2,592 0,016
Cobre 3,749 147,383 0,025 0,980

Tabela 2 – Parâmetros da Regressão Múltipla Linear

Nota: a=5%

Onde:

Custo Fixo R$ 4.364,86

Custo Variável Papel Branco R$ 134,56 (tonelada)

Custo Variável Papelão R$ 149,10 (tonelada)

Custo Variável Papel Colorido R$ 199,97 (tonelada)

Custo Variável Papel de Terceira 
Duplex

R$ 325,28 (tonelada)

Custo Variável Papel Tetra-Park R$ 404,05 (tonelada)

Custo Variável Papel de Revista R$ 33,89 (tonelada)

Custo Variável Papel de Jornal R$ 360,89 (tonelada)

Custo Variável Plástico PAD 
Filme Cristal

R$ 278,60 (tonelada)

Custo Variável Plástico PAD Filme 
Colorido

R$ 129,06 (tonelada)

Custo Variável Plástico PAD 
Filme Preto

R$ 51,84 (tonelada)

Custo Variável Plástico PAD Colorido R$ 54,49 (tonelada)

Custo Variável Plástico PAD Branco R$ 146,24 (tonelada)

Custo Variável Plástico PS Branco 
e Colorido

R$ 33,02 (tonelada)

Custo Variável Plástico PP Branco 
e Colorido

R$ 303,06 (tonelada)

Custo Variável Plástico Diversos R$ 89,90 (tonelada)

Custo Variável PET Transparente R$ 197,40 (tonelada)

Custo Variável PET Colorida R$ 95,41 (tonelada)

Custo Variável Alumínio R$ 73,95 (tonelada)

Custo Variável Sucata R$ 91,83 (tonelada)

Custo Variável Cobre R$ 3,74 (tonelada)

Quadro 3 – Estrutura da Regressão
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Custo Total = 4364,867 + 134,56 * x1 + 149,10 * x2 + 
199,97 * x3 + 325,28 * x4 + 404,05 * x5 + 33,89 * x6 + 
360,89 * x7 + 278,60 * x8 + 129,06 * x9 + 51,84 * x10 
+ 54,49 * x11 + 146,24 * x12 + 33,02* x13 - 303,06 * 
x14 - 89,90 * x15 + 197,40 * x16 + 95,41 * x17 + 73,65 
* x18 + 91,83 * x19 + 3,74 * x20
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 Período Custo Estimado Custo Contábil Resíduos Representação do Resíduo 
em relação ao CustoTotal

1 jun/06 R$12.113,29 11960 R$153,29 1,28%

2 jul/06 R$12.115,24 12010,7 R$104,54 0,87%

3 ago/06 R$11.563,04 11420 R$13,04 1,25%

4 set/06 R$11.515,81 11613 R$(97,19) -0,84%

5 out/06 R$11.692,55 11600 R$92,55 0,80%

6 nov/06 R$11.997,30 12120 R$(122,70) -1,01%

7 dez/06 R$11.922,97 12139 R$(216,03) -1,78%

8 jan/07 R$12.370,74 12340 R$30,74 0,25%

9 fev/07 R$11.935,12 12170 R$(234,88) -1,93%

10 mar/07 R$11.977,39 11890 R$87,39 0,74%

11 abr/07 R$11.907,91 11870 R$37,91 0,32%

12 mai/07 R$11.777,27 11700,6 R$76,67 0,66%

13 jun/07 R$11.519,97 11634,9 R$(114,93) -0,99%

14 jul/07 R$11.672,86 11700 R$(27,14) -0,23%

15 ago/07 R$11.492,55 11380,5 R$112,05 0,98%

16 set/07 R$11.688,16 11578 R$110,16 0,95%

17 out/07 R$11.459,55 11340,78 R$118,77 1,05%

18 nov/07 R$11.697,54 11640,8 R$56,74 0,49%

19 dez/07 R$11.488,32 11560 R$(71,68) -0,62%

20 jan/08 R$11.673,54 11670,9 R$2,64 0,02%

21 fev/08 R$11.510,71 11520 R$(9,29) -0,08%

22 mar/08 R$11.401,43 11460 R$(58,57) -0,51%

23 abr/08 R$11.592,96 11609 R$(16,04) -0,14%

24 mai/08 R$11.482,83 11499 R$(16,17) -0,14%

25 jun/08 R$11.709,70 11650,5 R$59,20 0,51%

26 jul/08 R$11.362,53 11400,4 R$(37,87) -0,33%

27 ago/08 R$10.090,68 10120,2 R$(29,52) -0,29%

28 set/08 R$10.349,33 10390,2 R$(40,87) -0,39%

29 out/08 R$10.326,63 10300,34 R$26,29 0,26%

30 nov/08 R$10.168,63 10203,45 R$(34,82) -0,34%

31 dez/08 R$13.561,13 13687,4 R$(126,27) -0,92%

32 jan/09 R$9.774,43 9807 R$(32,57) -0,33%

33 fev/09 R$11.461,23 11490,3 R$(29,07) -0,25%

34 mar/09 R$ 9.910,55 9906 R$4,55 0,05%

35 abr/09 R$9.748,05 9740 R$8,05 0,08%

36 mai/09 R$9.574,57 9650 R$(75,43) -0,78%

37 jun/09 R$9.381,52 9450 R$(68,48) -0,72%

38 jul/09 R$9.472,68 9574 R$(101,32) -1,06%

39 ago/09 R$9.486,92 9506 R$(19,08) -0,20%

40 set/09 R$9.600,25 9620,9 R$(20,65) -0,21%

41 out/09 R$9.878,04 9863 R$15,04 0,15%

42 nov/09 R$10.079,56 10009,4 R$70,16 0,70%

43 dez/09 R$13.843,48 14003,45 R$(159,97) -1,14%

44 jan/10 R$10.380,58 10523 R$(142,42) -1,35%

45 fev/10 R$11.440,80 11087 R$353,80 3,19%

46 mar/10 R$10.758,16 10532,9 R$225,26 2,14%

Tabela 3 – Comparação do custo estimado pela regressão e do custo total apresentado pela contabilidade
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vancagem de um produto em detrimento de outro.
No caso apresentado, percebe-se uma estrutura de 

custos fixos pouco relevante (R$ 4.364,86) em compa-
ração com a totalidade dos custos variáveis por perí-
odo. Tais relações são reforçadas pelo entendimento 
do processo produtivo, que, no caso estudado, embora 
apresente a variação de 20 produtos finais diferentes, 
tem um processo de coleta, tratamento e beneficiamen-
to muito semelhante.

5. Considerações finais
Com base na mensuração do custo total e dos volumes 

de produção de cada um dos produtos, surge a perspectiva 
instrumental da utilização da regressão múltipla na classifi-
cação dos custos em fixos e variáveis, possibilitando à or-
ganização usufruir das ferramentas do método de custeio 
direto na gestão da empresa.

Tal regressão, se bem embasada por seus indicadores 
auxiliares (R² Ajustado; DW; entre outros), pode servir como 
uma ágil ferramenta quantitativa de classificação de custos, 

ferramenta esta que deve ser confrontada e complemen-
tada por critérios de ordem qualitativa, para chegar à real 
percepção dos custos de produção.

A possibilidade da utilização do método direto em paralelo 
com o método por absorção pode gerar um processo de gestão 
estratégica de custos mais aperfeiçoada, pois a complementa-
ridade dos métodos de custeio (absorção e direto) pode gerar 
uma riqueza maior de detalhes sobre o processo de produção, 
a tributação sobre o lucro, o mix de produção e a contribuição 
de cada tipo de produto na estrutura da empresa, entre outras.

Vale ressaltar que a classificação dos custos por meio de 
regressão deve ser interpretada como um processo dinâmico, 
que deve ser constantemente atualizado por meio de uma nova 
regressão, objetivando acompanhar o comportamento dos cus-
tos inerentes a estrutura de determinada empresa.

Por fim, seja com o objetivo de circularizar a classificação 
contábil ou de gerar informações para a operacionalização 
do método de custeio direto, a utilização instrumental da 
regressão múltipla como forma de classificação de custos em 
fixos e variáveis mostra-se como uma importante ferramenta 
estatística aplicada às rotinas contábeis. 

A Classificação dos Custos Fixos e Variáveis por Meio de Regressão Múltipla:  
Estudo de Caso em uma Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Curitiba – PR
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Total

Jun 06 2,87 11,89 1,01 1,27 1,34 0,89 0,967 2,98 4,9 1,56 2,32 2,7 0,78 0,802 2,6 7,1 3,4 1,091 6,89 0,29 57,65 11960

Jul 06 2,9 9,897 1,345 1,32 1,325 1,09 1 3 ,09 3,87 1,2 2,54 3,2 0,98 0,78 2,78 7,89 3,1 1,2 8,01 0,22 57,737 12010,7

Ago 06 1,98 10,3 0,982 0,988 1,29 1,29 1,2 2,89 3,89 0,9 2,2 2,89 1 1,1 2,39 6,78 4,5 0,9 7,235 0,19 54,895 11420

Set 06 2,19 10,42 0,827 0,674 1,26 0,76 1,09 3,02 4 0,89 1,89 2,89 0,9 1,2 2,8 6,9 6 0,8 7,1 0,18 55,791 11613

Out 06 2,8 11 1,234 0,98 1,12 0,983 1,02 2,93 4,2 1,25 1,67 2,3 0,45 0,74 2,89 7,1 3,1 1,3 7,8 0,19 55,057 11600

Nov 06 3,02 10,23 1,456 0,567 1,29 0,981 0,981 2,65 4,8 1,89 2 2,89 2,3 0,67 2,31 7,3 3,5 3 8,01 0,26 58,035 12120

Dez 06 3 10,5 1,09 0,98 1,264 0,87 0,991 1,9 5,01 1,2 2,01 1,98 1,29 0,78 1,98 7,89 3,1 3,2 8,7 0,27 58,005 12139

Jan 07 3,21 11,9 2 0,981 1,356 0,61 1,02 2,22 3,99 1,1 1,88 2,51 1,9 0,56 2,34 8,01 4,9 1,6 6,9 0,31 59,297 12340

Fev 07 208 11,892 1,298 1,2 0,98 0,78 1,09 3,02 4,82 1,02 0,98 2 1 0,6 2,91 5,6 4,56 4,201 7,1 0,28 58,131 12170

Mar 07 1,99 10,56 0,987 1,561 0,789 0,9 1,1 1,98 4,02 0,98 2 2,19 1,12 0,78 2,01 8,9 5,67 2,1 7,567 0,29 57,494 11890

Abr 07 1,234 9,57 2,34 1,238 0,991 0,819 1 2,67 4,9 0,67 1,8 1,92 0,98 0,89 2,78 7,98 6,7 0,76 7,8 0,3 57,342 11870

Mai 07 1,34 9,78 2,6 0,652 1,35 0,98 0,91 2,32 4,01 0,45 2,1 2,98 0,78 0,9 2,33 7,01 7 0,89 8,01 0,29 56,682 11700,6

Jun 07 1,9 8,298 2,101 0,89 1,31 1,2 0,4 2,37 4 0,29 2,33 2,09 0,83 1,1 2,32 8,9 5,1 0,908 8,9 0,27 55,507 11634,9

Jul 07 2,19 8,9 1,889 0,908 1,23 1,11 0,654 2,345 3,98 0,99 1,98 2,11 0,85 0,8 1,98 7,1 6,94 1,23 9,2 0,3 56,686 11700

Ago 07 2,76 9,28 1,41 1,21 1,567 1,01 0,765 2,19 5,1 1,7 1,65 1,1 0,81 0,5 2,8 6,1 4,2 0,971 9,21 0,21 54,543 11380,5

Set 07 2,45 10,23 0,928 1,32 1,234 1,3 0,912 1,9 2,98 1,2 0,9 2,45 1,2 0,67 2,11 7,8 4,1 1,125 10,2 0,22 55,229 11578

Out 07 2,02 10,879 0,956 1,324 0,982 1,235 1,2 1,98 2,9 0,23 1,87 0,92 0,56 0,71 2,01 7,2 3,2 2,349 11 0,18 53,705 11340,78

Nov 07 1,97 9,872 1,287 1,421 0,99 1,23 0,98 2,89 2,891 1,3 2,9 0,902 0,49 0,61 1,988 6,98 4,8 3,24 8,9 0,22 55,861 11640,8

Dez 07 1,3 9,89 1,289 1,56 0,872 1,6 0,87 3,01 2,3 0,87 2,6 1,24 0,7 0,45 2,3 6,1 3,99 4,908 9,34 0,19 55,379 11560

Jan 08 1,9 11,02 2,01 1,09 1,101 0,941 0,5 2,01 3,6 0,76 2,18 1,34 0,45 0,34 2,1 6,9 3,9 5,9 7,892 0,28 56,214 11670,9

Fev 08 1,98 10,23 2,9 0,91 1,234 0,871 0,69 1,98 3,89 1,23 1,98 2,89 1,1 0,67 1,92 5,6 2,99 4,999 6,89 0,23 55,184 11520

Mar 08 1,87 9,82 1,92 1,45 1,567 0,98 0,98 1,99 2,99 1,1 1,78 3,7 1,2 1,1 2,9 6,1 3,8 2,098 6,99 0,29 54,625 11460

Abr 08 1,65 8,236 1,236 0,99 1,666 0,678 1,3 2,9 3,34 1,2 1,98 2,7 1,6 1,23 2,87 7,58 5,6 1,902 7,03 0,37 56,058 11609

Mai 08 1,89 8,98 2,001 0,992 0,912 1,42 1,21 3,01 3,33 1,3 2,1 2,389 0,98 1,1 2,78 8,1 3,9 0,78 7,3 0,31 54,784 11499

Jun 08 2,34 12,02 1,209 1,232 0,981 1,2 0,5 3 4,5 0,45 1,89 1,29 0,4 0,6 2,9 7,1 4,7 0,723 8,4 0,27 55,705 11650,5

Jul 08 2,6 7,998 0,781 1,21 1,2 0,901 0,4 2,78 5,1 0,87 2 3,2 1,1 0,89 2,3 6,9 3,91 0,809 9,1 0,23 54,279 11400,4

Ago 08 2 7,03 0,8 0,3 1,29 0,3 1,93 1,89 3,4 1,2 1,2 0,9 0,79 0,43 2,2 6 4,2 0,56 8 0,101 43,521 10120,2

Set 08 1,45 8 0,456 1,2 1 0,987 0,9 1,234 2,43 1,1 0,9 0,5 1,4 0,56 2,11 7,8 4 1,222 8,9 0,18 46,329 10390,2

Out 08 1,3 9,89 0,879 1,2 0,6 0,9 0,894 1,56 2,5 0,23 1,1 0,89 1,1 0,5 2,111 6,5 3,2 1,1 9 0,1 45,554 10300,34

Nov 08 1,2 9,3 0,67 1,23 0,566 1,22 0,98 1,23 2,891 1,3 1,7 0,8 0,34 0,4 1,8 5,9 3,1 1,34 8,9 0,13 44,997 10203,45

Dez 08 2,4 11,345 1,9 1,98 1,34 1,6 1,89 3,23 4,3 2,3 3,2 2,3 1,2 0,908 2,5 7,8 4,9 3,92 10,4 1,23 70,643 13687,4

Jan 09 1,5 8,901 1,2 1,09 0,902 0,981 0,4 1,8 2,1 0,76 1,9 0,8 0,45 0,4 1,6 5,4 2,3 2,1 5,67 0,28 40,534 9807

Fev 09 2,3 9,234 1,899 0,91 1,009 0,99 1,1 2,3 3,4 1,8 2,3 1,3 1,01 0,7 1,92 6,3 2,99 6,9 7,8 1,56 57,722 11490,3

Mar 09 1,1 8,79 0,8 0,901 0,982 0,98 0,98 1,99 3 1,1 1,78 0,8 0,8 0,4 1,56 5,2 2,01 1,89 5,6 0,3 40,963 9906

Abr 09 1,1 8,1 0,912 0,922 0,899 0,801 0,903 1,89 2,01 1,2 1,98 0,9 0,901 0,3 1,45 5,46 1,9 1,78 5,9 0,209 39,517 9740

Mai 09 0,9 7,98 0,982 0,891 0,825 0,812 0,9 1,901 2,1 1 1,9 0,6 0,902 0,45 1,6 5,7 1,89 1,79 5,4 0,32 38,841 9650

Jun 09 1,2 8,12 0,899 0,89 0,8 0,791 0,8 1,9 1,98 0,45 1,89 0,65 0,601 0,64 1,23 5,01 1,78 1,69 5,78 0,23 37,331 9450

Jul 09 1,556 7,56 0,781 0,812 0,792 0,791 0,789 1,78 1,98 0,87 2 0,67 0,796 0,34 1,205 5,05 1,801 1,34 6,89 0,23 58,033 9574

Ago 09 1,23 8,1 0,901 0,833 0,801 0,78 0,801 1,68 2,3 0,901 2,1 0,7 0,768 0,45 1,229 5,4 1,765 0,901 5,99 0,24 37,87 9506

Set 09 1,84 7,843 1,02 0,866 0,83 0,79 0,901 1,65 2,2 0,99 1,98 0,79 0,801 0,5 1,301 5,7 1,908 0,999 6,04 0,256 38,705 9620,9

Out 09 1,45 8,1 1,236 0,899 0,901 0,801 0,99 1,78 2,34 1,12 2 0,81 0,78 0,6 1,34 5,8 2,1 1,23 6,3 0,278 40,855 9863

Nov 09 1,59 8,4 1,305 0,901 1,02 0,909 1,01 1,9 2,46 1,45 1,78 0,85 0,901 0,68 1,4 5,804 2,13 1,34 6,501 0,299 42,63 10009,4

Dez 09 1,49 12,2 2,2 2,12 1,523 1,612 2,109 3,45 4,56 2,56 3 2,4 1,09 1 2,6 8,1 5 4,9 8,3 0,9 71,114 14003,45

Jan 10 1,37 9,03 1,89 1,234 1,23 1,402 0,45 1,809 2,3 0,65 1,5 0,8 0,59 0,7 1,9 6,2 2,4 3,4 6,8 0,34 45,995 10523

Fev 10 1,21 8,901 2,13 1,2 1,02 1,102 1,102 2,5 3,7 1,9 2 1,409 1 0,9 2 6,309 3 8,2 6,7 0,9902 57,2732 11087

Mar 10 2,2 8,61 1,12 1,009 1,23 1,02 1,19 2,1 2,99 1,101 2,2 1,209 1,09 0,5 1,7 5,3 3,2 3,12 7,2 0,4 48,489 10532,9

Tabela 1 (anexo 1) – Quantidade Produzida e Custos Totais por Período (mês)

June Alisson Westarb Cruz      Alceu Souza      Daniela Torres da Rocha      Wesley Vieira da Silva      Júlio Adriano Ferreira dos Reis
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Jun 06 2,87 11,89 1,01 1,27 1,34 0,89 0,967 2,98 4,9 1,56 2,32 2,7 0,78 0,802 2,6 7,1 3,4 1,091 6,89 0,29 57,65 11960

Jul 06 2,9 9,897 1,345 1,32 1,325 1,09 1 3 ,09 3,87 1,2 2,54 3,2 0,98 0,78 2,78 7,89 3,1 1,2 8,01 0,22 57,737 12010,7

Ago 06 1,98 10,3 0,982 0,988 1,29 1,29 1,2 2,89 3,89 0,9 2,2 2,89 1 1,1 2,39 6,78 4,5 0,9 7,235 0,19 54,895 11420

Set 06 2,19 10,42 0,827 0,674 1,26 0,76 1,09 3,02 4 0,89 1,89 2,89 0,9 1,2 2,8 6,9 6 0,8 7,1 0,18 55,791 11613

Out 06 2,8 11 1,234 0,98 1,12 0,983 1,02 2,93 4,2 1,25 1,67 2,3 0,45 0,74 2,89 7,1 3,1 1,3 7,8 0,19 55,057 11600

Nov 06 3,02 10,23 1,456 0,567 1,29 0,981 0,981 2,65 4,8 1,89 2 2,89 2,3 0,67 2,31 7,3 3,5 3 8,01 0,26 58,035 12120

Dez 06 3 10,5 1,09 0,98 1,264 0,87 0,991 1,9 5,01 1,2 2,01 1,98 1,29 0,78 1,98 7,89 3,1 3,2 8,7 0,27 58,005 12139

Jan 07 3,21 11,9 2 0,981 1,356 0,61 1,02 2,22 3,99 1,1 1,88 2,51 1,9 0,56 2,34 8,01 4,9 1,6 6,9 0,31 59,297 12340

Fev 07 208 11,892 1,298 1,2 0,98 0,78 1,09 3,02 4,82 1,02 0,98 2 1 0,6 2,91 5,6 4,56 4,201 7,1 0,28 58,131 12170

Mar 07 1,99 10,56 0,987 1,561 0,789 0,9 1,1 1,98 4,02 0,98 2 2,19 1,12 0,78 2,01 8,9 5,67 2,1 7,567 0,29 57,494 11890

Abr 07 1,234 9,57 2,34 1,238 0,991 0,819 1 2,67 4,9 0,67 1,8 1,92 0,98 0,89 2,78 7,98 6,7 0,76 7,8 0,3 57,342 11870

Mai 07 1,34 9,78 2,6 0,652 1,35 0,98 0,91 2,32 4,01 0,45 2,1 2,98 0,78 0,9 2,33 7,01 7 0,89 8,01 0,29 56,682 11700,6

Jun 07 1,9 8,298 2,101 0,89 1,31 1,2 0,4 2,37 4 0,29 2,33 2,09 0,83 1,1 2,32 8,9 5,1 0,908 8,9 0,27 55,507 11634,9

Jul 07 2,19 8,9 1,889 0,908 1,23 1,11 0,654 2,345 3,98 0,99 1,98 2,11 0,85 0,8 1,98 7,1 6,94 1,23 9,2 0,3 56,686 11700

Ago 07 2,76 9,28 1,41 1,21 1,567 1,01 0,765 2,19 5,1 1,7 1,65 1,1 0,81 0,5 2,8 6,1 4,2 0,971 9,21 0,21 54,543 11380,5

Set 07 2,45 10,23 0,928 1,32 1,234 1,3 0,912 1,9 2,98 1,2 0,9 2,45 1,2 0,67 2,11 7,8 4,1 1,125 10,2 0,22 55,229 11578

Out 07 2,02 10,879 0,956 1,324 0,982 1,235 1,2 1,98 2,9 0,23 1,87 0,92 0,56 0,71 2,01 7,2 3,2 2,349 11 0,18 53,705 11340,78

Nov 07 1,97 9,872 1,287 1,421 0,99 1,23 0,98 2,89 2,891 1,3 2,9 0,902 0,49 0,61 1,988 6,98 4,8 3,24 8,9 0,22 55,861 11640,8

Dez 07 1,3 9,89 1,289 1,56 0,872 1,6 0,87 3,01 2,3 0,87 2,6 1,24 0,7 0,45 2,3 6,1 3,99 4,908 9,34 0,19 55,379 11560

Jan 08 1,9 11,02 2,01 1,09 1,101 0,941 0,5 2,01 3,6 0,76 2,18 1,34 0,45 0,34 2,1 6,9 3,9 5,9 7,892 0,28 56,214 11670,9

Fev 08 1,98 10,23 2,9 0,91 1,234 0,871 0,69 1,98 3,89 1,23 1,98 2,89 1,1 0,67 1,92 5,6 2,99 4,999 6,89 0,23 55,184 11520

Mar 08 1,87 9,82 1,92 1,45 1,567 0,98 0,98 1,99 2,99 1,1 1,78 3,7 1,2 1,1 2,9 6,1 3,8 2,098 6,99 0,29 54,625 11460

Abr 08 1,65 8,236 1,236 0,99 1,666 0,678 1,3 2,9 3,34 1,2 1,98 2,7 1,6 1,23 2,87 7,58 5,6 1,902 7,03 0,37 56,058 11609

Mai 08 1,89 8,98 2,001 0,992 0,912 1,42 1,21 3,01 3,33 1,3 2,1 2,389 0,98 1,1 2,78 8,1 3,9 0,78 7,3 0,31 54,784 11499

Jun 08 2,34 12,02 1,209 1,232 0,981 1,2 0,5 3 4,5 0,45 1,89 1,29 0,4 0,6 2,9 7,1 4,7 0,723 8,4 0,27 55,705 11650,5

Jul 08 2,6 7,998 0,781 1,21 1,2 0,901 0,4 2,78 5,1 0,87 2 3,2 1,1 0,89 2,3 6,9 3,91 0,809 9,1 0,23 54,279 11400,4

Ago 08 2 7,03 0,8 0,3 1,29 0,3 1,93 1,89 3,4 1,2 1,2 0,9 0,79 0,43 2,2 6 4,2 0,56 8 0,101 43,521 10120,2

Set 08 1,45 8 0,456 1,2 1 0,987 0,9 1,234 2,43 1,1 0,9 0,5 1,4 0,56 2,11 7,8 4 1,222 8,9 0,18 46,329 10390,2

Out 08 1,3 9,89 0,879 1,2 0,6 0,9 0,894 1,56 2,5 0,23 1,1 0,89 1,1 0,5 2,111 6,5 3,2 1,1 9 0,1 45,554 10300,34

Nov 08 1,2 9,3 0,67 1,23 0,566 1,22 0,98 1,23 2,891 1,3 1,7 0,8 0,34 0,4 1,8 5,9 3,1 1,34 8,9 0,13 44,997 10203,45

Dez 08 2,4 11,345 1,9 1,98 1,34 1,6 1,89 3,23 4,3 2,3 3,2 2,3 1,2 0,908 2,5 7,8 4,9 3,92 10,4 1,23 70,643 13687,4

Jan 09 1,5 8,901 1,2 1,09 0,902 0,981 0,4 1,8 2,1 0,76 1,9 0,8 0,45 0,4 1,6 5,4 2,3 2,1 5,67 0,28 40,534 9807

Fev 09 2,3 9,234 1,899 0,91 1,009 0,99 1,1 2,3 3,4 1,8 2,3 1,3 1,01 0,7 1,92 6,3 2,99 6,9 7,8 1,56 57,722 11490,3

Mar 09 1,1 8,79 0,8 0,901 0,982 0,98 0,98 1,99 3 1,1 1,78 0,8 0,8 0,4 1,56 5,2 2,01 1,89 5,6 0,3 40,963 9906

Abr 09 1,1 8,1 0,912 0,922 0,899 0,801 0,903 1,89 2,01 1,2 1,98 0,9 0,901 0,3 1,45 5,46 1,9 1,78 5,9 0,209 39,517 9740

Mai 09 0,9 7,98 0,982 0,891 0,825 0,812 0,9 1,901 2,1 1 1,9 0,6 0,902 0,45 1,6 5,7 1,89 1,79 5,4 0,32 38,841 9650

Jun 09 1,2 8,12 0,899 0,89 0,8 0,791 0,8 1,9 1,98 0,45 1,89 0,65 0,601 0,64 1,23 5,01 1,78 1,69 5,78 0,23 37,331 9450

Jul 09 1,556 7,56 0,781 0,812 0,792 0,791 0,789 1,78 1,98 0,87 2 0,67 0,796 0,34 1,205 5,05 1,801 1,34 6,89 0,23 58,033 9574

Ago 09 1,23 8,1 0,901 0,833 0,801 0,78 0,801 1,68 2,3 0,901 2,1 0,7 0,768 0,45 1,229 5,4 1,765 0,901 5,99 0,24 37,87 9506

Set 09 1,84 7,843 1,02 0,866 0,83 0,79 0,901 1,65 2,2 0,99 1,98 0,79 0,801 0,5 1,301 5,7 1,908 0,999 6,04 0,256 38,705 9620,9

Out 09 1,45 8,1 1,236 0,899 0,901 0,801 0,99 1,78 2,34 1,12 2 0,81 0,78 0,6 1,34 5,8 2,1 1,23 6,3 0,278 40,855 9863

Nov 09 1,59 8,4 1,305 0,901 1,02 0,909 1,01 1,9 2,46 1,45 1,78 0,85 0,901 0,68 1,4 5,804 2,13 1,34 6,501 0,299 42,63 10009,4

Dez 09 1,49 12,2 2,2 2,12 1,523 1,612 2,109 3,45 4,56 2,56 3 2,4 1,09 1 2,6 8,1 5 4,9 8,3 0,9 71,114 14003,45

Jan 10 1,37 9,03 1,89 1,234 1,23 1,402 0,45 1,809 2,3 0,65 1,5 0,8 0,59 0,7 1,9 6,2 2,4 3,4 6,8 0,34 45,995 10523

Fev 10 1,21 8,901 2,13 1,2 1,02 1,102 1,102 2,5 3,7 1,9 2 1,409 1 0,9 2 6,309 3 8,2 6,7 0,9902 57,2732 11087

Mar 10 2,2 8,61 1,12 1,009 1,23 1,02 1,19 2,1 2,99 1,101 2,2 1,209 1,09 0,5 1,7 5,3 3,2 3,12 7,2 0,4 48,489 10532,9

A Classificação dos Custos Fixos e Variáveis por Meio de Regressão Múltipla:  
Estudo de Caso em uma Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Curitiba – PR
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Resumo
A busca da melhoria qualitativa das informações contá-

beis e da inserção das empresas brasileiras no mercado 
mundial trouxe à tona a necessidade de atualização da Lei 
das Sociedades por Ações 6.404/76, o que se concretizou 
com o advento da Lei 11.638/07. Uma das alterações im-
plementadas pelas novas regras foi a substituição da De-
monstração de Origens e Aplicações de Recursos-DOAR 
pela Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC. O objetivo 
desta pesquisa consiste em verificar se as empresas estão 
adequando a divulgação das Demonstrações dos Fluxos 
de Caixa às solicitações dos Pronunciamentos Contá-
beis, mais especificamente do CPC 03, em relação aos 
seguintes aspectos: “juros pagos”, “imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido pagos”, “aquisição 
de imobilizado e intangível” em valores brutos e, por fim, 
“dividendos e juros sobre o capital próprio pagos e rece-
bidos”. Foram analisadas as empresas cujas Demonstra-
ções Financeiras estão disponíveis no sítio da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM, referentes ao exercício de 
2009, e que pertenciam à Carteira Teórica do Ibovespa no 
período de setembro a dezembro de 2009. No total foram 
analisadas quarenta e oito empresas de diversos setores, 
sendo excluídas aquelas do setor financeiro e segurador. 
A pesquisa constatou dois aspectos considerados relevan-
tes: um deles refere-se à falta de uniformidade na apre-
sentação das Demonstrações, e o outro diz respeito ao 
descumprimento parcial, por grande parte das empresas 
analisadas, das orientações estabelecidas no Pronuncia-
mento Contábil, CPC 03, quanto aos critérios de classifi-
cação e divulgação. 
Palavras-chave: Demonstração de Fluxo de Caixa; 
Pronunciamento CPC 03; Ibovespa.
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Abstract
The search for qualitative improvement of accounts infor-

mation and for the insertion of Brazilian companies in the world 
business brought up the need to update the Brazilian Stock 
Companies law – 6404/76, which was realized with the advent 
of the Brazilian law 11.638/07. One of the changes implemented 
by the new rules was the replace of Statement of Changes in 
Financial Position with Statements of Cash Flows.  The objec-
tive of this research is to check if the companies are adjusting 
the spread of Statements of Cash Flows to the demands of 
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Accounting Pronouncements and more specifically of the CPC 
03, according to the following aspects: “interest paid”, “income 
tax and social contribution on net income paid”, “acquisition of 
fixed assets and intangible assets” and, finally, “dividends and 
interest on capital paid and received”. The companies analyzed 
were whose financial statements are available on the Securi-
ties Commission (CVM), for the year 2009, and that belonged to 
the Ibovespa during the period September to December 2009. 
Forty-eight companies from various segments were analyzed, 
excluding those from the financial sector and insurance. The 
survey found two relevant aspects: one concerns the lack of uni-
formity in the presentation of statements and the other relates to 
the partial failure of the most companies analyzed to the guideli-
nes established in the Standard Accounting, CPC 03, regarding 
the criteria of classification and disclousure.
Key words: Statement of Cash Flows; Pronouncement 
CPC 03; Ibovespa.

1. Introdução
O mundo empresarial moderno depara com um novo ce-

nário que a cada dia vivencia transformações relacionadas à 
globalização e à internacionalização das empresas. As organi-
zações já não se limitam às fronteiras de seus próprios países, 
ao mesmo tempo que crescem as oportunidades de negócios 
e investimentos e a competividade se torna mais acirrada. Esse 
processo traz desafios aos indivíduos, às instituições e às so-
ciedades como um todo, que se veem perante um ambiente 
empresarial desenvolvido e que exige adaptação, mudança de 
comportamento e gestão e de conceitos e uma visão holística 
do meio em que estão inseridas.

Neste contexto, visando garantir a qualidade das informa-
ções disponibilizadas pelas empresas brasileiras, e procuran-
do atender o objetivo da Contabilidade, como provedora de 
informações aos usuários das demonstrações contábeis, os 
legisladores e os órgãos reguladores têm empreendido esfor-
ços no sentido de buscar maior harmornização entre as nor-
mas contábeis brasileiras e as normas internacionais.

O advento da Lei 11.638/07, que alterou a Lei das Socieda-
des por Ações de nº 6.404/76 e as novas regras impostas por 
aquela, visam atender à maximização da utilidade da informa-
ção contábil para os usuários. Também possuem o objetivo de 
auxiliar as empresas brasileiras na inserção nos mercados in-
ternacionais de capitais. As alterações buscam adequar a Con-
tabilidade local às regras do International Financial Reporting 
Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). Como estes estabelecem o padrão aceito 
nos principais mercados de valores mobiliários, consequente-
mente se ampliam as possibilidades de captação de recursos 
pelas empresas brasileiras (BORSATO et al., 2009).

Uma das alterações implementadas pelas novas regras foi 
a substituição da Demonstração de Origens e Aplicações de 
Recursos–DOAR pela Demonstração dos Fluxos de Caixa – 
DFC. Assim, a Lei 11.638/07 prevê que as sociedades anôni-
mas de capital fechado e aberto deverão elaborar e publicar 
a DFC. Para regulamentar o assunto, a Deliberação CVM 
nº 547/08 aprovou e tornou obrigatório, para as companhias 
abertas, o Pronunciamento Técnico CPC 03, que trata da 
DFC, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-
-CPC. O Pronunciamento procurou combinar as práticas do 

Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) nº. 95 e 
International Accounting Standard (IAS) nº 7.

De acordo com Iudícibus et al. (2009, p.440), “o objetivo 
primário da DFC é prover informações relevantes sobre os 
pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empre-
sa, ocorridos durante um determinado período”. 

Quando utilizada com dados de outras demonstrações con-
tábeis, a DFC, de acordo com o CPC 03 (CVM, 2008), pode 
auxiliar os stakeholders a avaliar as mudanças nos ativos líqui-
dos, a estrutura financeira, a liquidez e a solvência e, por fim, 
a capacidade da empresa para alterar os valores e prazos dos 
fluxos de caixa, de acordo com as circunstâncias e oportunida-
des vivenciadas pela entidade nas suas atividades.

Portanto, a DFC pode ser importante para a tomada de deci-
sões dos stakeholders, ao esclarecer sobre a posição financei-
ra, liquidez e solvência das organizações de uma forma “bem 
mais simples e objetiva” (BRAGA; MARQUES, 2001, p. 6).

Tendo em vista o exposto, este trabalho busca respon-
der à seguinte questão: as empresas estão adequando a 
divulgação das Demonstrações dos Fluxos de Caixa às 
orientações dos Pronunciamentos Contábeis, mais especi-
ficamente do CPC 03?

Com base no problema anterior, esta pesquisa tem como 
objetivo analisar os seguintes aspectos de classificação e di-
vulgação da DFC: juros pagos, imposto de renda e contribui-
ção social sobre o lucro líquido pagos, aquisição de imobiliza-
do e intangível em valores brutos e, por fim, dividendos e juros 
sobre o capital próprio pagos e recebidos, tendo como base 
as Demonstrações Financeiras publicadas no ano de 2009.

A pesquisa utilizará como amostra as principais empresas 
com maior volume de negócios na Bolsa de Valores de São 
Paulo – Bovespa, ou seja, aquelas que possuem ações que 
compõem a Carteira Teórica do Índice Bovespa – Ibovespa, 
para o quadrimestre de setembro a dezembro de 2009. No total 
foram analisadas quarenta e oito empresas de diversos setores, 
sendo excluídas aquelas do setor financeiro e segurador.

2. Fundamentação Teórica
2.1 A Demonstração de Fluxos de Caixa

A Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC tornou-se 
obrigatória no Brasil a partir de 2008, com a aprovação da 
Lei 11.638/07 e com a aprovação do CPC 03 pela Delibe-
ração CVM nº 547/08 e Resolução CFC nº 1.125/08.

Para Alves e Marques (2007), a finalidade principal da 
DFC é explicar as diferentes razões da alteração do saldo de 
caixa entre dois balanços consecutivos, representando uma 
demonstração dinâmica, que complementam as informações 
referentes à caixa e equivalentes apresentadas de maneira 
estática no Balanço Patrimonial, apenas por seus “saldos”.

Do ponto de vista gerencial, Warren et al. (2008, p. 468) 
defendem que a “demonstração dos fluxos de caixa é uma 
das principais demonstrações financeiras”, pois é útil para 
a avaliação das operações passadas e o planejamento das 
futuras atividades de investimento e financiamento por par-
te dos administradores das organizações. 

Matarazzo (1998) salienta os principais objetivos da DFC: 
avaliar alternativas de investimentos; avaliar e controlar ao lon-
go do tempo as decisões importantes que são tomadas na em-
presa, com reflexos monetários; avaliar as situações presente e 
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futura do caixa da empresa, posicionando-a para que não che-
gue a situações de iliquidez; e certificar se os excessos monetá-
rios de caixa estão sendo devidamente aplicados.

Visando a um melhor entendimento de como as em-
presas geram e consomem caixa, o CPC 03 classifica as 
alterações no saldo do caixa e equivalentes em três flu-
xos: o das atividades operacionais, o de investimento e o 
de financiamento. A classificação dos fluxos de caixa por 
atividades “proporciona informações que permite aos usu-
ários avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição 
financeira da entidade e o montante de seu caixa e equiva-
lentes de caixa”, e também permite avaliar a relação entre 
essas atividades (CVM, 2008, p. 4).

O Pronunciamento define Equivalentes de Caixa como 
sendo bancos e as aplicações financeiras de curto prazo, com 
a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto pra-
zo e que tenham conversibilidade imediata em um montante 
conhecido. Além disso, o equivalente de caixa deve estar su-
jeito a um insignificante risco de mudança de valor.

O Fluxo de Caixa das atividades Operacionais (FCO) refe-
re-se a “todas as atividades relacionadas com a produção e 
entrega de bens e serviços e àqueles eventos que não sejam 
definidos como atividades de financiamento e investimento” (IU-
DÍCIBUS et al., 2009, p. 442). Ainda segundo esses autores 
(2009), o saldo final do FCO revelará quanto de caixa foi consu-
mido ou gerado pelas operações durante um período. É, ainda, 
considerado pelo CPC 03 (CVM, 2008) como um indicador das 
principais atividades de receita da entidade. Ele indica se es-
sas atividades estão sendo capazes de gerar caixa suficiente 
para amortizar empréstimos, manter a capacidade operacional, 
pagar dividendos e juros sobre capital próprio e fazer novos in-
vestimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento.

Em relação ao FCO, Salotti e Yamamoto (2004) realiza-
ram um estudo com o objetivo de testar a validação do FCO 
derivado de ajustes contábeis como uma medida alternativa 
para estimar o FCO extraído da DFC. Os autores chegaram 
à conclusão de que a tarefa de estimar o FCO, de acordo 
com as normas do FASB, por meio de ajustes contábeis 
obtidos das demais demonstrações contábeis poderia levar 
o usuário de tais estimativas a enganos substantivos. Ape-
sar de terem chegado à conclusão de ser possível estimar 
com razoável precisão o FCO através das Demonstrações 
Contábeis das empresas, ressaltam que:

Percebe-se, dessa forma, que, acima do conhecimento 
do método utilizado para o cálculo do FCO extraído 
das demais demonstrações contábeis, está a Ciência 
Contábil e suas normas gerais e específicas. Sem o 
domínio desse arcabouço teórico e prático, a tarefa de 
estimar o FCO torna-se quase impossível (SALOTTI; 
YAMAMOTO, 2004, p. 19).

Ressalta-se que a divulgação da DFC, em especial do FCO, 
colabora com o avanço da Contabilidade ao trazer informações 
de forma mais objetiva, segura e útil aos seus usuários.

O segundo fluxo da DFC é o das atividades de investimentos 
– FCI.  Marques et al. (2008) definem essas atividades como as 
“transações que alteram a estrutura de investimento da empre-
sa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de reali-
zação, como por exemplo, os resgates das aplicações e os pa-

gamentos por compras de ativos de longo prazo. Normalmente 
provocam redução do nível de caixa”. Ou seja, as atividades de 
investimento relacionam-se com o aumento e redução de ativos 
de longo prazo que a empresa utiliza na produção de bens e 
serviços. E o CPC 03 ressalta a importância da evidenciação 
desse fluxo porque representa os gastos da entidade com a fi-
nalidade de gerar resultados e fluxos de caixa no futuro.

Por último, tem-se o Fluxo de Caixa das Atividades de Fi-
nanciamento – FCF, que se relaciona com os empréstimos 
de credores e investidores à entidade, ou seja, abrangem 
aquelas atividades vinculadas com a estrutura de capital da 
empresa e que envolvem as modificações no Passivo Exigível 
a Longo Prazo e no Patrimônio Líquido que afetaram o caixa 
no período, com exceção das atividades relacionadas às ope-
rações. O FCF pode ser útil aos usuários das Demonstrações 
Financeiras – demonstrações para prever as exigências, so-
bre futuros fluxos de caixa, efetuadas pelos fornecedores de 
capital à entidade (CVM, 2008, p. 7). 

Grande parte das atividades de financiamento diz respeito 
à captação de recursos, sua remuneração e amortização. Nor-
malmente, num primeiro momento, elevam o caixa; contudo, 
no longo prazo, a restituição dos recursos emprestados pode 
provocar sua diminuição em fases de estabilidade. Nesse mo-
mento, espera-se que os financiamentos tenham sido capazes 
de proporcionar entradas de caixa operacionais superiores ao 
custo do capital tomado (ALVES; MARQUES, 2007).

2.2 Divulgação da Demonstração
Existem várias abordagens sobre divulgação que podem 

satisfazer os usuários da informação e aumentar o nível de 
evidenciação. Neste sentido, a divulgação contábil é consi-
derada por Falcão (1993),

[...] como meio pelo qual os diversos usuários das de-
monstrações financeiras (clientes, fornecedores, empre-
gados, governo, analista, etc.), obtêm conhecimento do 
atual estágio de um determinado empreendimento econô-
mico, tanto em termos de situação patrimonial e financeira, 
como de lucratividade e aplicações de recursos disponí-
veis, tomando por base um período estabelecido.

Em um de seus estudos, Yamamoto e Salotti (2006) afir-
mam que existe uma discussão, entre autores, sobre como 
a divulgação deve ser tratada. Os defensores da divulgação 
obrigatória argumentam que as empresas não estão dispos-
tas a aumentar o nível de divulgação voluntária, a não ser 
por imposição legal. Segundo os favoráveis à divulgação vo-
luntária, as empresas possuem motivações suficientes para 
divulgar as informações requeridas pelos investidores, e o 
estímulo da divulgação voluntária tem como consequência a 
melhoria informacional do mercado de capitais, pois se con-
sidera que a divulgação obrigatória é reativa e que a voluntá-
ria é pro ativa (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006, p. 82).

A aprovação da Deliberação CVM no 547, de 13 de agos-
to de 2008, tornou obrigatório para as Companhias Abertas 
o CPC 03, que fornece orientações para apresentação da 
DFC como parte integrante de suas demonstrações contá-
beis divulgadas ao final de cada período.

De acordo com o CPC 03 (Deliberação no 547/CVM, 2008), 
o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais – FCO deve ser 
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divulgado usando o método direto ou o método indireto. Pelo 
método direto, são divulgadas as principais classes de rece-
bimentos e pagamentos brutos. De acordo com Iudícibus et 
al. (2009, p. 444), o método direto explicita o fluxo das entra-
das e saídas brutas de recursos dos principais componentes 
das atividades operacionais, os quais devem ser detalhados, 
no mínimo, nas seguintes classes: recebimentos de clientes; 
recebimentos de juros e dividendos; outros recebimentos, se 
houver; pagamentos a empregados e a fornecedores; juros 
pagos; impostos e outros pagamentos, se houver.

No método indireto, são efetuados ajustes que elimi-
nam todos os efeitos das transações que não afetaram 
o caixa, mas que estavam incluídos no lucro líquido. Em 
seguida, são efetuados ajustes que reflitam o acrésci-
mo ou decréscimo dos ativos e passivos operacionais 
de curto e longo prazos. Este método foi inicialmente 
utilizado para cálculo do capital de giro das operações 
(THOMSON; BITTER, 1993).

Pelo método indireto, o fluxo de caixa das atividades 
operacionais é determinado ajustando o lucro líquido ou 
prejuízo quanto aos efeitos das seguintes transações: (1) 
aquelas que não envolvem caixa, tais como, depreciação, 
provisões, impostos diferidos, variações cambiais não rea-
lizadas e resultado da equivalência patrimonial; (2) dos di-
ferimentos ou outras apropriações por competência sobre 
recebimentos ou pagamentos operacionais passados e fu-
turos; e, por fim, (3) itens de receita e despesa que não são 
associados às atividades operacionais, e sim às atividades 
de investimento e financiamento (CVM, 2008, p. 8).  

Iudícibus et al. (2009, p. 446) expõem algumas vantagens 
do método indireto em relação ao método direto, tais como: 
permitir que o usuário avalie quanto do lucro está sendo trans-
formado em caixa em determinado período; e a evidenciação 
de que certas alterações no caixa são originadas por altera-
ções temporárias nos prazos das contas a receber e a pagar 
relacionadas com o ciclo operacional do negócio.

Como algumas transações e eventos que afetam o lucro lí-
quido não decorrem das atividades operacionais, o pronuncia-
mento incentiva que seja feita a conciliação entre o lucro líquido 
e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais para que 
os usuários possam avaliar os efeitos das atividades operacio-
nais no lucro e no caixa, tudo em termos líquidos. 

A apresentação da DFC pelo método direto permite 
uma melhor compreensão das transações que geraram 
e consumiram caixa da empresa no período. Por outro 
lado, grande parte das empresas costuma apresentar a 
DFC pelo método indireto, por causa dos custos e da prá-
tica do regime de competência e, por fim, para não ter de 
realizar a conciliação do lucro líquido, caso utilizado o 
método direto (PRIMO, 2004). 

Neste sentido, Salotti e Yamamoto (2004) usaram a 
base de dados da Fipecafi para selecionar as empresas 
que divulgaram a DFC nos períodos findos em 31 de de-
zembro de 2000 e 2001. Entre as 104 empresas ana-
lisadas nos dois exercícios, 99 elaboraram a DFC pelo 
método indireto, ou seja, 95% usaram o método indireto 
e 5% o método direto. Afirmam que “a divulgação da DFC 
pelo método indireto não está atingindo seus objetivos”, 
sendo que isto possibilita suscitar dúvidas quanto à sua 

qualidade para informar sobre as variações do disponível 
de uma empresa (SALOTTI; YAMAMOTO, 2004, p. 13).

Com relação às orientações para classificação e divul-
gação da DFC, o pronunciamento prevê que, se o método 
indireto for usado para apresentação do FCO,

os montantes de juros pagos (líquidos dos valores ca-
pitalizados) e os valores do imposto de renda e da con-
tribuição social sobre o lucro líquido pagos durante o 
período devem ser informados de forma detalhada em 
notas explicativas (Deliberação no 547/CVM, CPC 03, 
2008, item 22, p. 8).

Verifica-se, neste caso, uma forte orientação do pronuncia-
mento quanto ao detalhamento dos juros pagos e do imposto 
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido pagos. 
Ainda, em relação aos impostos referenciados anteriormen-
te, o CPC 03, no item 37, preconiza que sejam separados os 
valores relativos à tributação da entidade daqueles retidos na 
fonte de terceiros e apenas recolhidos pela entidade. Por fim,

os fluxos de caixa referentes ao imposto de renda e contri-
buição social sobre o lucro líquido devem ser apresentados 
separadamente como fluxo de caixa das atividades opera-
cionais, a menos que possam ser especificamente relacio-
nados com atividades de financiamento e de investimento 
(Deliberação no 547/CVM, CPC 03, 2008, item 37, p. 11).

Porém, quando os impostos forem alocados em mais de 
uma classe de atividades, o pronunciamento orienta que o valor 
total dos impostos pagos do período também seja divulgado.

Em relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Inves-
timento (FCI) e de Financiamento (FCF), o CPC 03 preco-
niza que “a entidade deve apresentar separadamente as 
principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos 
brutos”, exceto quando o pronunciamento flexibiliza que em 
alguns casos os fluxos de caixa sejam apresentados na base 
líquida (Deliberação no 547/CVM, CPC 03, 2008, p. 9). 

Mais uma vez, observa-se uma forte recomendação 
quanto à apresentação separadamente das principais 
classes de recebimentos e pagamentos dos fluxos de cai-
xa de investimento e financiamento pelos valores brutos. 
Neste caso, as exceções aconteceriam em duas situa-
ções: (1) recebimentos e pagamentos de caixa em favor 
ou em nome de clientes, quando os fluxos de caixa refle-
tirem mais as atividades dos clientes do que as da pró-
pria entidade. Como exemplo, a movimentação em contas 
de depósitos à vista em um banco; fundos mantidos para 
clientes por uma companhia de investimentos; e aluguéis 
cobrados em nome de terceiros e pagos inteiramente aos 
proprietários dos imóveis. E (2) recebimentos e pagamen-
tos de caixa referentes a itens cuja rotação seja rápida, 
os valores sejam significativos e os vencimentos sejam de 
curto prazo, como, por exemplo, os recebimentos e pa-
gamentos de caixa pelo aceite e resgate de depósitos a 
prazo fixo; a colocação de depósitos ou sua retirada; e 
adiantamentos e empréstimos de caixa feito a clientes, e 
a amortização desses adiantamentos e empréstimos (De-
liberação no 547/CVM, CPC 03, 2008).

Em relação aos juros, dividendos e juros sobre o capital 
próprio recebidos e pagos, o pronunciamento orienta que 
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devem ser apresentados separadamente, de maneira uni-
forme, período a período, como decorrentes das atividades 
operacionais, financiamentos e investimentos. Neste ponto, 
o pronunciamento fornece opções de classificação. 

Assim, os juros pagos e recebidos e os dividendos (e 
juros sobre capital próprio) recebidos podem ser classifi-
cados como FCO por entrarem na determinação do lucro 
(ou prejuízo) líquido, ou, alternativamente, podem ser apre-
sentados como FCF ou FCI por fazerem parte do custo de 
obtenção de recursos financeiros ou retorno sobre investi-
mentos. Porém o pronunciamento encoraja fortemente que 
esses itens sejam classificados no FCO (Deliberação no 
547/CVM, CPC 03, 2008;).

Braga e Marques (2001) justificam a inclusão dos juros 
pagos e recebidos, bem como dos dividendos recebidos no 
FCO, porque o critério de classificação segue o conceito da 
inclusão (all inclusive concept) em que “os fluxos de caixa 
integrantes das atividades operacionais refletem o efeito no 
caixa da quase totalidade dos resultados operacionais divul-
gados na demonstração de resultados”, e os efeitos dos re-
sultados não operacionais sobre o caixa seriam distribuídos 
entre as atividades de financiamento e investimento. Porém 
os autores (2001) ressaltam que “classificar juros e dividen-
dos como atividades operacionais não se coaduna com a li-
teratura de finanças uma vez que se referem a decisões de 
financiamento ou investimento”.

Nesse sentido também entendem Numberg e Largay 
III (1998) ao discutirem inconsistências na classificação 
dos pagamentos de juros na DFC, na qual os pagamen-
tos de juros não capitalizados representam saídas de 
caixa das atividades operacionais, ao passo que os li-
gados aos pagamentos de juros capitalizados são ativi-
dades de investimento: 

Claramente, os pagamentos de juros resultam de se incor-
rer em dívida, uma decisão financeira, e são por natureza 
saídas de financiamento. Sob o SFAS No. 95, entretanto, 
os pagamentos de juros não capitalizados são divulgados 
como saídas de caixa operacionais e os pagamentos de 
juros capitalizados são divulgados como saídas de inves-
timento (NUMBERG; LARGAY III, 1998, p. 409).

Alertam ainda quanto ao problema de falta de comparabili-
dade que essas inconsistências na classificação dos juros pa-
gos poderia causar na comparabilidade das demonstrações:

Além disso, classificar os pagamentos de juros capitalizados 
como saídas de investimento requer linhas de orientação 
para medir os montantes capitalizados e não capitalizados.  
Devido a esses problemas, a exigência de divulgação dos 
pagamentos de juros é ambígua e os usuários são incapa-
zes de determinar precisamente o montante dos juros pa-
gos.  Esses problemas ainda enfraquecem a capacidade da 
demonstração de fluxos de caixa em comunicar claramente 
os efeitos no fluxo de caixa das atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento, especialmente os subto-
tais, que são incluídos em vários bancos de dados de com-
putador, e reduz a comparabilidade entre as companhias.” 
(NUMBERG; LARGAY III, 1998, p. 411).

Seguindo a mesma linha, os dividendos (e juros so-
bre capital próprio) pagos podem ser classificados como 

FCF, por representarem um custo de financiamento, 
ou, por outro lado, podem ser classificados como FCO, 
com a finalidade de auxiliar os usuários da informação 
contábil a determinar qual a capacidade da entidade de 
pagar dividendos (e juros sobre capital próprio) utilizan-
do recursos gerados pelas atividades operacionais da 
empresa. Da mesma forma, o pronunciamento encoraja 
que esses itens sejam classificados como FCF (Delibe-
ração no 547/CVM, CPC 03, 2008).

Por fim, caso a entidade adote as opções de classifi-
cação alternativa para os juros pagos e recebidos e os 
dividendos (e juros sobre capital próprio) recebidos, ou 
seja, classificando-os como FCF ou FCI, ou adote os 
dividendos (e juros sobre capital próprio) pagos como 
FCO, tais fatos deverão ser evidenciados em nota. Ain-
da, o CPC 03 recomenda a divulgação, em notas expli-
cativas, de algumas informações adicionais que podem 
ser importantes para que os usuários entendam a po-
sição financeira e a liquidez da entidade. Entre essas 
informações recomendadas, destacam-se

os montantes totais de juros e dividendos e juros sobre o 
capital próprio, pagos e recebidos separadamente, bem 
como o montante do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido pagos, neste caso destacan-
do os montantes relativos à tributação da entidade da-
queles retidos na fonte de terceiros e apenas recolhidos 
pela entidade (Deliberação no 547/CVM, CPC 03, 2008, 
alínea e item 54, p. 14).

Algumas orientações são fortemente encorajadas pelo 
pronunciamento; em outros casos, são fornecidas opções 
alternativas de classificação e divulgação; e, por fim, algu-
mas recomendações são feitas para a classificação e di-
vulgação de determinados elementos dos fluxos de caixa. 
As que são fortemente encorajadas são aquelas em que 
há reduzido espaço justificável para outro tipo de classifi-
cação ou divulgação, ressaltando-se pelo pronunciamento 
uma alternativa mais confiável.

As opções alternativas de classificação ocorrem quan-
do o pronunciamento fornece mais de uma alternativa para 
que determinado elemento seja classificado em uma ativi-
dade do fluxo de caixa ou em outra. Neste caso, quando 
são fornecidas opções alternativas de classificação, o pro-
nunciamento orienta que a alternativa adotada pela enti-
dade seja justificada em nota. 

O CPC 03 fornece algumas recomendações de divulga-
ção de informações adicionais que objetivam auxiliar os usu-
ários a avaliar a posição financeira e a liquidez da entidade.

Marques, Carneiro Júnior e Kühl (2008, p.166) enfati-
zam que “essa permissão propicia a seleção dos critérios 
com base no interesse da entidade, dificultando reclassi-
ficações dos fluxos de caixa pelos analistas, em razão da 
agregação de itens e fluxos dentro da demonstração”.

Em estudo realizado por Faria e Carmo (2008), com o 
objetivo de verificar se as DFCs das empresas do setor 
de construção civil, publicadas no sítio da Bovespa, em 
2007, estavam em conformidade com o modelo da minu-
ta do CPC 03 (ou seja, antes da aprovação do pronun-
ciamento e da obrigatoriedade da apresentação da DFC), 
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Elementos
Requisitos de 

Divulgação
Alternativa 

(quando houver)

Juros Pagos FCO
FCI ou FCF (devendo, nes-
se caso, ser justificado em 
Nota Explicativa – NE)

IR e CSLL 
pagos

FCO

FCI ou FCF (quando especi-
ficamente relacionados com 
atividades de financiamento 
e de investimento)

Dividendos e 
Juros sobre o 
capital próprio 
Recebidos

FCO FCI (justificado em NE)

Dividendos e 
Juros sobre o 
capital próprio 
Pagos

FCF FCO (justificado em NE)

Aquisição de 
Imobilizado e 
Intangível

FCI (separada-
mente e pelo 
valor bruto)

Não há

3. Metodologia
Quanto ao tipo, a pesquisa é considerada descritiva, 

uma vez que visa a observar, registrar, analisar e classi-
ficar os fatos sem que o pesquisador interfira neles (AN-
DRADE, 2001, p. 19). Pode-se dizer que tem o intuito de 
descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-
los, classificá-los e interpretá-los. Além disso, a pesquisa 
pode se interessar pelas relações entre variáveis e, desta 
forma, aproximar-se das pesquisas experimentais. A pes-
quisa descritiva expõe as características de determinada 
população ou de determinado fenômeno, mas não tem 
o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 
embora sirva de base para tal explicação (VIEIRA, 2002).

Este trabalho selecionou as empresas cujas DFs estão 
disponíveis no sítio da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM, referentes ao exercício de 2009, e que pertenciam 
à Carteira Teórica do Ibovespa no período de setembro a 
dezembro de 2009. A lista dessas empresas encontra-se 
no Quadro 2, a seguir. 

No período de análise, o índice contava com 63 ações e 56 
empresas. Foram excluídas da amostra as empresas do setor 
financeiro e segurador. Portanto, foram analisadas quarenta e 
oito empresas de diversos setores.

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 1 – Requisitos de Divulgação

constatou-se que as empresas evidenciaram os itens em seus 
grupos de atividade conforme o previsto no pronunciamento. Os 
itens analisados foram “juros pagos”, “dividendos pagos”, “divi-
dendos recebidos” e “Impostos sobre a Renda pagos”. Porém 
percebeu-se a necessidade de uniformização das terminologias 
e do formato das demonstrações para fins de melhor análise e 
comparação dos sucessivos exercícios financeiros.

Apresenta-se a seguir um quadro dos principais elementos 
que se pretende analisar neste trabalho e um resumo de como 
o Pronunciamento trata da divulgação de cada elemento.

Razão social
Sigla de  

identificação
América Latina Logística S.A. ALL AMER LAT 
Companhia de Bebidas das Américas AMBEV 
Companhia Global do Varejo B2W VAREJO 
Bradespar S.A. BRADESPAR 
Brasil Telecom S.A. BRASIL TELEC 
Braskem S.A. BRASKEM 
Brasil Foods S.A BRF FOODS 
Companhia de Concessões Rodoviárias CCR RODOVIAS 
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CELESC 
Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG 
Companhia Energética de São Paulo CESP 
Companhia de Gás de São Paulo COMGAS 
Companhia Paranaense de Energia COPEL 
Cosan S.A. Indústria e Comércio COSAN
CPFL Energia S.A. CPFL ENERGIA 
Cyrela Brazil Realty S/A 
Empreendimentos e Participações

CYRELA REALT 

DURATEX S.A. DURATEX 
Eletrobrás Participações S.A. ELETROPAR 
Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A.

ELETROPAULO 

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. EMBRAER 
Fibria Celulose  S.A. FIBRIA 
Gafisa S.A. GAFISA 
Gerdau S.A. GERDAU 
Metalúrgica Gerdau S.A. GERDAU MET 
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. GOL 
JBS S.A. JBS 
Klabin S.A. KLABIN S/A 
Light S.A. LIGHT S/A 
Lojas Americanas S.A. LOJAS AMERIC 
Lojas Renner S.A. LOJAS RENNER 
MMX Mineração e Metálicos S.A. MMX MINER 
Natura Cosméticos S.A. NATURA 
Net Serviços de Comunicação S.A. NET 
Companhia Brasileira de Distribuição P.ACUCAR-CBD 
Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS 
Rossi Residencial S.A. ROSSI RESID 
Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo

SABESP 

Companhia Siderúrgica Nacional SID NACIONAL 
Souza Cruz S.A. SOUZA CRUZ 
TAM S.A. TAM S/A 
Tele Norte Leste Participações S.A TELEMAR 
Telemar Norte Leste S.A TELEMAR N L 
Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP 
TIM Participações S.A. TIM PART S/A 
Companhia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista

CTEEP 

Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerais S.A.

USIMINAS 

Vale S.A. VALE 
Vivo Participações S.A. VIVO

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 2 – Empresas componentes da amostra pesquisada
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viam apontado Marques, Carneiro Júnior e Kühl (2008) 
em estudo sobre essa Demonstração.

Da amostra analisada, em relação ao item “juros pagos”, 
observou-se que 29% das empresas evidenciaram esse de-
sembolso no Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
e 17% o apresentaram no final da DFC, na forma de infor-
mações suplementares aos fluxos de caixa. Contudo, 40% 
das empresas não apresentaram os “juros pagos” destaca-
damente na DFC, como orienta o pronunciamento CPC 03. 
Por fim, 14% optaram por apresentá-lo no Fluxo de Caixa 
das Atividades de Financiamento.

Alguns exemplos de empresas que não apresentaram 
destacadamente os “juros pagos” na DFC são: Cia Global 
do Varejo; Gafisa S.A; Metalúrgica Gerdau S.A; Klabin S.A; 
Souza Cruz S.A; Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.; 
e 6 empresas do setor elétrico.

Entre as que apresentaram os “juros pagos” no FAF, 
encontram-se: Companhia Brasileira de Distribuição (Pão 
de Açúcar) e a Net Serviços de Comunicação S.A. A Pe-
tróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e a Vale S.A. revelaram 
este item no final da DFC.

Com relação ao item “imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido pagos”, pode-se constatar que a 
maioria relativa, referenciada por um percentual de 44%, op-
tou em evidenciar essa rubrica no Fluxo de Caixa das Ativida-
des Operacionais. Outras empresas, representando um total 
de 33%, não apresentaram de forma clara a evidenciação do 
“IR e CSLL” na DFC. As demais, perfazendo um montante de 
23%, apresentaram esse item na forma de “pagamentos efetu-
ados durante o período”, não estando clara a sua associação 
a algum dos três fluxos constantes da DFC. 

Não apresentaram nitidamente na DFC o montante 
de IR e CSLL pagos as seguintes empresas: Cia Global 
do Varejo; Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de 
Açúcar); Souza Cruz S.A; Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A. (Usiminas) e 4 empresas do setor elétrico. A 
Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e a Vale S.A. revela-
ram este item também no final da DFC.

No que diz respeito a “dividendos e juros sobre capital 
próprio recebidos”, 63% das empresas não apresentaram 
destacadamente este elemento na DFC. Observou-se que 
17% o evidenciaram no Fluxo de Caixa das Atividades Ope-
racionais, sendo o mesmo percentual percebido nas em-
presas que divulgaram esse elemento no Fluxo de Caixa 
das Atividades de Investimento. Apenas 2% das empresas 
tiveram esse elemento divulgado no Fluxo de Caixa das Ati-
vidades de Financiamento (inexistindo qualquer explicação 
para isso), assim como o mesmo percentual foi observado 
na divulgação efetuada no final da DFC. 

Constatou-se que o item “dividendos e juros sobre capital 
próprio pagos” foi divulgado no Fluxo de Caixa das Ativida-
des de Financiamento por 90% das empresas pesquisadas. 
Sendo que 10% das empresas restantes não apresentaram 
de maneira explícita esse item na DFC.

Quanto aos dividendos e juros sobre o capital próprio recebi-
dos, algumas das empresas que classificaram esse item como 
FCI são: Brasil Foods S.A.; Empresa Brasileira de Aeronáutica 
S.A. (Embraer); Lojas Americanas S.A; Petróleo Brasileiro S.A 
(Petrobras); Souza Cruz S.A; e Vivo Participações S.A.

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é documen-
tal e bibliográfica, pois a fonte de coleta de dados está restrita 
a documentos e material já publicado (GIL, 1991, p. 51).

A amostra pode ser considerada como não probabilísti-
ca, pois a técnica de amostragem não utiliza seleção alea-
tória (MALHOTRA, 2007, p. 325). Vergara (2003, p. 50) ex-
plica que a amostra não probabilística pode ser selecionada 
por acessibilidade e por tipicidade. A autora (2003) define 
a seleção por acessibilidade como aquela que, “longe de 
qualquer procedimento estatístico, seleciona elementos 
pela facilidade de acesso a eles”.

O Índice Bovespa – Ibovespa é um indicador de desempe-
nho médio que retrata o comportamento dos principais títulos 
negociados à vista nos pregões da Bolsa de Valores de São 
Paulo-Bovespa. As ações integrantes da carteira teórica do Ín-
dice Bovespa respondem por mais de 80% do número de ne-
gócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista 
(lote-padrão) da Bovespa. E as empresas emissoras das ações 
integrantes da carteira teórica do Índice Bovespa são respon-
sáveis, em média, por aproximadamente 70% do somatório da 
capitalização bursátil de todas as empresas com ações negoci-
áveis na bolsa de valores de São Paulo (Bovespa, 2010).

Por fim, de acordo com Collis e Hussey (2005), o método 
de coleta de dados pode ser considerado de caráter quantita-
tivo quando se preocupa com a frequência de ocorrência de 
determinado fenômeno ou variável, e não em entender o seu 
significado. As variáveis objeto de análise da pesquisa são 
aquelas apresentadas na primeira coluna do Quadro 1. Para 
cada empresa analisada foi observado em qual fluxo de caixa 
as variáveis foram classificadas.

A pesquisa limita-se a avaliar como as empresas da 
amostra divulgam as variáveis objeto de análise citadas 
anteriormente. Portanto, não se podem extrapolar os re-
sultados obtidos para o conjunto das empresas de capital 
aberto. Também não se teve como objetivo entender o 
porquê das classificações. 

A pesquisa não se preocupou em responder por que uma 
empresa classificou uma variável em determinado fluxo e não 
em outro, caso houvesse essa opção oferecida pelo Pronuncia-
mento CPC 03. O instrumento utilizado na investigação tomou 
por base as demonstrações publicadas no sítio da CVM, pelas 
empresas analisadas, referentes ao ano de 2009. Também não 
foi analisado o porquê da não apresentação de elementos que 
compõem os fluxos de caixa.

4. Apresentação e Análise de Resultados
A análise das demonstrações disponibilizadas permi-

tiu constatar que todas as empresas utilizaram o método 
indireto para a elaboração da DFC. 

Os resultados obtidos ao se proceder à análise das de-
monstrações, especificamente a respeito dos itens mencio-
nados, demonstram ausência de uniformidade na divulga-
ção de determinadas contas, tanto em razão da terminologia 
adotada quanto pelo formato apresentado. Essa dificuldade 
também foi encontrada por Faria e Carmo (2008) ao anali-
sarem o setor de construção civil, especificamente.

Também se verificou o problema da agregação de 
contas, o que dificulta a interpretação e a análise da in-
formação contábil, tendo como base a DFC, como já ha-
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Para o item “aquisição de imobilizado e intangível”, 
buscou-se verificar se essas duas contas eram apre-
sentadas separadas ou juntas em uma rubrica, se foi 
apresentada apenas uma dessas duas contas e se eram 
evidenciadas na forma bruta, como preconiza o CPC 03, 
ou na forma líquida. Pode-se constatar que, do total das 
empresas analisadas, 31% divulgaram as duas contas 
separadamente, 29% apresentaram as duas contas em 
uma única rubrica, 2% evidenciaram apenas o intangí-
vel, ao passo que 25% evidenciaram somente o imobi-
lizado, e não apresentaram claramente esse item 13% 
das empresas. Em relação à divulgação do valor na 
forma bruta ou líquida, observou-se que 50% apresen-
taram na forma de valor bruto, enquanto 37% apresen-
taram na forma de valor líquido.

O Quadro 3, resume os principais resultados encon-
trados na pesquisa.

No quesito da divulgação das adições ao Imobiliza-
do e Intangível, chama-se a atenção para as empresas 
que divulgaram este item pelo valor líquido em vez de 
apresentar o valor bruto, o que dificulta a análise das 
demonstrações, principalmente se o usuário tiver o ob-
jetivo de calcular indicadores. Alguns exemplos destas 
empresas são: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimen-
tos e Participações; Gafisa S.A; Gerdau S.A.; Klabin 

Elementos
Requisitos de
 Divulgação

%
Empresas

Juros Pagos

FCO
FAI
FAF
Final DFC
Não apresentado

29%
0

14%
17%
40%

IR e CSLL 
pagos

FCO
Final DFC
Não apresentado

44%
33%
23%

Dividendos e 
Juros sobre o 
capital próprio 
Recebidos

FCO
FAI
FAF
Final DFC
Não apresentado

17%
16%
2%
2%
63%

Dividendos e 
Juros sobre o 
capital próprio 
Pagos

FCO
Não apresentado

90%
10%

Aquisição de 
Imobilizado e 
Intangível

Elementos separados
Elementos juntos
Apresentado só imobilizado
Apresentado só intangível
Não apresentado
Valor bruto
Valor líquido

31%
29%
25%
2%
13%
50%
37%

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 3 – Resultados da Pesquisa

S.A.; Rossi Residencial S.A.; Companhia Siderúrgica 
Nacional; Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. 
(Usiminas); e a Vale S.A. Interessante notar que a Pe-
tróleo Brasileiro S.A (Petrobras) divulgou este item por 
atividades, elevando sua transparência.

5. Considerações Finais
A análise e interpretação da Demonstração dos Flu-

xos de Caixa (DFC) se mostra importante para a iden-
tificação não apenas da fase do ciclo de vida de uma 
empresa, mas também para evidenciar como ela trata o 
fluxo financeiro de suas atividades, sejam estas relacio-
nadas às suas operações, ao seus fluxos de financia-
mento ou aos aspectos de investimento, bem como para 
avaliar e comparar o valor presente de futuros fluxos de 
caixa de diferentes entidades.

Apesar de as empresas analisadas não pertencerem 
ao mesmo setor econômico, isto não inviabilizou a com-
parabilidade das DFCs como enfatizado pelo CPC 03: 
“A demonstração dos fluxos de caixa também melhora 
a comparabilidade dos relatórios de desempenho opera-
cional para diferentes entidades porque reduz os efeitos 
decorrentes do uso de diferentes tratamentos contábeis 
para as mesmas transações e eventos” (CVM, 2008).

No entanto, esta pesquisa constatou dois aspectos 
considerados relevantes: um deles refere-se à falta de 
uniformidade na apresentação das Demonstrações, e o 
outro diz respeito ao não cumprimento, por grande parte 
das empresas analisadas, do previsto no CPC 03, quanto 
às orientações para classificação e divulgação dos ele-
mentos que compõem as atividades de fluxo de caixa.

Portanto, no que foi possível verificar, nas DFCs publi-
cadas em 2009, a maioria das empresas não apresentou 
nitidamente os itens objetos de referência da análise. 

Ressalta-se aqui que a amostra é composta por em-
presas de grande porte, que possuem grande volume de 
negociação em Bolsa de Valores, e que são a “vitrine” 
do mercado de capitais brasileiro. Porém esta qualidade 
de serem as maiores do Brasil não as eximiu de cometer 
arbitrariedades na classificação e divulgação da DFC. 
Curioso saber qual a postura adotada pelo CPC e CVM 
acerca do descumprimento parcial de suas orientações 
estabelecidas. Há dúvidas sobre como este e outros 
Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis estão sendo interpretados e aplicados por estas 
empresas de grande porte e, também, por outras de 
menor porte, que talvez estejam tendo tantas ou mais 
dificuldades em adequar-se aos padrões internacionais 
em um período tão curto de tempo. Em suma, esta pes-
quisa revela dúvidas sobre a qualidade das informações 
transmitidas ao mercado pelas empresas, no que con-
cerne à divulgação da DFC.

Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de 
análises por setores econômicos mais específicos. Em 
adição, seria relevante uma busca mais aprofundada 
nas Notas Explicativas das DFs das empresas para veri-
ficar o porquê de um percentual tão alto de inconsistên-
cias na classificação e da não apresentação de alguns 
elementos pertencentes à demonstração. 

Cumprimento das Orientações Normativas Acerca da Divulgação  
da Demonstração do Fluxo de Caixa pelas Companhias Abertas que Compõem o Ibovespa
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Resumo
Este estudo objetiva identificar as inteligências múlti-

plas dos estudantes e os métodos de ensino utilizados 
pelos docentes para o estímulo destas inteligências em 
cursos de graduação de uma universidade do Sul do 
Brasil. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, com 
abordagem quantitativa dos dados, realizada por meio 
de levantamento. Para a coleta de dados aplicaram-se 
questionários para os discentes e os docentes, obtive-
ram-se 510 respostas dos discentes dos cursos de Ci-
ências Contábeis, Relações Internacionais, Matemática, 
Pedagogia, Administração, Serviço Social, Marketing e 
Letras, e dos docentes obtiveram-se 87 respostas. Os 
resultados da pesquisa mostraram que a inteligência 
que mais se destacou nos discentes foi a inteligência 
interpessoal, nos curso de Ciências Contábeis, Mate-
mática, Pedagogia, Administração, Serviço Social e 
Marketing, enquanto a inteligência musical se destacou 
nos estudantes dos cursos de Relações Internacionais 
e Letras. Constatou-se que, entre os docentes, o méto-
do mais utilizado é a aula expositiva (96,55%), adequa-
da para explorar a inteligência linguística, seguida do 
recurso de utilização do quadro (93,01%), o qual esti-
mula a inteligência espacial. Conclui-se que é possível 
identificar diferenças entre as inteligências, de acordo 
com cada curso, e que a identificação das inteligências 
permite o desenvolvimento de métodos de ensino que 
ampliem a aprendizagem dos estudantes. 
Palavras-Chave: Inteligências múltiplas. Métodos de 
ensino. Discentes.

Abstract
This paper aims to identify the multiple intelligences of 

students and the teaching methods used by teachers to sti-
mulate these intelligences in undergraduate courses at a uni-
versity in south of Brazil. The research is characterized as 
a descriptive study and a quantitative analysis of data, con-
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ducted by surveying. To collect the data, it was applied ques-
tionnaires to the students and the teachers, 510 students in 
the courses of Accounting Sciences, International Relations, 
Mathematics, Pedagogy, Administration, Social Service, Ma-
rketing and Languages and 87 teachers answered the ques-
tionnaires. The survey results showed that the intelligence 
that stood out was the students’ interpersonal intelligence in 
the course of Accounting Sciences, Mathematics, Pedagogy, 
Administration, Social Service and Marketing; musical intelli-
gence stood out in students of International Relations and 
Languages. It was found that among the teachers the most 
commonly used method is the lecture (96.55%), suitable for 
exploring the linguistic intelligence, then the resource usage 
of the blackboard, which stimulates the intellect space. It was 
concluded that it is possible to identify differences between 
the intelligences, according to each course, and that the iden-
tification of intelligences allows the development of teaching 
methods that broaden the students learning.
Key words: Master’s Degree. Accounting. Human Ca-
pital Theory. Salary.
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1. Introdução
Durante muitos anos, o cérebro humano foi visto 

como uma área impenetrável na avaliação dos proces-
sos que utilizavam para promover e processar a apren-
dizagem, ativar a memória, estimular a inteligência e 
desencadear emoções (Antunes, 2003).

A teoria das Inteligências Múltiplas se apoia nas novas 
descobertas neurológicas feitas em Harvard e outras univer-
sidades dos Estados Unidos, desenvolvidas e caracterizadas 
no início de 1980 por Howard Gardner (Antunes, 2003).

De acordo com Gardner (2007), o indivíduo é dotado 
de oito inteligências, que podem ser mais ou menos de-
senvolvidas e, quando estimuladas, podem aumentar. Na 
concepção Gardner (2003), embora todos tenham essas 
inteligências, os indivíduos diferem, por razões genéticas, 
experiências, qualidades ou fraquezas intelectuais. 

A universidade, ou qualquer instituição de ensino superior, 
é o local adequado para a construção do conhecimento e 
para a formação da competência humana. É preciso inovar, 
criar, criticar para atingir essa competência (MARION, 2001).

Antunes (2003) e Armstrong (2001) destacam metodo-
logias de ensino para desenvolver conteúdos que explo-
ram as inteligências múltiplas. Ensinar requer arte por par-
te do docente, que precisa envolver o aluno e fazer com 
que ele se encante pelo saber. O professor precisa promo-
ver a curiosidade, a segurança e a criatividade para que o 
principal objetivo educacional, a aprendizagem do aluno, 
seja alcançada (PETRUCI, BATISTON, 2006). 

Diante do exposto, formulou-se a seguinte pergunta 
de pesquisa: quais as inteligências múltiplas dos estu-
dantes e quais os métodos de ensino utilizado pelos do-
centes para o estímulo destas inteligências em cursos 
de graduação de uma universidade do Sul do Brasil?

O objetivo desta pesquisa é identificar as inteligências 
múltiplas dos estudantes e os métodos de ensino utilizado 
pelos docentes para o estímulo destas inteligências em cur-
sos de graduação de uma universidade do Sul do Brasil.

O estudo justifica-se pela relevância científica e social. 
Atualmente, há uma preocupação com o processo de en-
sino-aprendizagem, no sentido de determinar como o indi-
víduo aprende, já que uns tem mais facilidade que outros 
na resolução de problemas. Com o estudo dessa teoria, o 
professor terá condições de conhecer as várias inteligên-
cias dos alunos e as atividades que as estimulam para 
poder desenvolver um trabalho que facilitará a assimilação 
e a compreensão dos conteúdos ministrados, e o aluno 
poderá compreender as inteligências que possui e as que 
precisam ser estimuladas. 

2. Inteligências múltiplas
De acordo com Antunes (2008), a inteligência é pro-

duto de uma operação cerebral e permite ao sujeito re-
solver problemas. Gardner publicou pela primeira vez 
suas pesquisas em 1983 e afirmou que o ser humano 
seria proprietário de oito inteligências, que são: a lin-
guística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a 
corporal-cinestésica, a interpessoal, a intrapessoal e a 
naturalista (ANTUNES, 2008).

Segundo Armstrong (2001), a inteligência linguística é a ca-
pacidade de usar as palavras de forma efetiva, oralmente ou 
por meio da escrita. Gardner (2007) complementa dizendo que 
é o tipo de capacidade exigida em sua forma mais completa tal-
vez pelos poetas. Antunes (2008) conceitua que é capacidade 
de ordenar palavras e processar rapidamente mensagens lin-
guísticas. Quem a desenvolve possui habilidades de descrever, 
narrar, observar, comparar, relatar, avaliar, concluir e sintetizar. 
Essa inteligência se relaciona com todas as demais, principal-
mente com a lógico-matemática e a corporal-cinestésica.

A inteligência lógico-matemática, de acordo com  
Armstrong (2001), é a capacidade de usar números de for-
ma efetiva para raciocinar bem. Gardner (2007) comenta 
que é a capacidade científica. Para Antunes (2008), quem 
possui tal inteligência tem facilidade para a percepção da 
geometria espacial, e as habilidades de enumerar, seriar, 
deduzir, medir, comparar, concluir, provar. Tem relação 
com as inteligências linguística, espacial, corporal-cinesté-
sica e especialmente com a musical.

Outra competência é a inteligência espacial, que está 
relacionada com capacidade de perceber formas e obje-
tos, mesmo quando apresentados em ângulos não usuais. 
Tem relação com todas as demais, particularmente com a 
corporal-cinestésica. Nela há as habilidades de comparar 
medir, relatar, transferir, demonstrar, interagir, sintetizar, in-
terpretar, classificar. (ANTUNES, 2008). Complementando, 
Armstrong (2001) afirma que a inteligência espacial perce-
be com precisão o mundo visioespacial e realiza transfor-
mações sobre essas percepções. Gardner (2007) cita al-
guns exemplos de profissões que possuem a inteligência 
espacial altamente desenvolvida, como a de marinheiro, a 
de engenheiro, a de escultor e a de pintor.

 A inteligência corporal-cinestésica relaciona-se com 
movimento físico e o controle do corpo e de objetos. Para  
Armstrong (2001), a inteligência corporal-cinestésica abran-
ge o uso do corpo todo para expressar ideias e sentimentos, 
e inclui habilidades físicas específicas, tais como coorde-
nação, equilíbrio, destreza força, flexibilidade e velocidade. 
Na concepção de Antunes (2008), essa inteligência tem 
relação com a inteligência linguística e a corporal-cinestési-
ca. Exemplos de pessoas que têm a capacidade corporal-
-cinestésica bem desenvolvida são os dançarinos, atletas, 
cirurgiões e artistas (GARDNER, 2007).

Representada pela capacidade de perceber, discriminar, 
transformar e expressar formas musicais, sensibilidade ao 
som e ao ritmo, tem-se a inteligência musical (ARMSTRONG 
2001). Antunes (2008) ainda esclarece que o indivíduo possui 
habilidades de observar, identificar, relatar, reproduzir, con-
ceituar e combinar ritmos, sons e melodias. Essa inteligência 
possui relação intensa com a lógico-matemática e a corporal-
-cinestésica. Dois gêneros da música lembrados por Gardner 
(2007) são os de Leonard Bernstein e Mozart, por estes pos-
suírem a inteligência musical altamente desenvolvida.

A inteligência interpessoal se apresenta em indivídu-
os que possuem o poder do bom relacionamento com os 
outros. Armstrong (2001) relata que a inteligência inter-
pessoal é a capacidade de perceber e fazer distinções 
no humor, intenções e sentimentos de outras pessoas. 
Para Gardner (2007), é a capacidade de compreender as 
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outras pessoas o que as motiva, como elas trabalham, 
como trabalhar cooperativamente. Com ela, têm-se os 
vendedores, os políticos, professores, terapeutas e líde-
res religiosos. Antunes (2008) destaca que essa inteli-
gência tem relação com as demais, principalmente com a 
linguística, a naturalista e a corporal-cinestésica. Pesso-
as com inteligência interpessoal desenvolvida têm habi-
lidade de interagir, perceber, relacionar-se com empatia.

A inteligência intrapessoal destaca-se nos indivíduos 
que possuem autoconhecimento, autorreflexão, e, de 
acordo com Gardner (2007), é uma capacidade correla-
ta voltada para dentro, de formar um modelo acurado e 
verídico de si mesmo e utilizar esse modelo para operar 
efetivamente na vida. Armstrong (2001) corrobora quan-
do afirma que é o autoconhecimento e a capacidade de 
agir adaptativamente com base nesse conhecimento. 
Antunes (2008) identifica as habilidades de autoestima, 
autoconhecimento e ética e destaca que a inteligência 
intrapessoal tem relação com as demais, particularmente 
com a linguística, a naturalista e a corporal-cinestésica. 

De acordo com Armstrong (2001), a inteligência natura-
lista é a capacidade de reconhecimento e classificação de 
numerosas espécies, a flora e fauna, do meio ambiente do in-
dividuo. Inclui-se também sensibilidade e outros fenômenos 
naturais. Para Antunes (2008), é a atração pelo mundo na-
tural; o indivíduo possui habilidades de relatar, demonstrar, 
selecionar, levantar hipótese, classificar, revisar. Há uma re-
lação com todas as demais inteligências, especialmente com 
a linguística, a musical e a espacial. 

Porém ainda haverá esforços no sentido de propor no-
vas inteligências, já que, de acordo com Gardner (2003), 
além da explosão de interesse em inteligência emocio-
nal, têm existido também esforços sérios para descrever 
uma inteligência espiritual, uma sexual e uma digital. 

Atualmente, a teoria das IM possui quatro pontos-
chave. O primeiro é que toda pessoa possui as oito in-
teligências, umas mais, outras menos desenvolvidas. 
O segundo ponto-chave consiste em que a maioria das 
pessoas pode desenvolver cada uma destas em um ní-
vel adequado de competência. O terceiro ponto revela 
que as inteligências normalmente funcionam juntas de 
maneira complexa. O quarto e último ponto-chave apon-
ta que existem muitas maneiras de ser inteligente em 
cada categoria (ARMSTRONG, 2001).

Partindo desse pressuposto, Gardner (2007) corrobora 
que o propósito dos professores deveria ser o de desenvol-
ver as inteligências e ajudar as pessoas a atingir os objeti-
vos de ocupação e passatempo adequado ao seu espectro 
particular de inteligências. O autor acredita que, quando 
houver a tentativa de avaliar outros tipos de inteligência di-
retamente, determinados alunos revelarão forças em áreas 
bastante diferentes, e a noção de inteligência geral irá de-
saparecer ou atenuar-se imensamente. 

3. Pesquisas anteriores sobre inteligências 
múltiplas 

Walter et al. (2006) objetivaram identificar as inteli-
gências múltiplas dos alunos e dos professores do curso 
de graduação de Administração da Pontifícia Universi-

dade Católica do Paraná (PUC- PR), campus Toledo, 
por meio de questionário aplicado a 92 estudantes e 15 
professores. Os autores concluíram que, entre os alu-
nos pesquisados, a inteligência que obteve destaque 
foi a interpessoal, enquanto a de menor pontuação foi 
a linguística. Os professores apresentaram como inte-
ligência mais desenvolvida a intrapessoal. Além disso, 
uma das que se destacaram em ambos, docentes e dis-
centes, foi a inteligência lógico-matemática.  

Sevegnani et al. (2009) realizaram uma pesquisa na 
FURB – Universidade Regional de Blumenau com os 
discentes dos cursos de graduação em Administração 
e Ciências Contábeis, utilizando o Inventário das Inte-
ligências Múltiplas (IIM) criado por Armstrong (2001). 
A metodologia foi a pesquisa descritiva, por meio de 
levantamento com abordagem quantitativa do proble-
ma. Os autores obtiveram 441 respostas, sendo 305 do 
curso de graduação em Administração e 135 de Ciên-
cias Contábeis. Em ambos os cursos, as inteligências 
que mais se destacaram foram a lógico-matemática e a 
interpessoal, permitindo-se, com os resultados, suges-
tões de novas estratégias e métodos de ensino mais 
adequados aos docentes, com objetivo de melhorar as 
práticas e a didática em sala de aula.

Walter et al. (2009) identificaram as divergências no de-
senvolvimento das IMs do curso de Ciências Contábeis da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
campus Marechal Cândido Rondon, em relação aos cursos de 
Administração, Geografia, História e Letras, bem como entre 
as turmas do curso de Ciências Contábeis e entre os gêneros 
deste curso. As análises apontaram que o curso de Ciências 
Contábeis difere dos cursos de Letras, História e Geografia 
em relação ao desenvolvimento da IM lógico-matemática, lin-
guística e naturalista, respectivamente. Entre as turmas, en-
contraram-se diferenças no desenvolvimento da IM linguística 
entre segundo e quarto ano; da IM interpessoal entre primeiro 
e segundo, assim como segundo e terceiro ano. Não se en-
contraram diferenças estatisticamente significantes quanto ao 
desenvolvimento das IMs entre os gêneros.

Ropelato et al. (2009) analisaram se existem diferenças, 
quanto às IMs, entre os alunos do Centro de Ciências So-
ciais Aplicadas (CCSA) da Universidade Regional de Blu-
menau e os alunos do Centro de Ciências da Educação 
(CCE), do Centro de Ciências da Saúde (CCS), do Centro 
de Ciências Exatas e Naturais (CCEN), do Centro de Ciên-
cias Humanas e da Comunicação (CCHC), do Centro de 
Ciências Jurídicas (CCJ) e do Centro de Ciências Tecnoló-
gicas (CCT). Por meio de questionários estruturados aplica-
dos a 386 acadêmicos dos centros de ensino mencionados, 
os achados demonstram que o CCSA difere do CCT e do 
CCEN na inteligência lógico-matemática; do CCS e do CCT 
na inteligência espacial; e do CCS na inteligência corporal-
-cinestésica, e que essas diferenças podem estar relaciona-
das às características de cada área conhecimento. Sugere-
-se que o CCSA busque estimular o desenvolvimento das 
inteligências espacial, naturalista e linguística, que se apre-
sentam menos desenvolvidas, e procure ampliar a apren-
dizagem pelo emprego da inteligência interpessoal, que se 
mostrou bem desenvolvida nos alunos.

Inteligências Múltiplas e o Método de Ensino: um Estudo com Discentes e Docentes em uma Universidade do Sul do Brasil
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4. Método de pesquisa
Esta pesquisa se caracteriza quanto aos objetivos 

como descritiva. Quanto à abordagem do problema, é 
quantitativa. Quanto aos procedimentos, se caracteriza 
como pesquisa de levantamento.

O universo da pesquisa constitui-se dos docentes e dis-
centes de oito cursos de graduação do período noturno de 
uma universidade do Sul do Brasil. Os cursos que compõem 
o universo da pesquisa são: Ciências Contábeis, Relações 
Internacionais, Matemática, Pedagogia, Administração, Ser-
viço Social, Marketing e Letras. A escolha desses cursos 
justifica-se pela coordenação integrada existente. 

A aplicação do questionário para os discentes ocorreu 
por meio dos coordenadores e professores de cada curso, 
com todos os alunos presentes em sala de aula no momen-
to. Obtiveram-se respostas de 160 estudantes do curso de 
Ciências Contábeis, 68 de Relações Internacionais, 76 de 
Matemática, 29 de Pedagogia, 31 do curso de Administra-
ção, 41 dos estudantes do curso de Serviço Social, 16 do 
curso de Marketing e 89 do curso de Letras, totalizando 510 
respondentes. Após o tratamento dos dados, validaram-se 
506 questionários para análise.

A coleta dos dados dos docentes foi realizada por meio 
de correio eletrônico. Obtiveram-se respostas de 18 pro-
fessores do Curso de Ciências Contábeis, 12 de Relações 
Internacionais, 9 de Matemática, 11 de Pedagogia, 20 de 
Administração, 5 de Serviço Social, 3 de Marketing e 9 do 
curso de Letras, totalizando 87 participações de docentes.

Os instrumentos utilizados foram dois questionários com 
perguntas fechadas. O primeiro, para os discentes, foi adap-
tado de Walter et al. (2006), denominado Inventário de Inteli-
gências Múltiplas (IIM), o qual explora as oito categorias de  
Gardner. Este é composto por 81 questões ordenadas por blo-
cos, e o respondente analisava todas as questões e sinalizava 
as opções com que mais se identificava. O segundo ques-
tionário, voltado para os docentes, foi adaptado de Antunes 
(2001), com a presença de metodologias que desenvolvem 
conteúdos exploratórios das inteligências múltiplas. Composto 
por 59 questões, os professores assinalavam todas as opções 
que normalmente utilizam em sala de aula ou extraclasse.

De acordo com os estudos anteriores de Walter et al. 
(2006) e Walter et al. (2009), para obter igualdade entre os 
blocos, calculou-se o número de respostas possíveis, isto é, 
o número de questões multiplicado pelo número de respon-
dentes de cada curso. Posteriormente o número de indicações 
reais é dividido pelo resultado, multiplicando-se, na sequência, 
por 100. Desta forma, identificou-se o percentual de cada inte-
ligência múltipla em cada curso.   

5. Resultados da pesquisa
Primeiramente, demonstram-se os percentuais do IIM dos 

discentes pesquisados; em seguida, os percentuais dos méto-
dos de ensino adotados pelos docentes; e, por último, faz-se o 
comparativo entre as IMs e os métodos adotados para desen-
volver os conteúdos, identificando, assim, se as metodologias 
são adequadas para estimular e/ou aproveitar o desenvolvi-
mento das IMs dos discentes de cada curso. Quando pouco 
exploradas, sugerem-se algumas atividades e/ou estratégias 
de ensino para aproveitar ou estimular as IMs. 

Observa-se, na Tabela 1, que a inteligência interpes-
soal é a mais desenvolvida na média dos oito cursos 
analisados, com um índice de 47,27%. Já a inteligência 
naturalista é a menos desenvolvida, com 33,34%.

O curso de Ciências Contábeis apresenta a inteligência 
interpessoal como a mais desenvolvida, com 41,25%. No se-
gundo grupo de inteligências mais desenvolvidas, tem-se a 
inteligência musical e a matemática com 37,56% e 36,69%, 
respectivamente. Os resultados coadunam-se com Sevegnani 
et al. (2009), que constataram que a inteligência que se des-
tacou foi a lógico-matemática e a inteligência interpessoal. A 
inteligência interpessoal pode estar relacionada com as ativi-
dades desenvolvida pelos docentes em sala de aula. 

No curso de Relações Internacionais, percebe-se que a 
inteligência musical é a mais desenvolvida, com 55,00%. 
Na sequência, tem-se a inteligência corporal-cinestésica 
com 48,79%, a linguística com 48,76% e a interpessoal com 
48,64%, representando um segundo grupo de maior desen-
volvimento. A inteligência menos desenvolvida neste curso é 
a naturalista, com 35,45%.

Verifica-se que, no curso de Matemática, a inteligência inter-
pessoal é a mais desenvolvida, com 43,16%. Em um segundo 
patamar, tem-se a inteligência matemática com 38,95%. Des-
taca-se ainda a naturalista, com 27,63%, e a linguística, com 
27,75%, como as menos desenvolvidas no curso.

A inteligência interpessoal, com 51,03%, é a mais 
desenvolvida no curso de Pedagogia. Constata-se que 
a musical, com 46,90%, e a corporal-cinestésica, com 
45,86%, representam uma segunda categoria de gran-
de desenvolvimento. Já a inteligência matemática, com 
26,90%, é a de menor número no curso.

Em Administração, destacou-se a inteligência inter-
pessoal, com 47,74%. A inteligência musical e a corpo-
ral-cinestésica, com 46,45% e 44,84%, respectivamente, 
representam um segundo grupo de inteligências mais de-
senvolvidas. A linguística, com 32,84%, é pouco desen-
volvida pelos discentes deste curso. Os resultados coa-
dunam-se com Walter et al. (2006) e Walter et al. (2009).

Observa-se que a inteligência mais desenvolvida no curso 
de Marketing é a interpessoal, com 50,00%. Tem-se ainda a in-
teligência musical, com 44,38%, como a segunda mais desen-
volvida. Com 28,75%, a inteligência pouco desenvolvida pelos 
alunos do curso é a matemática.

No curso de Letras destacam-se a inteligência musical, 
com 52,73%, a interpessoal, com 45,81%, e a linguística, com 
44,52%, como as inteligências mais desenvolvidas. A inteligên-
cia matemática, com 28,64%, é a menos desenvolvida no curso.

Constata-se na Tabela 2 que, na média em percentuais 
dos oito cursos pesquisados, a inteligência mais explorada 
pelos docentes é a intrapessoal, com 56,13%, e a menos 
explorada é a naturalista, com 15,44%. Os professores do 
curso de Ciências Contábeis desenvolvem conteúdos que 
exploram 35,19% da inteligência linguística. A inteligência 
musical e a naturalista são pouco exploradas, com somente 
15,00% e 1,85%, respectivamente. 

No curso de Relações Internacionais, os professores 
exploram mais a inteligência intrapessoal, com 70,00%, 
e, em um segundo patamar, a linguística, com 59,72%. 
Observa-se que a inteligência naturalista não é explorada.

Aracéli Farias de Oliveira      Clésia Ana Gubiani      Maria José Carvalho de Souza Domingues
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Curso
Linguís-

tica
Lógico-

Matemática
Espacial

Corporal-
cinestésica

Musical
Inter- 

pessoal
Intrapessoal

Natura-
lista

Ciências Contábeis 26,53% 36,69% 32,25% 33,63% 37,56% 41,25% 34,31% 28,13%

Relações Internacionais 48,76% 43,18% 45,76% 48,79% 55,00% 48,64% 45,76% 35,45%
Matemática 27,75% 38,95% 33,82% 30,92% 32,89% 43,16% 35,53% 27,63%
Pedagogia 36,36% 26,90% 41,72% 45,86% 46,90% 51,03% 42,76% 42,41%
Administração 32,84% 40,32% 37,74% 44,84% 46,45% 47,74% 37,42% 32,90%
Serviço Social 36,59% 27,50% 36,00% 42,00% 46,50% 50,50% 44,25% 32,75%
Marketing 36,93% 28,75% 40,00% 36,88% 44,38% 50,00% 39,38% 34,38%
Letras 44,52% 28,64% 37,27% 38,41% 52,73% 45,80% 43,30% 33,07%
Média dos oito cursos 36,29% 33,87% 38,07% 40,17% 45,30% 47,27% 40,34% 33,34%

Tabela 1: Resultados do IIM dos discentes dos cursos pesquisados 

Fonte: Dados da pesquisa

No curso de Matemática, os professores exploram, 
com 49,49%, a inteligência matemática. Pouco explora-
da é a inteligência musical, com apenas 25,56%. 

Nota-se que os docentes do curso de Pedagogia ex-
ploram mais a inteligência intrapessoal (69,09%) e a 
inteligência linguística (67,42%). A inteligência menos 
explorada é a naturalista, com 24,24%.

A inteligência intrapessoal, com 44,50%, e a linguística, 
com 40,42%, são as mais exploradas no curso de Admi-
nistração. A musical, com 13,00%, e a naturalista, com 
10,00%, são as menos exploradas pelos docentes.

No curso de Serviço Social, os docentes estimulam mais 
a inteligência linguística, com 65,00%, e a interpessoal, 
com 64,00%. A menos estimulada é a inteligência naturalis-
ta, com um percentual de 13,33% apenas. 

Os docentes do curso de Marketing exploram com intensi-
dade a inteligência intrapessoal, com 63,33%; em segundo, a 
inteligência linguística, com 55,56%. As inteligências menos 
exploradas são a corporal-cinestésica e a naturalista, com per-
centuais de 27,27% e 22,22%, respectivamente.

A inteligência corporal-cinestésica pode ser explorada pelos 
professores com atividades que envolvam linguagem gestual e 
movimentos, como dramatizações sobre algum conteúdo, ativi-
dades mímicas ou gincanas. Podem ser utilizadas também ati-
vidades como brainstorming, exercícios do tipo estudo de caso, 
que estimulam a cinestésica, mais desenvolvida nos cursos su-
periores (Antunes, 2008).

No curso de Letras, os professores estimulam a intrapes-
soal, com 68,89%, e a linguística, com 66,69%. A naturalis-
ta é pouco estimulada, com somente 22,22%. 

Na sequência, apresenta-se o comparativo entre o IIM 
dos alunos e as metodologias de ensino adotadas pelos pro-
fessores para desenvolver seus conteúdos em cada curso.

Quanto ao método de ensino aplicado pelos docentes aos 
discentes em relação às Inteligências Múltiplas, observa-se, na 
Tabela 3, que as inteligências linguística e espacial estão sen-
do exploradas adequadamente pelos professores do curso. Os 
métodos de ensino utilizados pelos docentes pesquisados para 
explorar e estimular esta inteligência são aulas expositivas, com 
94,44%, e a interpretação de texto, com 61,11%.

Fonte: Dados da pesquisa

Curso

Método 
de ensino 
em Lin-
guística

Método 
de ensino 

em Lógico-
Matemática

Método de 
ensino em
Espacial

Método de
ensino em
Corporal-

cinestésica

Método 
de ensino 
em Musi-

cal

Método de
ensino em 
Interpes-

soal

Método 
de ensino 
em Intra-
pessoal

Método 
de ensino 
em Natu-

ralista
Ciências Contábeis 35,19% 33,33% 33,80% 23,23% 15,00% 32,78% 31,67% 1,85%
Relações Internacionais 59,72% 38,64% 43,06% 39,39% 25,83% 52,50% 70,00% 0,00%
Matemática 35,19% 49,49% 42.59% 32,32% 25,56% 43,33% 45,56% 29,63%
Pedagogia 67,42% 42,15% 46,21% 42,98% 35,45% 67,27% 69,09% 24,24%
Administração 40,42% 33.18% 37,92% 31,82% 13,00% 39,50% 44,50%  10,00%
Serviço Social 65,00% 30,91% 40,00% 36,36% 44,00% 64,00% 56,00%  13,33%
Marketing 55,56% 36,36% 50,00% 27,27% 30,00% 43,33% 63,33% 22,22%
Letras 66,67% 36,36% 42,59% 43,43% 51,11% 54,44% 68,89% 22,22%
Média dos Cursos 53,15% 37,55% 42,02% 34,60% 29,99% 49,64% 56,13% 15,44%

Tabela 2: Resultados das metodologias de ensino entre os cursos pesquisados.

Fonte: Dados da pesquisa

Curso de 
Ciências Contábeis

Linguística
Lógico-

Matemática
Espacial

Corporal-
cinestésica

Musical Interpessoal Intrapessoal Naturalista

IIM Alunos 26,53% 36,69% 32,25% 33,63% 37,56% 41,25% 34,31% 28,13%

Métodos de ensino 35,19% 33,33% 33,80% 23,23% 15,00% 32,78% 31,67% 1,85%

Tabela 3: Métodos de ensino e IIM dos discentes do curso de Ciências Contábeis

Inteligências Múltiplas e o Método de Ensino: um Estudo com Discentes e Docentes em uma Universidade do Sul do Brasil
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No questionário que os alunos receberam para verificar a 
inteligência linguística, 53,75% afirmam que “gosta de jogos, 
de palavras cruzadas, anagramas ou senhas”. Apresenta-se 
aqui uma oportunidade para que os conteúdos sejam desen-
volvidos também com jogos de palavras, uma atividade não 
explorada pelos docentes do curso de Ciências Contábeis.

As inteligências intrapessoal e lógico-matemática podem 
ser mais trabalhadas em sala de aula para que se aproveite a 
capacidade dos alunos. Estes enfatizam nas questões relati-
vas à inteligência lógico-matemática, afirmando que “matemá-
tica e/ou ciência estavam entre as minhas matérias favoritas 
na escola”, com 72,50%, além de dizerem: “gosto de jogos ou 
enigmas que exijam pensamento lógico”, com 52,50. No estu-
do feito por Sevegnani et al. (2009), estas duas inteligências 
também tiveram destaque nos estudantes de Ciências contá-
beis. Sevegnani et al. (p.9, 2009) enfatizam que:

levando-se em conta as mudanças pelas quais os acadê-
micos passam para adaptarem-se a formação profissional, 
pode-se compreender os resultados alcançados. Afinal, é na-
tural que futuros contadores tenham principalmente estímulo 
lógico-matemático e interpessoal, que são elementos essen-
ciais ao exercício da profissão

Sugere-se, de acordo com Antunes (2003), que para esti-
mular a inteligência lógico-matemática os docentes podem 
desenvolver atividades que envolvam raciocínio lógico, como 
elaborar problemas nos conteúdos propostos, abordar fórmulas 
diversas, explorando a linguagem verbal, propor a transforma-
ção de textos em gráficos, jogos empresariais ou trabalhos ana-
líticos. Para a intrapessoal, sugere-se que o professor proponha 
mais trabalhos individuais com sínteses, críticas e julgamento 
por parte dos alunos a respeito de um tema, a contextualização 
de notícias da televisão e/ou de jornais, ou ainda propor que os 
alunos criem perspectivas sobre os assuntos.  

A inteligência musical está sendo pouco explorada pelos 
professores. Para explorar a inteligência musical, podem-se re-
alizar apresentações com fundo musical, propor ao aluno que 
transforme texto em paródias, fazer concursos de trovas, esta-
belecer relação entre músicas e fatos ou utilizar apresentações 
com efeitos sonoros (Antunes, 2003).

A inteligência naturalista quase não é abordada pelos docen-
tes do Curso de Ciências Contábeis. Mesmo aparentando que 
esta inteligência não tenha ligação com o curso, há um índice 
de 54,38% que afirmam: “tenho um passatempo relacionado à 
natureza (por exemplo, observar os pássaros)”. Propõe-se que 
os docentes ministrem conteúdos envolvendo o meio ambiente 
para oportunizar para o aluno a aproximação com o meio am-
biente. Armstrong (2001) sugere vídeos e filmes sobre a natu-
reza. Por outro lado, Antunes (2003) sugere diários de campo, 
agendas monitoradas, relatórios de observação ou experiência. 

Conforme a Tabela 4, a inteligência mais desenvolvida 
nos discentes do curso de Relações Internacionais é a mu-
sical, com 55%, enquanto os professores utilizam em seus 
métodos 25,83% da inteligência musical. A estratégia de en-
sino mais utilizada para estimular a inteligência intrapessoal 
é a contextualização de notícias da televisão e/ou jornal. De 
acordo com Antunes (2003), esta atividade pode abrir in-
teressantes explanações sobre sentimentos e emoções. É 
uma atividade interessante, inclusive para debates, já que 

75,75% dos estudantes enfatizam que “eu me considero uma 
pessoa determinada, com ideias próprias”.

Curso de Relações 
Internacionais

IIM Alunos
Métodos 
de ensino 

Linguística 48,76% 59,72%
Lógico-Matemática 43,18% 38,64%
Espacial 45,76% 43,06%
Corporal-cinestésica 48,79% 39,39%
Musical 55,00% 25,83%
Interpessoal 48,64% 52,50%
Intrapessoal 45,76% 70,00%
Naturalista 35,45% 0,00%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 4: Métodos de ensino e IIM dos 
discentes do curso de Relações Internacionais

Na inteligência lógico-matemática, 71,21% dos alunos afir-
mam que “acredito que quase tudo tem uma explicação racio-
nal”. Os professores utilizam com mais intensidade o método 
de inventar problemas nos temas que analisam e nos conte-
údos que propõem com um índice de 92%. Armstrong (2001) 
recomenda utilizar estratégias que envolvam o raciocínio lógico, 
com resolução de exercícios e demonstrações científicas. 

A inteligência espacial pode ser mais aproveitada, segun-
do Antunes (2003), com o uso de imagens, filmes, mapas, 
pinturas, desenhos, gráficos ou jogos. De acordo com os dis-
centes: “gosto de montar quebra-cabeças, labirintos e outros 
jogos visuais”, com 59,09%. Particularmente para esse cur-
so, os professores podem desenvolver mais seus conteúdos 
com jogos e quebra-cabeças.

Já na corporal-cinestésica, 69,70% dos alunos enfatizam 
que “frequentemente gesticulo ou uso outras formas de lingua-
gem corporal quando converso com as pessoas”, e 65,15% 
que “tenho dificuldade de permanecer quieto por longos perío-
dos de tempo”. Logo, pode ser mais explorada, na concepção 
de Antunes (2003), com atividades que envolvam movimen-
tos, danças contextualizadas, utilização do quadro para de-
senvolver jogos matemáticos, linguísticos ou ligados a outros 
conteúdos, além de estimular atividades mímicas. A estraté-
gia que mais se destacou em abordagem pelos docentes foi 
a resolução de exercícios em pequenos grupos, com 100%. 
Outras estratégias que merecem destaque, com 72%, foram 
os jogos empresariais e simulações.

Outra inteligência pouco aproveitada pelos professores é a 
musical. Estes optam mais como estratégia de ensino pela pro-
jeção de filmes com recursos do computador e do data-show. 
Os discentes destacam que “frequentemente ouço música no 
rádio, em gravações, em fita cassete, discos ou CDs, com um 
percentual de 89,39%, e “às vezes me pego caminhando pela 
rua, com um jingle (vinheta) de televisão ou alguma música na 
cabeça”, com 83,33%. Os docentes podem aproveitar e explo-
rar mais essa inteligência com conceitos musicais ou usar mú-
sicas para criar determinado ambiente (ARMSTRONG, 2001). 

Os alunos apresentaram um bom desenvolvimento na inteli-
gência naturalista, e os professores não a exploram. Sugerem-
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Curso de 
Relações Matemática

IIM Alunos
Métodos 
de ensino 

Linguística 27,75% 35,19%
Lógico-Matemática 38,95% 49,49%
Espacial 33,82% 42,59%
Corporal-cinestésica 30,92% 32,32%
Musical 32,89% 25,56%
Interpessoal 43,16% 43,33%
Intrapessoal 35,53% 45,56%
Naturalista 27,63% 29,63%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 5: Métodos de ensino e IIM 
dos discentes do curso de Matemática

se atividades complementares que envolvam a natureza, expe-
rimentos, observações e descobertas em relação ao conteúdo.

Observa-se, na Tabela 5, que o método de ensino utiliza-
do pelos professores envolve 43,33% da inteligência inter-
pessoal, e que os estudantes possuem 43,16% dela desen-
volvida. A inteligência interpessoal é explorada por 55,56% 
dos professores com estratégias nas quais o aluno faz entre-
vistas, colhendo impressões, ideias, sugestões, comentário, 
críticas, opiniões sobre determinado assunto e casos para 
estudo e discussão em sala de aula. Os seminários são utili-
zados por 88,89% dos discentes. 

Os métodos de ensino mais abordado pelos docentes 
está relacionado com a inteligência lógico-matemática, com 
49,49%. O método é: “inventar problemas nos temas que ana-
lisa ou nos conteúdos que propõe”, utilizado por 100% dos 
professores. Em relação aos alunos, 56,58% afirmam que 
“gosto de jogos ou enigmas que exijam pensamento lógico”. 
Outro fato é que a escolha do curso pelos estudantes pode es-
tar relacionada com a questão “matemática e/ou ciência esta-
vam entre as minhas matérias favoritas na escola”, assinalada 
por 81,58% dos pesquisados. 

para o professor fazer saídas a campo para observar a nature-
za, como Antunes (2003) sugere, podem-se fazer relatórios de 
observação, experiências em sala de aula ou laboratório. 

Para esse curso sugere-se ainda que os professores bus-
quem métodos que desenvolvam mais a inteligência musical, 
como propor ao aluno a transposição de fórmulas em paródias 
ou em trovas, por exemplo. No Inventário aplicado aos estu-
dantes, 67,11% destes assinalaram que “às vezes me pego 
caminhando pela rua, com um jingle (vinheta) de televisão ou 
alguma música na cabeça”.

No curso de Pedagogia, como mostra a Tabela 6, os profes-
sores exploram os métodos de ensino da inteligência linguística 
em 64,42%, e os alunos apresentam 36,36% desta mesma in-
teligência. Todos os docentes pesquisados utilizam os painéis 
abertos para os alunos exporem suas ideias favoráveis ou con-
trárias a respeito do conteúdo e interpretação de textos; este 
método estimula também a inteligência intrapessoal. Todos os 
docentes utilizam ainda a interpretação de textos e a aula expo-
sitiva. Mediante o inventário, 65,52% dos estudantes enfatizam 
que “livros são importantes pra mim” e 55,17% que “recente-
mente escrevi algo que me deixou especialmente orgulhoso ou 
foi reconhecido por alguém”. 

Na inteligência linguística, 66,67% dos professores estimu-
lam os estudantes com interpretação de texto, e todos os do-
centes utilizam aulas expositivas. Nessa inteligência, 57% dos 
estudantes afirmam que “livros são muito importantes pra mim” 
e “gosto de palavras cruzadas, anagramas ou senhas”. Sugere-
se que os docentes utilizem estratégias com jogos de palavras. 

Para estimular a inteligência espacial, todos os professores 
usam o recurso do quadro, 66,67% o computador e o data-
show, proporcionando facilidade visual. Porém 52,63% dos alu-
nos destacam “gosto de montar quebra-cabeças, labirintos ou 
jogos visuais”. Sugere-se que esta atividade seja aproveitada 
pelos docentes para tornar as aulas mais atrativas. 

A corporal-cinestésica está sendo estimulada com a 
abordagem de resolução de exercícios em pequenos gru-
pos por 77,78% dos professores, o que também estimula a 
inteligência interpessoal, e por 55,56% com discussão em 
classe ou ensino individual e aulas práticas, laboratório ou 
empresas-modelo, atendendo o perfil de 44,74% dos alu-
nos, ao afirmarem “tenho dificuldades em permanecer quie-
to por longos períodos de tempo.”

A naturalista pode ser mais explorada, já que apenas 44,44% 
dos professores utilizam a natureza para o aluno perceber a 
presença de simetria de formas geométricas. Caso seja difícil 

Curso de Pedagogia IIM Alunos
Métodos 
de ensino 

Linguística 36,36% 67,42%
Lógico-Matemática 26,90% 42,15%
Espacial 41,72% 46,21%
Corporal-cinestésica 45,86% 42,98%
Musical 46,90% 35,45%
Interpessoal 51,03% 67,27%
Intrapessoal 42,76% 69,09%
Naturalista 42,41% 24,24%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 6: Métodos de ensino e IIM 
dos discentes do curso curso de Pedagogia

Quanto à inteligência lógico-matemática, observa-se 
que é estimulada; 90,91% dos professores inventam pro-
blemas nos temas que analisam ou nos conteúdos que 
propõem e permitem algumas pesquisas sobre medidas 
que envolvem os conteúdos. Nas questões pertinentes 
aos alunos, 34,48% afirmam que “gosto de jogos ou enig-
mas que exijam pensamento lógico”.

Outra inteligência explorada pelos professores é a espa-
cial, que os alunos também apresentam. Dos métodos utili-
zados pelos docentes, 46,21% envolvem a inteligência espa-
cial e 41,72% a possuem. Todos os professores fazem uso 
do quadro, computador e data-show.  A estratégia do brains-
torming é utilizada por 82,82% deles. Os discentes destacam 
que “gosto de montar quebra-cabeças e labirintos.” Chama-
se a atenção dos discentes para aproveitar este gosto.

A interpessoal também é estimulada por meio de adoção 
de seminários por todos os docentes, e 90,91% adotam deba-
tes com segura intervenção do professor, casos para estudos 
e discussão em sala de aula. Percebe-se que a inteligência 
naturalista é desenvolvida pelos alunos do curso em 42,41%, 
e que somente 24,24% dos métodos utilizados pelos docentes 
englobam a inteligência naturalista. Recomendam-se ativida-
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Curso de Administração IIM Alunos
Métodos 
de ensino 

Linguística 32,84% 40,42%
Lógico-Matemática 40,32% 33.18%
Espacial 37,74% 37,92%
Corporal-cinestésica 44,84% 31,82%
Musical 46,45% 13,00%
Interpessoal 47,74% 39,50%
Intrapessoal 37,42% 44,50%
Naturalista 32,90% 10,00%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 7: Métodos de ensino e IIM 
dos discentes do curso curso de Administração

des ligadas à natureza, como diários de campo, agendas mo-
nitoradas, relatórios de experiência ou experimentação. 

Outra inteligência a ser explorada na elaboração dos mé-
todos de ensino é a musical. Os estudantes enfatizaram com 
82,76% que “frequentemente ouço música no rádio, em grava-
ções, em fita cassete, discos ou CD”, e com 79,31% que “minha 
vida seria pobre se nela não houvesse música”. Como 81,82% 
dos docentes desse curso utilizam computador e data-show, 
podem desenvolver apresentações com fundos musicais, apre-
sentar um vídeo com músicas e imagens chocantes para criar 
um clima (ARMSTRONG, 2001).

Conforme mostra a Tabela 7, as inteligências lógico–ma-
temática, corporal-cinestésica, musical e interpessoal podem 
ser mais exploradas pelos professores em seus métodos de 
ensino. O método de ensino mais utilizado pelos professores, 
com 65%, é inventar problemas nos temas que analisam ou 
nos conteúdos que propõem. 

de campo, agendas monitoradas, relatório de observa-
ção e/ou experiência. 

Nas inteligências linguística e intrapessoal, os professores 
utilizam mais métodos de ensino que o percentual de inteli-
gência apresentado pelos estudantes. Observar-se que 90% 
dos professores dão aula expositiva e os alunos enfatizam que 
“meus diálogos incluem frequentemente referências a coisas 
que li ou ouvi”. Ainda 50% adotam estratégias com sínteses, crí-
ticas e julgamento por parte dos alunos a respeito de um tema, 
atendendo ao mesmo tempo às inteligências mencionadas.

Na Tabela 8, verifica-se que o percentual dos métodos de 
ensino utilizados pelos professores são superiores nas IM dos 
alunos quanto às inteligências linguística, lógico-matemática, 
espacial, interpessoal e intrapessoal. Uma estratégia adotada 
por todos os professores é o painel aberto para os alunos ex-
porem ideias favoráveis ou contrárias a respeito do conteúdo e 
reportagens publicadas em jornal. Estas estratégias atendem 
às inteligências linguística e intrapessoal. Com o mesmo per-
centual, tem-se a aula expositiva que atende aos discentes 
quando afirmam que “meus diálogos incluem frequentemente 
referências a coisas que li ou ouvi”. 

Curso de Serviço Social IIM Alunos
Métodos 
de ensino 

Linguística 36,59% 65,00%
Lógico-Matemática 27,50% 30,91%
Espacial 36,00% 40,00%
Corporal-cinestésica 42,00% 36,36%
Musical 46,50% 44,00%
Interpessoal 50,50% 64,00%
Intrapessoal 44,25% 56,00%
Naturalista 32,75% 3,33%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 8: Métodos de ensino e IIM 
dos discentes do curso de Serviço Social

Nessa categoria, a preferência de 64,52% dos alunos é 
por “jogos ou enigmas que exijam pensamento lógico”. O 
data-show e o computador são equipamentos utilizados por 
90% dos professores, e 64,52% deles afirmam na inteligên-
cia espacial que “gosto de desenhar e rabiscar”. Os recursos 
mencionados podem ser utilizados para explorar a inteligên-
cia musical, para o curso de Administração, de acordo com 
Walter et al. (2006, p. 122),

um exemplo prático é a utilização de projeções com fundo 
musical que remetam a um determinado tema, como, por 
exemplo, da canção do Titanic (My Heart Will Go On), para 
tratar de liderança e tomada de decisões, apontando erros 
estratégicos cometidos pelo comandante daquele navio.

Dinâmicas em grupos, debates, atividades de aquário 
(ora o aluno é expositor, ora é observador) e campanhas 
filantrópicas ou cívicas estimulam a inteligência interpesso-
al (ANTUNES, 2003). Leal, Medeiros e Borges (2006, p. 4) 
enfatizam que “a educação a partir de projetos sociais tem 
como premissa que, vivenciando situações, é possível co-
nhecer melhor os limites, preferências e características pes-
soais, possibilitando ao indivíduo uma atuação profissional 
mais eficaz e também responsável”.

Outra inteligência que precisa ser estimulada é a na-
turalista, envolvendo os alunos com atividades ecológi-
cas; 25% dos docentes já adotam atividades de diário 

A inteligência lógico-matemática é pouco desenvolvida pe-
los estudantes, com 36,59%; destes, 40% enfatizam que “gosto 
de jogos ou enigmas que exijam pensamento lógico”, “minha 
mente procura padrões, regularidade ou sequência lógica nas 
coisas” e “acredito que tudo tenha uma explicação lógica”. Dos 
docentes pesquisados, 80 % inventam problemas nos temas 
que analisam ou nos conteúdos que propõem. 

Na espacial, 100% dos professores utilizam os recur-
sos de quadro, computador e data-show; estes dois úl-
timos recursos também são empregados para estimular 
a inteligência musical, uma vez que 80% dos professo-
res fazem apresentações sonoras, com fundo musical e 
projeção de filmes. Ainda na espacial, 80% dos profes-
sores desenvolvem a estratégia de brainstorming.

A inteligência interpessoal é estimulada pelos professo-
res. Eles utilizam 64% dos métodos de ensino envolvendo-a. 
Todos os docentes realizam debates sobre problemas co-
munitários, e 80% seminários. Gardner (2007) comenta que 
a inteligência interpessoal é a capacidade de compreender 
as outras pessoas, o que as motiva, como elas trabalham e 
como trabalhar cooperativamente.

As inteligências corporal-cinestésica e naturalista devem 
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ser mais estimuladas pelos professores. Para a primeira, 80% 
dos professores utilizam resolução de exercícios em pequenos 
grupos e estudos dirigidos. Cabe destacar que 55% dos alunos 
afirmam que têm dificuldade para permanecer quietos por muito 
tempo. Sugerem-se estratégias de dramatizações. 

Observa-se na Tabela 9 que as inteligências linguística, 
lógico-matemática, espacial e interpessoal estão com um per-
centual maior no desenvolvimento dos conteúdos em relação 
ao desenvolvimento das demais IMs. 

Analisando os métodos de ensino utilizados pelos docen-
tes, pode-se constatar que todos realizam aula expositiva, a 
qual atende à linguística, por meio de interpretação de textos 
e reportagens publicadas em jornal, o que também atende à 
inteligência intrapessoal. Entretanto, 56,25% dos alunos en-
fatizam que “recentemente escrevi algo que me deixou espe-
cialmente orgulhoso ou foi reconhecido por outras pessoas”. 
Diante dessa afirmação, sugerem-se estratégias de escrita 
também, como redações ou artigos.

Na inteligência lógico-matemática, todos os professores pro-
põem diversas linhas do tempo que envolvem  a vida do aluno 
e têm relação com o assunto estudado. Sugere-se que os pro-
fessores inventem mais problemas lógicos nos temas que anali-
sam ou nos conteúdos que propõem, já que 43,75% dos alunos 
assinalaram a questão “gosto de detectar falhas lógicas nas 
coisas que as pessoas dizem e fazem em casa ou no trabalho”.

A inteligência espacial é desenvolvida com o uso dos 
recursos quadro, computador e data-show. Os estudan-
tes afirmam: ‘‘gosto de desenhar ou rabiscar”, sendo estes 
56,25%. Para esta particularidade, sugere-se a abordagem 
dos conteúdos com desenhos. 

Curso de Marketing IIM Alunos
Métodos 
de ensino 

Linguística 36,93% 55,56%
Lógico-Matemática 28,75% 36,36%
Espacial 40,00% 50,00%
Corporal-cinestésica 36,88% 27,27%
Musical 44,38% 30,00%
Interpessoal 50,00% 43,33%
Intrapessoal 39,38% 63,33%
Naturalista 34,38% 22,22%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 9: Métodos de ensino e IIM 
dos discentes do curso de Marketing

Curso de Letras IIM Alunos
Métodos 
de ensino 

Linguística 44,52% 66,67%
Lógico-Matemática 28,64% 36,36%
Espacial 37,27% 42,59%
Corporal-cinestésica 38,41% 43,43%
Musical 52,73% 51,11%
Interpessoal 45,80% 54,44%
Intrapessoal 43,30% 68,89%
Naturalista 33,07% 22,22%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 10: Métodos de ensino e  
IIM dos discentes do curso de Letras

Na inteligência lógico-matemática, 77,78% dos professores 
inventam problemas nos temas que analisam ou nos conteúdos 
que propõem. O desenvolvimento nessa inteligência é baixo 
nos alunos, e sugere-se que seja estimulada ainda mais.

Na espacial, todos os professores escolhem o recurso 
do quadro, computador e data-show, e 48,86% dos alu-
nosafirmaram que: “gosto de desenhar ou rabiscar”. Uma 
sugestão é motivar os alunos a escrevem histórias com 
desenhos, ou ilustrar textos.

A inteligência corporal-cinestésica é estimulada por 
88,89% dos professores com métodos que envolvem a 
resolução de exercícios ou ensino em pequenos grupos e 
estudo dirigido. Sugerem-se dramatizações e mímicas, já 
que 62,50% dos estudantes afirmam que “frequentemente 
gesticulo ou uso formas de linguagem corporal quando con-
verso com pessoas”. Interessante para os futuros professo-
res desse curso é o ensino de libras.

6. Considerações finais e recomendações
Observou-se que, entre os estudantes pesquisados, a inte-

ligência que mais se destacou foi a interpessoal, nos cursos de 
Ciências Contábeis, Matemática, Pedagogia, Administração, 
Serviço Social e Marketing. O desenvolvimento dessa inteli-
gência pode estar relacionado com a afinidade entre os cursos 
por profissões que irão ter contato direto com as pessoas. A 
musicalidade se apresentou com maior intensidade nos estu-
dantes dos cursos de Relações Internacionais e Letras. 

As inteligências menos desenvolvidas foram a linguísti-
ca, nos cursos de Ciências Contábeis, Matemática e Admi-
nistração; a lógico-matemática, nos cursos de Pedagogia, 
Serviço Social, Marketing e Letras; e a naturalista, no curso 
de Relações Internacionais. 

Os métodos mais utilizados pelos professores envolvem 
a inteligência linguística em todos os cursos pesquisados; a 
interpessoal nos cursos de Relações Internacionais, Matemá-
tica, Pedagogia, Serviço Social e Letras; a intrapessoal nos 
cursos de Pedagogia, Administração, Serviço Social e Letras; 
a espacial nos cursos de Ciências Contábeis, Matemática, 
Pedagogia, Administração, Serviço Social e Letras; a lógico-
matemática em Matemática, Pedagogia e Letras. A corporal-
cinestésica é explorada adequadamente apenas nos cursos 
de Matemática e Letras; já a musical e a naturalista são pouco 
estimuladas pelos professores dos cursos. Destaca-se a inteli-
gência musical, que apresentou um alto desenvolvimento nos 
estudantes (77,67%). Estes enfatizaram que “frequentemente 

A inteligência que merece mais investimento é a natura-
lista, seguida pela corporal-cinestésica e pela intrapessoal. 
Atividades que exijam autoavaliação, painéis abertos para 
os alunos exporem ideias favoráveis ou contrárias a respeito 
do conteúdo, debates, atividades individuais são sugestões 
para o desenvolvimento destas.

De acordo com a Tabela 10, os docentes aproveitam 
adequadamente as inteligências linguística, lógico-mate-
mática, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal e in-
trapessoal. Todos os docentes utilizam interpretação de 
textos e aulas expositivas para a inteligência linguística 
e interpessoal. Os estudantes dizem: “livros são muito 
importantes pra mim”. 
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ouço musica no rádio, em gravações em fita cassete ou CD”, 
e (67,98) “às vezes me pego caminhando pela rua, com um 
jingle (vinheta) de televisão ou alguma música na cabeça”. Pe-
rante as afirmações, deduz-se que os alunos terão facilidade 
de entendimento se forem utilizadas metodologias ligadas à 
música, como apresentações com fundo musicais, transfor-
mação de textos em paródias, estabelecimento de relações 
entre músicas e fatos, concursos de trovas, entre outros.

O método mais utilizado pelos professores é a aula expositi-
va (96,55%), adequada para explorar a inteligência linguística, 
seguida do recurso de utilização do quadro (93,01%), o qual es-
timula a inteligência espacial. Com 91,91%, têm-se os recursos 
de computador e data-show, que podem explorar várias inteli-
gências, dependendo da criatividade do professor; podem-se 
citar a espacial e a musical. 

Outros métodos considerados relevantes são a resolução 
de exercícios ou ensino em pequenos grupos (83,91%), os 
quais exploram as inteligências cinestésica e interpessoal; a 
interpretação de textos (80,46%), que estimula a linguística e a 
intrapessoal; a invenção de problemas nos temas que se anali-
sam ou nos conteúdos que propõem (80,46%) – esta metodo-
logia estimula a inteligência lógico-matemática. O brainstorming 
(70,11%) é uma estratégia que estimula as inteligências linguís-
tica, espacial e corporal-cinestésica. A contextualização de jor-
nais e revista é adotada por 63,37% dos professores que explo-
ram a inteligência intrapessoal. 63,22% dos discentes permitem 
pesquisa sobre algumas medidas que envolvam os conteúdos, 
explorando a inteligência matemática. O estudo dirigido é uma 
técnica que estimula a corporal-cinestésica, com 58,62%. 

Apenas 29,89% dos professores fazem apresentações so-

noras que estimulam a inteligência musical, e 21,84% adotam 
diário de campo, agendas monitoradas, relatórios de observa-
ção e experiência, o que estimula a inteligência naturalista.

Percebe-se que os métodos de ensino utilizados pelos pro-
fessores dos cursos pesquisados são adequados para o desen-
volvimento das IMs, porém não são suficientes. Há inúmeros 
métodos já mencionados que podem ser adotados para desen-
volver os conteúdos programáticos e estimular as IMs dos dis-
centes. É notório que, para operacionalizá-los, tudo dependerá 
da turma, do curso e da disciplina ministrada. Cabe ao professor 
criar, inovar; essas ações em sala de aula serão fundamentais. 
Antunes (2008) enfatiza que o aluno manifesta seu saber de 
diferentes formas, e o professor deve valorizar isso. 

A principal limitação da pesquisa está centrada no fato de 
que os resultados deste estudo não podem ser generalizados, 
uma vez que se restringem a oito cursos de uma única Univer-
sidade. Outra se encontra nos métodos de pesquisa: o ques-
tionário foi fechado, não dando oportunidades ao professor de 
descrever outras técnicas que possivelmente adota.

Sugere-se, para pesquisas futuras, o acompanhamento 
das turmas por curso, aplicando o IIM na primeira fase e no-
vamente, ao se concluir o curso, para perceber o acréscimo 
ou decréscimo das IMs.

Conclui-se que é possível identificar diferenças en-
tre as inteligências de acordo com cada curso e que 
essa identificação permite o desenvolvimento de méto-
dos de ensino que ampliem a aprendizagem dos estu-
dantes. Os docentes já utilizam alguns desses métodos 
de ensino que estimulam e exploram as inteligências 
apresentadas pelos discentes. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho é identificar quais são os 

modelos de valuation utilizados pelos Fundos Mútuos 
de Investimentos em Empresas Emergentes (FMIEE). 
Caracteriza-se como exploratório quanto aos objetivos, 
pois busca trazer à luz maiores informações sobre o pro-
cesso de avaliação de investimentos por parte dos ges-
tores de fundos Private Equity/Venture Capital (VC/PE). 
Quanto aos procedimentos, classifica-se como levanta-
mento (survey). A amostra foi composta pelos FMIEE 
regulados pela Instrução CVM 209/94. Segundo dados 
da CVM, existem 28 fundos administrados por 16 gesto-
res. Para a coleta dos dados, foram enviados questioná-
rios semiestruturados por e-mail no período de 01/07/09 
a 31/07/09. Os resultados indicam que os modelos de 
Fluxo de Caixa Descontado e Avaliação Relativa são os 
modelos de valuation mais utilizados pelos gestores dos 
FMIEE. Verificou-se também uma resistência aos Mo-
delos Ohlson, Black Scholes e Precificação de Opções. 
Os motivos não foram determinados, mas podem estar 
relacionados às características do setor. Os resultados 
são preliminares e demandam continuidade da pesqui-
sa de forma a compreender, em maior profundidade, o 
comportamento dos gestores e a influência dos modelos 
na decisão de investimentos.
Palavras-chave: Avaliação de Empresas, Venture Capital/Pri-
vate Equity, Empresas de Base Tecnológica.

Abstract
This work´s objective is to see which valuation models 

are used by the Mutual Fund Investment in Emerging 
Companies (MFIEC). It is characterized as exploratory, 
because it seeks to bring more information about the in-
vestments evaluating process by the Fund Managers of 
Private Equity/Venture Capital (VC/PE). About the proce-
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dures, it is classified as survey. The sample was composed 
of MFIECs regulated by (Comissão de Valores Mobiliários 
– Brazilian SEC – Brazilian Security Exchange Commis-
sion) CVM Instruction No. 209/94. According to data from 
CVM, there are 28 funds managed by 16 managers. For 
data collection, semi-structured questionnaires were sent 
by e-mail from 01/07/09 to 31/07/09. The results indicate 
that models of Discounted Cash Flow (DCF) and Relative 
Valuation are the most valuation models used by MFIEC 
managers. There was also resistance to Ohlson Models, 
Black Scholes, and Options Pricing. The reasons were not 
determined, but may relate to the sector’s characteristics. 
The results are preliminary and require continued research 
in order to understand more deeply the managers’ beha-
vior and the models influence in the investments decision.
Key words: Companies’ Valuation, Venture Capital/Priva-
te Equity, Technological’s Base Companies.
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1.Introdução
A avaliação de empresas é um campo fértil e significativo 

na pesquisa sobre mercado de capitais (KOTHARI, 2001). 
Ela é desenvolvida em processos de aquisição parcial ou 
total de negócios, lançamento de ações no mercado de ca-
pitais, processos de falência, entre outros (MARTINS et al.,  
2001). Apesar de tal relevância, as pesquisas desenvolvi-
das (WERNECK,  et al., 2007; CUPERTINO e LUSTOSA, 
2006;  TOZZINI, PIGATTO e ARAUJO, 2008;  FERREIRA 
et al., 2008;  GALDI, TEIXEIRA e LOPES, 2006; LOPES e 
FURTADO, 2006;  MCCRAE e NILSSON, 2001; PORTELA 
e NUNES, 2008)  concentram-se em: (i) descrever as meto-
dologias existentes, (ii) compará-las visando verificar a exis-
tência de diferenças significativas estatisticamente entre os 
resultados do valuation. O presente trabalho visa contribuir 
com as pesquisas empíricas em contabilidade, verificando 
quais os modelos de valuation utilizados pelos Fundos de 
Investimentos em Empresas Emergentes. Pesquisas des-
ta natureza podem potencializar a adaptação dos modelos 
propostos pela literatura sobre valuation ao ambiente eco-
nômico brasileiro, compreender as limitações e dificuldades 
de sua utilização e verificar o quanto contribuem para a oti-
mização na alocação dos recursos.

A justificativa desta pesquisa respalda-se no crescimento 
do setor de Venture Capital/Private Equity (RIBEIRO, 2005; 
TAKAHASHI, 2006; LOPES e FURTADO, 2006) e na ausên-
cia de estudos específicos sobre a indústria brasileira, mais es-
pecificamente sobre técnicas de gestão e tomada de decisão. 
Ademais, a contribuição dos Fundos VC/PE para o financia-
mento da indústria de base tecnológica é significativa (JUDICE, 
BAETA, 2005; MEIRELLES, JUNIOR e REBELATTO, 2008), 
e, nesse sentido, compreender os processos utilizados pelos 
gestores para a análise e a decisão de investimentos consti-
tui tópico relevante tanto no ambiente acadêmico quando no 
mercadológico. Shephred (1999), apud Ensley e Carr (2006), 
afirma que, historicamente, o investimento em capital de risco 
tem seguido um comportamento nem sempre racional. Diante 
disso, são questionados os modelos e sua frequência de utiliza-
ção pelos gestores dos FMIEE. Para responder às questões da 
pesquisa, foi utilizado questionário de autoaplicação, enviado 
por correio eletrônico no período de 01/07/2009 a 31/07/2009 
a todos os 16 gestores dos FMIEE que administram 28 fundos. 

O trabalho está dividido em cinco seções: além da in-
trodução, a segunda compreende as definições de VC/
PE, a avaliação e definição de empresas de base tec-
nológica e a apresentação dos principais modelos de 
valuation citados pela literatura; a terceira apresenta os 
procedimentos metodológicos para o desenvolvimento 
da pesquisa; a quarta discute a análise dos dados; e, por 
fim, as considerações finais apresentam uma revisão das 
discussões abordadas ao longo do trabalho, além de rea-
lizar uma crítica dos resultados encontrados e propostas 
para estudos futuros. 

2. Referencial teórico
2.1 Venture Capital e Private Equity

O Venture Capital e o Private Equity, segundo Ribeiro 
(2005), definem-se como veículos de financiamento geralmente 
utilizados por negócios em processo de criação ou expansão, 

diferenciando-se pelos estágios das empresas que recebem 
seus recursos.

Enquanto no Venture Capital são classificados os in-
vestimentos realizados em empresas iniciais (seed capital, 
start up, expansão), no Private Equity são classificados os 
empreendimentos com potencialidade de alto crescimento, 
mas em estágio posterior de desenvolvimento (Quadro 1). 

Venture
capital

Seed capital (capital semente): empresas em fa-
ses iniciais, geralmente em fase pré-operacional 
recebendo aportes pequenos para desenvolvi-
mento de produtos, testes de mercado ou registro 
de patentes.

Start up (estruturação): são empresas em fase 
de estruturação recebendo aportes geralmente 
no primeiro ano de funcionamento quando ainda 
não vende seus produtos comercialmente.

Expansão: empresas que á comercializam seus 
produtos e recebem investimentos para expan-
são dos negócios. 

Private
Equity

Late Stage (estágios avançados): são empresas 
já em operação e que atingiram uma taxa estável 
de crescimento e apresentam um fluxo de caixa 
positivo.

Aquisition Finance (financiamento 
de aquisições): são empresas que recebem apor-
te com a finalidade de expansão via participações 
societárias em outras empresas (negócios).

MBO/I – Management Buyout/In (tomada de 
controle pelos executives): são empresas que 
recebem investimento com a tomada de controle 
que poderá ser societário ou contratual.

Bridge Finance (Pré-emissão): são empresas 
em fase pré-oferta pública de ações (IPO – Initial 
Public Offering). 

Turnaround (recuperação empresarial):  
são empresas em fase de recuperação.

Mezanino: são investimentos realizados em em-
presas em fase avançada por meio de dívidas su-
bordinadas, ou seja; títulos com cessão de priori-
dade em caso de execução.

PIPE – Private Investiment in Public Equity: 
são empresas com ações cotadas na bolsa de 
valores.

Quadro 1 – Classificação do capital 
de risco em função do estágio da empresa

Fonte: Adaptado de Meirelles, Júnior e Rebelatto (2008).

A indústria de Venture Capital e Private Equity (VC/PE) re-
presenta um segmento de grande importância para as econo-
mias modernas, pois se apresenta como uma significativa for-
ma de financiamentos de novos empreendimentos, sobretudo 
daqueles de base tecnológica. Mishra, Kemmerer, Shenoy 
(2009), referindo-se ao final do século passado, indicaram o 
crescimento da indústria nos EUA, observado pela quantidade 
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de capital disponível, número de propostas financiadas,  ta-
manho do negócio  e número de capitalistas de risco. Ribeiro 
(2005, p. 6) afirma que é uma atividade de “intermediação fi-
nanceira surgida nos EUA em 1946”.

No Brasil, a atividade de VC/PE iniciou-se na década de 
1970 com o BNDES, transformando-se em BNDESPAR em 
1982 e posteriormente abrindo a Brasilpar (MEIRELLES, 
JÚNIOR E REBELATTO, 2008). Segundo Ribeiro (2005), 
ocorreu o ápice na quantidade de Fundos VC/PE em 2004, 
quando existiam, entre empresas nacionais e estrangeiras, 
65 organizações. Segundo dados da Comissão de Valores 
Mobiliários, os fundos regulados pela Instrução CVM 209/94, 
denominados Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas 
Emergentes (FMIEE), são 28, administrados por 16 adminis-
tradores ou empresas de gestão de recursos de terceiros.  Já 
os Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), que 
incluem investimentos em Venture Capital e Private Equity, 
totalizam 205 fundos administrados por 49 gestores. Salienta-
-se que o presente trabalho não focou esforços para identificar 
quantos destes fundos se dedicam especificamente ao VC/
PE; entretanto, pelas suas características, parte significativa 
se enquadra nessa categoria de investimentos.

 Emrich (2005) destaca que as empresas de base tecno-
lógica, ou seja, aquelas  oriundas do resultado de pesquisas 
acadêmicas em áreas estratégicas que não apresentam rela-
ção direta entre ativo fixo e faturamento, possuem característi-
cas que as revestem com alto risco do negócio, pois tratam de 
negócios apenas com potencialidade de ganhos, que podem 
não se concretizar, caso o produto ou a tecnologia não sejam 
efetivamente aceitos em um mercado consumidor. Isso impli-
ca que o VC/PE cumpre um papel fomentador do desenvolvi-
mento destas empresas.

 Freeman (1982) elencou diversos níveis de incerteza que 
circundam as empresas de base tecnológica, agrupando-os 
entre os níveis de incerteza real e incerteza muito baixa. Estes 
níveis agrupam fatores como invenção fundamental e pesqui-
sa básica, inovações de produto e de processos radicais rea-
lizadas fora da empresa, inovações de produto relevantes e 
inovações de processos radicais na própria empresa.

Para Emrich (2005), a participação de um capitalista de 
risco favorece as PMEs de base tecnológica possibilitando 
o acesso a recursos que não alcançariam, tornando-as au-
tossustentáveis e com potencialidade de crescimento. Além 
disso, Kinnunnen (2004) destaca uma diferença básica entre 
o investimento no mercado de ações e o investimento nos 
fundos de VC/PE. Para este autor, o investimento em VC/PE 
não se dá apenas pelo aporte de capital: frequentemente os 
investidores investem seu tempo e capacidade de gestão.

Como visto, o VC/PE apresenta-se como importan-
te veículo de financiamento de empresas, sobretudo de 
base tecnológica, que têm crescido substancialmente 
desde o final do século passado. Neste segmento, as 
técnicas e metodologias oriundas das teorias de finan-
ças apresentam-se como necessárias ao processo de-
cisório, pois visam otimizar a alocação de recursos nas 
várias opções de investimentos.

2.2 Avaliação de empresas de base tecnológica
A avaliação de empresa é um conjunto de técnicas utilizadas 

para valoração do preço de parte ou total de cotas ou ações das 
companhias. Damodaran (2002, p. 7) afirma que existe “uma 
dúzia de medidas de avaliação”. A avaliação visa alcançar o 
valor justo de mercado. Para COPPELAND, Toller e Murrin 
(2005), o valor de uma empresa fundamenta-se na expectativa 
dos fluxos de caixa futuros.

Martinez et al. ( 2001) entendem que não existe um 
valor correto de um negócio. Esta característica é corro-
borada por Damodaran (2007, p. 3) quando afirma que “a 
precisão da resposta utilizada como medida de qualidade 
do processo que a gerou [...] possa ser apropriada à mate-
mática ou à física”, mas “em termos de avaliação, trata-se 
de uma parca medida de qualidade”. 

A impossibilidade de obter um único valor que possa ser 
corroborado e definido como único e “justo”, mesmo que de-
senvolvido por vários analistas ou avaliadores, origina-se do 
fato de que a definição do valor é feita a partir de estimativas 
e expectativas sobre o negócio avaliado.  Damodaran (2007) 
define que a incerteza é uma variável constante no proces-
so de avaliação e se divide em três grupos básicos: incerteza 
na estimativa, incerteza específica das empresas e incerteza 
macroeconômica. Afirma ainda que as empresas de tecnolo-
gia, por serem mais jovens, tendem a apresentar resultados 
negativos inicialmente, porém apresentam alta potencialidade 
de crescimento; além disso, ressalta que a ausência ou limita-
ções de dados históricos, demonstrações contábeis insuficien-
tes e pioneirismo nas atividades são fatores que reforçam as 
limitações dos modelos de valuation.

Judice e Baeta (2005, p. 177) destacam que “são carac-
terísticas comuns à indústria emergente; os processos de 
tentativa e erro, os comportamentos erráticos, já que predo-
minam a incerteza tecnológica, a incerteza estratégica e os 
altos custos de produção”. Adicionam-se a isso longo ciclo 
de maturação dos produtos, investimentos e riscos altos, 
intensidade tecnológica, longo tempo de pesquisa, desen-
volvimento, registro, manufatura e distribuição. Em geral as 
diferenças permeiam as incertezas acerca da existência de 
um mercado consumidor para a tecnologia desenvolvida, 
o que pode comprometer qualquer estimativa de valor de 
uma empresa (JUDICE e BAETA, 2005).

Apesar dessas incertezas quanto aos modelos e quanto 
às empresas de base tecnológica, elas, através de fundos de 
VC/PE, recebem aportes significativos que convergem com 
as expectativas de retornos dos investidores com perfil para 
estes tipos de investimentos (LOPES & FURTADO, 2006). 

Para Coppeland, Koller e Murrin (2005), a maximização da 
riqueza é o principal objetivo e motivação das decisões de in-
vestimentos dos administradores. Essas alocações se funda-
mentam nos pressupostos das finanças clássicas: (i) eficiência 
de mercado; (ii) racionalidade ilimitada dos agentes; e (iii) assi-
metria informacional. Entretanto, na perspectiva da Behavioural 
Finance, esses pressupostos são frágeis quando analisados 
empiricamente, elencando o que pela visão da teoria clássica 
se denomina anomalias de mercados.

As Finanças Comportamentais (Behavioural Finance), se-
gundo Ricciard & Simon (2000), tiveram seus fundamentos 
construídos ao longo de 150 anos anteriores ao século XXI, 
com os trabalhos de Mackay (1841), Selden (1912) e Le Bom 
(1982). Mas o trabalho de Kahneman e Tversky (1979) intitula-
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do Prospect Theory: an Analysis of Decision Making under Risk 
marcou as pesquisas sobre esta temática.

 Kanhneman, que se tornou prêmio Nobel de economia em 
2002, contribuiu relevantemente com as finanças comporta-
mentais, fazendo a integração entre as descobertas no âmbito 
da psicologia com a teoria de finanças, mas foi em seu trabalho 
com Tversky que ele analisou o processo de tomada de decisão 
em ambientes de incerteza, sua principal contribuição ou a mais 
representativa para a inserção desse novo paradigma. 

Segundo sua perspectiva, a teoria da utilidade não é sufi-
ciente para explicar as situações reais em que os agentes de-
param com condições de incerteza, uma vez que os modelos 
não incorporam características próprias da natureza humana 
(KAHNEMAN & TIVERSKY, 1974, 1979). 

Considerando as características humanas relacionadas pela 
Behavioural Finance, observa-se que os processos decisórios 
dos investidores, sobretudo nas empresas de base tecnológica, 
convergem mais apropriadamente para as ideias das Finanças 
Comportamentais na medida em que a assunção de riscos (ge-
ralmente elevados) por parte do investidor se condiciona, entre 
outros, à expectativa de retornos anormais (múltiplos) ao custo 
de capital que sejam relevantes. Nesse sentido, a expectativa 
de retornos múltiplos é coerente com a alocação de recursos 
nestes tipos de ativos. Damodaran (2009, p. 25) afirma que 
“aqueles que desejam grandes recompensas precisam tam-
bém estar dispostos a se expor a um risco considerável”, o que 
é inerente a este tipo de ativo – empresas de base tecnológica. 

2.3 Modelos de avaliações de empresas (valuation)
2.3.2 Principais métodos de valuation 

Como mencionado, diversos são os métodos de avaliação 
de empresas. Santos, Schmidt e Fernandes (2006) elencam 
11 modelos para calcular o valor da empresa baseando-se 
no fluxo de caixa descontado, descontos de dividendos, ava-
liação relativa e precificação de opções. Para Damodaran 
(2007, p. 6), os modelos classificam-se em quatro tipos se-
gundo as abordagens dadas: avaliação pelo fluxo de caixa 
descontado, avaliação patrimonial, avaliação relativa e ava-
liação por direitos contingentes. 

Apesar da grande quantidade de técnicas disponíveis, 
dois métodos são muito estudados e difundidos pela literatura 
pertinente (OHLSON E GAO, 2008; DAMODARAN, 2002): o 
modelo baseado no Fluxo de Caixa Descontado (DCF – Dis-
counted Cash Flow) e o Modelo Ohlson (Residual Income 
Valuation). Abaixo são apresentados os principais modelos 
citados pela literatura.

2.3.2.1 Método do fluxo de caixa descontado
Segundo este modelo, o valor da empresa é representado 

pelo valor presente dos fluxos de caixa futuro esperados.  Para 
Damodaran (2007), este é o modelo “mais comum nas salas de 
aula”. O DCF é adequado para avaliação de empresas (ativos) 
que possuam fluxos de caixa positivos, com alto grau de confia-
bilidade nas estimativas, e que “exista um substituto para o risco 
que possa ser utilizado na determinação da taxa de desconto” 
(SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES, 2006).

 Destaca-se que este carrega em sua essência certo grau 
de subjetivismo, o que é inerente ao processo (MARTINEZ et 
al., 2001; DAMODARAN, 2002). Além disso, as características 

do ativo avaliado deverão ser analisadas, haja vista a neces-
sidade de ajustes em alguns casos, tais como: empresas com 
prejuízos, empresas cíclicas, empresas com ativos subutiliza-
dos ou não utilizados, empresas com patentes ou opções que 
não geram resultados e empresas em fase de reestruturação.

Formalmente o cálculo do fluxo de caixa será obtido 
pela fórmula: 

Em que:

VE = Valor da Empresa

FCt = Fluxo de Caixa Gerado pelo negócio no período t

n = Série temporal analisada

K = Taxa de retorno exigida pelo investidor

(1)

Uma questão relevante na elaboração do Fluxo de Caixa 
é a estimativa do Fluxo de Caixa. As projeções exigem iden-
tificação das variáveis mais representativas para o cálculo do 
fluxo, e geralmente são utilizados os preços dos produtos, vo-
lume de vendas, custos de matérias-primas, despesas ope-
racionais e variáveis macroeconômicas (juros, câmbio, etc.).

Dadas as características das empresas que recebem 
aportes de VC/PE, o desafio (estimativa dos fluxos de 
caixa) estará presente em todas as avaliações realiza-
das por estes investidores.

2.3.2.1 Modelo Ohlson
O modelo Ohlson foi desenvolvido por James Ohlson em 

1995 e constituiu um marco na metodologia de avaliação de 
empresas, pois resgatou a importância da informação con-
tábil para o usuário da informação (tomador de decisão), na 
medida em que utiliza o lucro e o patrimônio líquido como 
variáveis para a estimação do valor da empresa. 

Sua origem resgata as premissas do Modelo de Desconto de 
Dividendos (MDD) e posteriormente as do Modelo de Avaliação 
pelo Lucro Residual (ALR). Enquanto o primeiro (MDD) consi-
dera que “o valor da empresa é a soma de seus investimentos 
de capital e o valor presente descontado do lucro residual de 
suas atividades futuras” (CUPERTINO, LUSTOSA, 2006, p. 
50), o segundo (ALR) pressupõe que o “valor da empresa re-
presenta o valor presente de todos os dividendos futuros”.

Fukui (2001) afirma que outra contribuição para a pesquisa 
em contabilidade foi a premissa de linearidade da dinâmica das 
informações, denominada DIL (Linear Information Dynamics – 
Dinâmica das informações lineares). Essa premissa consiste 
em assumir que outras informações não captadas pela contabi-
lidade devem ser consideradas na avaliação de empresas, uma 
vez que elas impactarão no preço das ações (capital). Nesse 
sentido, o MO alia dados históricos, o conceito de lucro (limpo), 
a definição de patrimônio líquido e a prospecção de lucros anor-
mais considerando informações passadas e futuras.

Formalmente, o MO é calculado a partir da 
seguinte equação:

(2)

Vagner Antônio Marques      Jacqueline Veneroso Alves da Cunha      Poeuri do Carmo Mário
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Para Cupertino e Lustosa (2006), o MO incorpora os 
pressupostos de Modgliani e Miller (1961). Isso implica 
que, combinadas, tais propriedades indicam que os divi-
dendos afetam o valor do Patrimônio Líquido, mas não o 
lucro corrente, como Ohlson (1995). Cupertino e Lustosa 
(2006) esclarecem, ainda que no cálculo do valor da em-
presa a partir do MO se necessite de três variáveis: valor 
contábil do PL no período corrente (     ) lucros no período 
corrente (     ) e outras informações correntes (     ) . Além 
disso, necessita-se de três parâmetros: Ômega (     ) e 
Gama (   ), que são os parâmetros de persistência, e (    ) 
que é a taxa de desconto (retorno esperado).

Apesar das contribuições trazidas por este modelo, perce-
be-se que ele não eliminou a presença de fatores subjetivos, 
uma vez que a taxa de retorno, as informações correntes e a 
definição dos parâmetros de persistência consistem em defi-
nições a serem feitas pelos analistas. No trabalho de Ohlson 
(1995), nenhuma inferência sobre forma de obtenção destas 
variáveis foi feita, e trabalhos como os de Kothari (2001), De-
chow, Hutton e Sloan (1999), Myers (1999) consideram as 
estimativas amostrais de Ômega (    ) e Gama (    ) .

2.3.2.1 Demais modelos
Os demais modelos referenciados pela literatura são 

abordados de forma sintética enfocando suas principais 
características conforme o quadro 3 (pág.40).

3. Procedimentos metodológicos
3.1 Classificação da pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como explorató-
ria quanto aos objetivos, pois busca trazer à luz maio-
res informações sobre o processo de avaliação de in-
vestimentos por parte dos investidores VC/PE. Cervo, 
Bervian e Silva (2007, p. 63) conceituam as pesquisas 
exploratórias como aquelas que “têm por objetivo fa-
miliarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova per-
cepção dele e descobrir novas ideias”. Recomenda-se 
este tipo de pesquisas para temas pouco estudados, ou 
quando há poucos estudos sobre o tema (CERVO, BER-
VIAN, SILVA, 2007). 

Quanto aos procedimentos, a presente pesquisa 
classifica-se como de levantamento. As pesquisas de 
levantamento ou surveys são aquelas que buscam com-
preender o comportamento de determinado objeto. A 
ciência se dará a partir da solicitação de informações a 
determinados indivíduos (amostra ou população) sobre 
determinado problema (GIL, 1999). Como instrumento 
de coleta de dados, utilizou-se questionário semies-
truturado com questões elaboradas para responder ao 
problema da pesquisa. Segundo Vieira (2009, p. 15), “o 
questionário é um instrumento de pesquisa constituído 
por uma série de questões sobre determinado terma”. 
Para Vergara (2009, p. 39), “é um método de coletar da-
dos no campo, de interagir com o campo composto por 
uma série ordenada de questões a respeito de variáveis 

e situações que o pesquisador deseja investigar”.
Vergara (2009) afirma ainda que os questionários são úteis 

quando se pretende ter uma amostra representativa, quando se 
quer fazer um levantamento (survey) e quando se deseja fazer 
uma pesquisa quantitativa (não excluindo a qualitativa).

 A abordagem de problema utilizada foi qualitativa, pois 
se utilizou da análise qualitativa dos questionários aplicados 
apoiando-se na estatística descritiva para apresentação dos 
dados principais. Richardson (1999) entende que as pesqui-
sas qualitativas são aquelas que possibilitam descrever a 
complexidade de determinado objeto. Reforça que esta abor-
dagem não dá ênfase a técnicas estatísticas para o estudo 
dos fenômenos. Para Vieira (2009, pp. 5-6), “na pesquisa 
qualitativa, o pesquisador busca, basicamente, levantar as 
opiniões, as crenças, o significado das coisas nas palavras 
dos participantes da pesquisa”. Segundo a autora, este tipo 
de pesquisa “não é generalizável” e “mostra opiniões, as atitu-
des e os hábitos de pequenos grupos, selecionados de acordo 
com perfis determinados” (VIEIRA, 2009, p. 6).

3.2 – Definição da amostra
A amostra foi definida a partir do objetivo do estudo, que 

foi identificar quais são os modelos de avaliação utilizados pe-
los fundos de investimentos em empresas emergentes. Estes 
fundos são regulados pela Instrução CVM 209/94. Segundo a 
CVM (www.cvm.com.br), em 2009 (acessado em 27/07/2009) 
existiam 28 fundos administrados por 16 gestores. Dada a 
quantidade reduzida de gestores, a amostra selecionada com-
preendeu todos os gestores registrados na CVM, os quais 
receberam, via e-mail, o questionário utilizado com questões 
fechadas e abertas. Os questionários foram enviados e rece-
bidos no período de 01/07/2009 a 31/07/2008.

O questionário foi dividido em três blocos de perguntas fe-
chadas (com utilização de escala likert) e abertas. Dos 16 ques-
tionários enviados, 8 foram respondidos, sendo que dois  se 
abstiveram de opinar, argumentando que seus fundos não pos-
suíam investimentos representativos, e um deles, inclusive, afir-
mou estar em fase de liquidação. Observa-se que estes fundos 
se extinguem pela saída do investimento ou por finalização do 
prazo de funcionamento. O prazo de funcionamento do fundo é 
de 10 anos prorrogável por mais 5 anos, conforme art. 2º,  pará-
grafo único, da Instr. CVM 209/94, indicando uma liquidação por 
deliberação dos gestores. 

contábil do PL no período corrente (     ) lucros no período 
corrente (     ) e outras informações correntes (     ) . Além 
disso, necessita-se de três parâmetros: Ômega (     ) e 
corrente (     ) e outras informações correntes (     ) . Além 
disso, necessita-se de três parâmetros: Ômega (     ) e 
corrente (     ) e outras informações correntes (     ) . Além 
disso, necessita-se de três parâmetros: Ômega (     ) e 
corrente (     ) e outras informações correntes (     ) . Além 
disso, necessita-se de três parâmetros: Ômega (     ) e 
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Em que:

Gráfico 1 – Administradores participantes.

Fonte: Elaborado pelos autores

Respondentes

Abstenção

Não responderam

Administradores dos FIEE (CVM 209/94)

27%

13%
60%

O Gráfico 1 mostra que os respondentes considerados na 
análise dos dados representaram 27% (vinte e sete por cen-
to) do total de administradores destes tipos de fundos. 
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Segundo os respondentes, foi captado até a data de 
aplicação do questionário um total de R$ 876,5 (oitocen-
tos e setenta e seis milhões e quinhentos mil reais), dos 
quais 34% (trinta e quatro por cento) foram aplicados. Este 
dado demonstra que existe uma quantidade representati-
va de recursos a serem aplicados. O total de empresas 
que receberam aportes destes fundos foi de 61, o que dá 
uma média de investimento de R$ 4,9 (quatro milhões e 
novecentos mil reais). 

Observa-se ainda, uma sólida formação dos profissio-
nais, variando entre especialistas e doutores em institui-
ções classificadas de primeira linha e com experiência no 
mercado financeiro. Estes dados corroboram a pesquisa 
realizada por Ribeiro (2005), que apontava para o alto 
nível de escolaridade e experiência dos gestores.

No que se refere ao processo de decisão de inves-
timentos, 100% (cem por cento) dos respondentes 
utilizam o comitê de investimentos participativos com 
maioria simples (maioria dos investidores presentes), 
e um utiliza complementarmente o sistema Blind pool 
(o gestor escolhe e realiza os investimentos, e todos 
os investidores integralizam a parcela que lhes cabe). 
Percebe-se a preferência por uma maior convergência 
dos fundos com sistemas de decisão adequados às me-
lhores práticas de governança corporativa.

A questão central do presente trabalho consistiu em 

verificar quais modelos de valuation são utilizados pelos 
gestores dos fundos. Os modelos utilizados foram sele-
cionados na literatura. Dados os fatores elencados ante-
riormente, são apresentados abaixo alguns dos principais 
modelos de  citados na literatura (SANTOS, SC-
MIDT, FERNANDES, 2006; PORTELA & NUNES, 2008; 
WERNECK et al., 2007;  OLHSON e GAO, 2008;  GALDI, 
TEIXEIRA & LOPES, 2008; TOZZINI, PIGATTO & ARAÚ-
JO, 2008; DAMODARAN 2002, 2007; COPPELAND, KOL-
LER & MURRIN, 2005; MARTINS et al., 2001).

Questionado sobre quais modelos de valuation eles co-
nheciam ou de quais ouviram falar, os modelos Ohlson, Black 
Scholes e Precificação de opções foram mencionados com 
alto nível de conhecimentos por apenas um gestor, variando 
entre nenhum e mediano para os demais respondentes. Este 
resultado pode indicar uma resistência a estes modelos que 
são muito estudados nas academias, mas que, dadas as ca-
racterísticas e complexidade da indústria, eles não possuem 
uma boa aderência às demandas do setor. Todos os demais, 
conforme os respondentes, são conhecidos e com alto nível. 
De forma a validar o nível de conhecimento dos modelos, 
questionou-se sobre quais eles tinham domínio (Gráfico 3). 

As respostas apresentadas foram consistentes com as 
anteriores, na medida em que os modelos aos quais se refe-
riram como conhecedores e em alto nível convergiram para o 
nível de domínio. Novamente, os modelos de precificação de 
opções, Black Scholes e modelo Ohlson, apresentaram-se 
com níveis de conhecimento variando de nenhum a media-
no, enquanto todos os demais foram respondidos como alto 
nível de domínio. Perguntou-se posteriormente sobre quais 
modelos são utilizados e em que nível, podendo optar por 
nunca, pouco, muito utilizado e predominante. Os resultados 
são apresentados no Gráfico 4.

A partir do Gráfico 4, pode-se verificar que os modelos ba-
seados em fluxo de caixa encontraram maior aderência neste 
setor, corroborando a literatura sobre valuation, que afirma se-
rem o Fluxo de Caixa Descontado e a Avaliação Relativa os 
mais utilizados (DAMODARAN, 2007). Na sequência, aparece-
ram os modelos baseados em EVA e a Avaliação Relativa, para 
este segundo modelo, sendo consistentes com os trabalhos pu-
blicados por Damodaran (2002, 2007). Destaca-se que o mo-
delo Ohlson (1995, 2005) não foi mencionado como utilizado; 
entretanto, os dados não permitem inferir sobre os motivos, mas 
uma hipótese que se pode levantar é que a não utilização está 
relacionada às características da indústria (VC/PE). 

Fundos FIEE (CVM 209/94)

Gráfico 2 – Fundos Mútuos de Investimentos em 
Empresas Emergentes participantes da pesquisa.

45%

7%

48%

Fonte: Elaborado pelos autores

Respondentes

Abstenção

Não responderam

Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 3 – Nível de conhecimento sobre modelos de valuation.
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4. Análise dos dados
O Gráfico 2 evidencia que os respondentes  representam 

45% do total de fundos, conforme disponível no site da CVM 
(acessado em 27/07/2009), observando-se uma concentração 
de fundos em administradores específicos.
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Quanto aos motivos que levaram os gestores a utilizar os 
métodos acima, foram identificados a “versatilidade”, “os mé-
todos comumente entendidos e utilizados pelo mercado”, “a 
praticidade e a variabilidade de parâmetros”, “o conhecimen-
to e a adequação técnica”.

Estes fatores se relacionam aos aspectos levantados por 
Lopes e Martins (2007), que expuseram a ideia de que a institu-
cionalização pode ocorrer devido a incertezas do ambiente, por 
normas estabelecidas e coerção. Os fatores praticidade, nível 
de conhecimento e adequação técnica dos modelos foram cor-
rentes em todos os respondentes, indicando que a incerteza do 
ambiente (inerente às características da indústria) pode levá-los 
a utilizar os métodos mais conhecidos pelo setor.

Visando identificar sinais do nível de importância dos mode-
los para a decisão de investimentos, observou-se que 33% dos 
respondentes afirmaram que “são determinantes”, mas ressal-
taram que os modelos heurísticos, apesar de não serem utili-
zados predominantemente pela maioria, são considerados na 
análise. O argumento comum é que, dadas as características 
do investimento, de baixa liquidez, investimento minoritário em 
alguns casos, o perfil do empreendedor, o mercado em que a 
empresa atua e a equipe de gestores são dados relevantes ao 
processo. Apenas um gestor afirmou que os modelos de valu-
ation “são usados apenas como guia”, reforçando que a avalia-
ção final é qualitativa e quantitativa. Cabe salientar que algumas 
concepções acerca do valuation são questionáveis. É comum 
que todos entendam que o valuation não é algo exato e carre-
ga certo grau de subjetividade, mas carrega em seu discurso a 
possibilidade de “se realizar um valuation com boa precisão”, 
o que é contraditório. Damodaran (2007, p. 3) explica que “a 
precisão da resposta utilizada como medida de qualidade do 
processo que a gerou (...) pode ser apropriada à matemática ou 
à física”, mas, “em termos de avaliação, trata-se de uma parca 
medida de qualidade”. 

5. Considerações finais
O presente trabalho buscou responder a quais são os mo-

delos de valuation utilizados pelos Fundos Mútuos de Inves-
timentos em Empresas Emergentes (FMIEE). A resposta a 
esta questão nos possibilita afirmar que, entre os modelos 
apresentados, apenas o Black Sholes, Precificação de Op-
ções e o Ohlson foram parcialmente refutados, ou seja, a 
maioria dos investidores possui um nível de conhecimento 
médio, baixo ou nenhum sobre estes modelos. Tal achado 
pode relacionar-se com as características dos ativos, além 

da complexidade dos modelos. A rejeição a modelos de difícil 
compreensão fundamenta-se no princípio da parcimônia, ou 
seja, quanto menos complexo e útil for o processo, melhor. 
Este resultado também refutou parcialmente o descrito na li-
teratura, que apresenta os modelos baseados no Fluxo de 
Caixa (DAMODARAN, 2002) e o Ohlson (OHLSON, GAO, 
2008) como os principais. Entretanto, como observado, o 
modelo de Ohlson não está disseminado nesse segmento. 

Quanto ao nível de utilização, verifica-se que as respostas 
foram consistentes com o nível de conhecimento, ou seja, aque-
les modelos desconhecidos não estão codificados, não são in-
corporados nem reproduzidos. Observa-se que os resultados 
da frequência de utilização são consistentes com a afirmativa 
de Damodaran (2007), na medida em que os modelos que 
apresentaram predominância na utilização foram aqueles ba-
seados em fluxo de caixa e avaliação relativa. O EVA também 
apresentou alto índice de utilização, e, complementarmente, 
seguiram-se os modelos heurísticos, múltiplos do faturamento 
e de avaliação contábil. 

Ressalta-se que os modelos e critérios de avaliação 
não são excludentes, e sim complementares, porque, 
dada a necessidade de judgment, a utilização de parâ-
metros (heurísticas) no processo se apresentam como 
elemento-chave. Tais verificações são congruentes com a 
Behavioural Finance. Destaca-se que alguns responden-
tes sinalizaram que os modelos de valuation “são usados 
apenas como guia. A decisão final é negocial (qualitativa 
e quantitativa). Das empresas que recebem aporte dos 
FMIEE investigados, são esperados retornos de múltiplos 
do principal do investimento”. Tratando-se de uma pesqui-
sa exploratória, pode-se dizer que os objetivos do traba-
lho foram atingidos, pois foram identificados os modelos 
utilizados pelos gestores dos FMIEE, além de evidenciar 
que a utilização dos modelos Ohlson e Black Sholes não 
é observada empiricamente como propõe a literatura. Isso 
pode relacionar-se com a complexidade e características 
dos ativos avaliados, e, nesse sentido, pesquisas que bus-
quem identificar as causas de refutação dos mencionados 
anteriormente possibilitarão compreender a demanda dos 
gestores, suas características e aspectos considerados na 
utilização de uma metodologia (técnica) de gestão. Os re-
sultados são preliminares e demandam continuidade da 
pesquisa de forma a compreender em maior profundidade 
o comportamento dos gestores e a influência dos modelos 
na decisão de investimentos.

Modelos de Valuation Utilizados pelos Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas Emergentes (FMIEE)

Gráfico 4 – Nível de utilização sobre modelos de valuation.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Modelo 
baseado no 
EVA® - Valor 
Econômico
Agregado

Nopat = resultado operacional líquido depois dos 
impostos (Net Operating Profit After Taxes)
C% = Percentual do custo do capital
TC = Capital total investido 
total (próprio e terceiros)

O valor de uma empresa que consistirá no valor 
presente dos EVA futuros adicionados do capital 
investido.

Modelo de 
Desconto de 
Dividendos

VE = Valor da Empresa
FCn = Fluxo de dividendos pelo negócio no 
período n
K = Taxa de retorno exigida pelo investidor
n = Série temporal analisada

O modelo de desconto de dividendos pressu-
põe que o valor de uma empresa será obtido 
a partir dos fluxos de dividendos esperados 
trazidos a valor presente.

Múltiplos do
faturamento

Este modelo é uma simplificação do modelo de capitalização do lucro e substitui o lucro pelo faturamento, sendo geralmente 
recomendado para pequenos negócios e/ou empresas com um sistema contábil falho ou inexistente. Nesta técnica, a subjetivi-
dade é reforçada na medida em que depende da expertise do avaliador para a definição do multiplicador. Entretanto, conforme 
Martinez et al. (2001), isso não compromete a aproximação do valor econômico do empreendimento.

Múltiplos do 
Fluxo de Caixa

Neste modelo, os lucros são substituídos pelo EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucro 
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização). A partir da definição desta variável, necessário se faz definir o multiplicador. 
A definição do multiplicador está relacionada à taxa de retorno do investimento (payback) default do setor.  Martinez et al. (2001) 
afirmam que “cada segmento econômico tende a ter seu próprio multiplicador em função da estrutura da formação de seu resultado 
e da taxa de retorno requerida.”

Black Scholes 
e Valorização 
de opções

Uma opção (direito contingente) é um tipo de ativo vinculado a determinadas contingências (DAMODARAN, 2007), ou seja, ela 
surgirá apenas se os eventos vinculados ocorrerem. Como exemplo, podemos citar os primes, scores, direitos de valores contingen-
tes e warrants. Dadas as características destes tipos de ativos, eles não permitem a utilização dos modelos clássicos de valuation 
(DCF), isso porque, embora seja possível estimar o fluxo de caixa esperado pelo ativo, a obtenção do custo de oportunidade do 
capital é impossível. Os modelos de avaliação por opções representam uma alternativa para títulos com características distintas dos 
demais ativos e foram propostos primeiramente por Black e Sholes em 1976 e vêm sendo aprimorados ao longo do tempo.

Modelos 
(critérios) 
Heurísticos

Todo o conjunto de variáveis ou regras definidas pelo investidor que os auxiliarão a selecionar as possibilidades de alocação de
recursos (PUCHKIN, 1967; KAHNEMAN & TVERSKY, 1974, 1979). 

Capitalização 
de lucros

ve = valor da empresa 
LMp = Lucro Médio Ponderado 
i = Taxa de capitalização 
n = período de capitalização

A capitalização de lucros considera que o valor da 
empresa será obtido a partir da capitalização dos lu-
cros médios ponderados a uma taxa subjetivamente 
determinada (MARTINEZ et al., 2001).

Modelo Fórmula Variáveis Conceito
Avaliação 
Patrimonial
Contábil

ve = valor da empresa 
at = ativo total 
pt = passivo total

O valor da empresa equivale ao seu patrimô-
nio líquido no momento da operação. Apesar 
das críticas e limitação deste modelo, em em-
presas com valor patrimonial contábil próximo 
ao valor de mercado ele é recomendado.

Avaliação
patrimonial 
pelo mercado

ve = valor da empresa 
         = ativo total 
         = passivo total

Nesta técnica, os ativos e passivos serão ajusta-
dos ao valor de mercado na data da operação, e 
por este motivo ela é denominada avaliação pa-
trimonial pelo mercado.

Valor presente 
de dividendos 
(Modelo de 
Gordon)

DPSt = Dividendos esperados no próximo ano 
r = Taxa de retorno esperada pelos investimentos 
g = taxa de crescimento perpétua ao longo dos 
dividendos

Neste modelo o valor da empresa corresponde ao 
fluxo de dividendos esperados para o próximo ano 
trazidos a valor presente.

P/L de ações
similares

Este modelo consiste em multiplicar a relação preço e lucro por ação de empresas similares (segmento econômico, tecnologia 
e sistema de gestão) pelo valor do lucro da empresa avaliada (SANTOS, SCHIMIDT e FERNANDES, 2006).

Avaliação 
Relativa

Índice preço/lucro médio do setor; Índice preço/valor contábil; 
Índice preço/vendas médias do setor; 
Índice preço/fluxos de caixa; 
Índice preço/dividendo; 
Índice valor de mercado/valor de reposição (Q de Tobin).

Consiste em metodologia que compara empre-
sas do mesmo segmento de forma a avaliar 
o preço dos ativos em análise. Neste modelo, 
utilizam-se índices ou indicadores de desempe-
nho com o objetivo de relacioná-los. 

Fonte: Elaborado a partir de Damodaran (2007), Santos, Schimidt e Fernandes (2006), COPPELAND, Koller e Murrin (2002), Martinez et al. (2001), Puchkin (1967), Kahne-
man & Tversky (1974, 1979)

QUADRO 3 ( Anexo) – Demais modelos de valuation

         = passivo total
         = ativo total 

Vagner Antônio Marques      Jacqueline Veneroso Alves da Cunha      Poeuri do Carmo Mário
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Resumo
O presente artigo tem por objetivo investigar a ade-

quação dos currículos adotados pelos cursos de Ciên-
cias Contábeis nas universidades federais brasileiras ao 
Currículo Mundial de Contabilidade proposto pela ONU/
UNCTAD/ISAR. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 
com abordagem hipotético-dedutiva, de cunho quantita-
tivo, a partir do levantamento dos currículos de contabi-
lidade de 27 universidades que ofertam graduação em 
Ciências Contábeis. Adicionalmente, investiga-se se há 
correlação entre a adequação ao Currículo Mundial de 
Contabilidade pelas universidades federais do país e o 
desempenho dos seus graduandos de Ciências Contá-
beis no Exame Nacional de Desempenho de Estudante 
(Enade). Os resultados evidenciam que os currículos 
das IESs pesquisadas apresentam menos de 50% de 
adequação às disciplinas sugeridas pelo Currículo Mun-
dial de Contabilidade e que várias disciplinas ofertadas 
pelas universidades federais brasileiras não guardam 
correspondência com o Currículo Mundial. Além disso, 
o resultado do teste de correlação de Spearman revelou 
que não há correlação entre a adequação pelas univer-
sidades federais brasileiras ao Currículo Mundial e o 
conceito Enade obtido pelas IESs, em 2006. 
Palavras-chave: Currículo Mundial de Contabilidade, 
Enade, Formação do Contador.

Abstract
The present article aims at investigating the adequacy 

of syllabi adopted by accountancy science courses in Bra-
zilian federal universities regarding the world accountancy 

syllabus proposed by the UN/UNCTAD/ISAR. To that end, 
a research with a deductive-hypothetical approach, of quan-
titative nature, was conducted based on a survey into ac-

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 13, n. 50, p. 42 - 52, jan./abr. 2011

Artigo recebido em 08/09/2010 e aceito em 22/02/2011

42 

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 



 43

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ Pensar Contábil 

countancy syllabi in 27 universities that offer degrees in 
accountancy sciences. In addition, there is an investigation 
on the connection between adequacy to the world accoun-
tancy syllabus and the performance of accountancy scien-
ce graduates of Brazilian federal universities in the Exame 
Nacional de Desempenho de Estudante – Enade (Student 
Performance National Exam - Enade). The results show that 
the syllabi in the investigated IESs present less than 50% 
of adequacy to the disciplines suggested by the world ac-
countancy syllabus and that several disciplines offered  by 
Brazilian federal universities show no correspondence to 
the world syllabus. Besides that, the result of Spearman’s 
correlation test revealed that there is no correlation between 
federal universities’ adequacy to the world syllabus and the 
ENADE assessment obtained by the IESs, in 2006. 
Key words: World Accountancy Syllabus, Enade, 
Accountant’s formation.

1. Introdução
As discussões acerca do processo de globalização têm es-

timulado o setor contábil a empreender esforços visando pre-
parar seus agentes para esse novo cenário. Nesse sentido, 
interessa conhecer a forma como as Instituições de Ensino 
Superior (IES) presentes em países em desenvolvimento vêm 
reagindo às necessidades da economia globalizada, relativa-
mente à formação dos profissionais em Contabilidade.

Como estratégia para conseguir a qualificação do en-
sino da ciência em âmbito mundial, a Organização das 
Nações Unidas (ONU), por meio do Intergovernmental 
Working Group of Experts on International Standards of 
Accounting and Reporting (Isar), vinculado à United Na-
tions Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
propôs um modelo de currículo mundial para o ensino da 
Contabilidade e formação dos futuros profissionais.

As IESs, porém, não são obrigadas a seguir o currícu-
lo mundial. O modelo sugere a inclusão de módulos de 
disciplinas capazes de garantir mais qualidade ao ensino 
contábil, cabendo a cada IES decidir quanto à sua adoção.

No Brasil, as IESs têm autonomia para elaborar seus cur-
rículos, devendo, porém, obedecer à legislação do Ministério 
da Educação (MEC). A Resolução nº 10/2004 do Conselho 
Nacional de Educação institui as diretrizes curriculares nacio-
nais do curso de graduação em Ciências Contábeis.

No Brasil, uma das formas institucionais de avaliar o 
desempenho dos cursos superiores se dá por meio do 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Ena-
de), que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Superior (Sinaes), ambos abrangidos pelo MEC. O 
Enade tem por objetivo aferir o rendimento curricular dos 
alunos de graduação, suas habilidades e competências. 
É realizado por amostragem, registrando-se a participa-
ção do aluno em seu histórico escolar (INEP, 2009a).

Criado pela Lei nº 10.861/2004, o Sinaes avalia to-
dos os aspectos relacionados a três eixos principais: as 
instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. 
Dentre os diversos itens sujeitos a avaliação, destacam-
-se o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilida-
de social, o desempenho dos alunos, a gestão da insti-
tuição, o corpo docente e as instalações físicas.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) (2009b), participam do Enade 
os alunos ingressantes e os concluintes dos cursos ava-
liados, por meio de uma prova de formação geral e uma 
específica. Além disso, outra avaliação é feita pelas co-
missões de avaliadores designadas pelo Inep, median-
te visita in loco aos cursos e IESs, ocasião em que se 
verificam as condições do ensino, em especial aquelas 
relacionadas ao perfil do corpo docente, a instalações 
físicas e à organização didático-pedagógica.

No âmbito do Sinaes, os cursos de nível superior são 
submetidos a três tipos de avaliação, que ocorrem em mo-
mentos específicos do ciclo de vida de cada curso: a) a pri-
meira modalidade se dá quando uma IES encaminha ao 
MEC pedido de autorização para abertura de um curso; b) a 
segunda ocorre quando a primeira turma do curso entra na 
segunda metade do seu período letivo, e tem por finalidade 
a obtenção do reconhecimento do MEC; e c) a terceira, des-
tinada a renovação de reconhecimento, é realizada confor-
me o ciclo de avaliação do Sinaes (INEP, 2009b).

Nesse contexto, o presente artigo se propõe responder à 
seguinte questão de pesquisa: Qual a adequação dos cur-
rículos adotados pelos cursos de Ciências Contábeis das 
universidades federais brasileiras ao Currículo Mundial de 
Contabilidade proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR?

Adicionalmente, cabe investigar se há correlação entre a 
adequação ao currículo mundial pelas universidades fede-
rais do país e o desempenho dos cursos de Ciências Con-
tábeis das respectivas universidades no Enade, estabele-
cendo-se as seguintes hipóteses de pesquisa: H0 = Quanto 
maior for a adoção do currículo mundial proposto pela ONU/
UNCTAD/ISAR pelos cursos de Ciências Contábeis das 
IESs federais brasileiras, maior será o conceito obtido junto 
ao Enade; H1 = O conceito obtido pelos cursos de Ciências 
Contábeis junto ao Enade independe da adoção do currícu-
lo mundial estabelecido pela ONU/UNCTAD/ISAR. Dessa 
forma, pretende-se verificar se há correlação positiva en-
tre as variáveis, na perspectiva de que, quanto maior for o 
número de disciplinas do curso de Ciências Contábeis da 
IES em consonância com a orientação do currículo mundial, 
maior será o conceito da IES no Enade.

O objetivo geral do presente estudo consiste em in-
vestigar a adequação dos currículos adotados pelos 
cursos de Ciências Contábeis nas universidades fede-
rais brasileiras ao Currículo Mundial de Contabilidade 
proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR. 

Além desta introdução, o artigo explora, no campo teórico, 
o currículo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR, na se-
gunda seção. No terceiro tópico, são analisados os resultados 
de pesquisas anteriores sobre a adoção do Currículo Mundial 
de Contabilidade. Na sequência, explica-se a metodologia em-
pregada e são apresentados e analisados os seus resultados. 
No último tópico, são consignadas as conclusões do estudo.

2. Currículo mundial de contabilidade 
proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR

O atual cenário de mudanças na área contábil tem 
provocado alterações nas normas de diversos países 
(inclusive o Brasil) para convergência aos padrões e às 
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normas internacionais de Contabilidade (International 
Financial Reporting Standards – IFRS) editadas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB).

Nesse contexto, surge a necessidade de adaptação 
dos currículos dos cursos e dos responsáveis por prover 
e disseminar o ensino da Contabilidade para prepara-
ção dos graduandos para o novo cenário da profissão, 
do ensino e da pesquisa contábil que se desenha para 
o futuro. Dessa forma, o currículo adotado nas IESs as-
sume importante papel na preparação dos bacharéis em 
Ciências Contábeis.

Segundo Martín (2004), na década de 1970 surgiram 
na literatura de Educação diversos conteúdos que ditavam 
currículos de disciplinas, com o objetivo de melhorar o 
processo ensino-aprendizagem. A partir daí, dois grandes 
grupos se apresentaram: currículos específicos à margem 
de disciplinas (skill approach); e programas voltados para 
investigar a melhoria da aprendizagem advinda da inser-
ção de currículos de disciplinas (infusion approach).

Na opinião de Magalhães e Andrade (2006), o currícu-
lo representa uma proposta educacional por meio da qual 
uma IES se responsabiliza por sua fundamentação, im-
plementação e avaliação. Segundo Krasilchik (2004 apud 
MAGALHÃES; ANDRADE, 2006), o currículo ideal (teóri-
co) sofre influência de fatores como legislação, docentes, 
alunos, greves, sociedade, mercado de trabalho, recur-
sos financeiros e humanos e economia. Em decorrência 
dessas influências, surge o currículo real, que, por sua 
vez, se apresenta nas modalidades aparente e latente 
(oculto). Nesta última, a IES se revela (inadvertidamente 
ou não) ou, deliberadamente, se omite, porque tudo o 
que acontece na escola faz parte do currículo.

Após várias discussões sobre a educação contábil 
em âmbito mundial, e devido à tendência de harmoniza-
ção de suas normas internacionais, em 1982 foi criado 
o Intergovernmental Working Group of Experts on Inter-
national Standards of Accounting and Reporting (ISAR). 
Vinculado à United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), o Isar tem por objetivo promo-
ver estudos e debates sobre Contabilidade, incluindo a 
formação profissional e a divulgação e publicação de 
informações contábeis. 

Por meio do UNCTAD/ISAR, a ONU abriu caminho 
para a qualificação e convergência do ensino em Con-
tabilidade. Na 16a reunião da UNCTAD, na Suíça em 
1999, foram aprovados dois importantes documentos 
para a formação do profissional em Contabilidade: o 
TD/B/COM.2/ISAR/5 (TD5), denominado  Directiva para 
la Elaboration de um Programa Mundial de Estudios de 
Contabilidad Y Otras Normas Y Requisitos de Cualifica-
ción; e o TD/B/COM.2/ISAR/6 (TD6), denominado Glo-
bal Curriculum for the Professional Education of Profes-
sional Accountants (UNCTAD, 1999).

O TD5 estabelece os principais componentes para a qua-
lificação dos contadores profissionais, a saber: conhecimen-
tos e aptidões gerais, programas de estudos detalhados para 
a formação profissional (aspectos técnicos), exames profis-
sionais, experiência prática, formação profissional continua-
da e um sistema de certificação (UNCTAD, 1999a).

O TD6 propõe um plano de estudos que descreve as 
esferas das questões técnicas que um profissional de 
Contabilidade deve dominar, destacando-se: conheci-
mento da organização e da atividade comercial; tecnolo-
gia da informação; conhecimentos contábeis e assuntos 
afins (UNCTAD, 1999b).

Segundo Mulatinho (2007), o TD5 revela a importân-
cia de estabelecer um currículo mundial para o ensino 
da Contabilidade, resultando num guia de referência, 
como um benchmark para a qualificação dos contado-
res. Enquanto isso, o TD6 trouxe maior detalhamento 
para um programa de conhecimentos gerais em Conta-
bilidade, que deveriam ser seguidos pelos contadores 
na prestação de serviços contábeis de padrão interna-
cional e compatível com as mudanças de ordem tec-
nológica, social, política, ambiental e, principalmente, 
econômica, em âmbito mundial.

Na 20ª reunião da UNCTAD, promovida em 2003, foi 
aprovado o documento TD/B/COM.2/ISAR/21 (TD21), que 
introduziu modificações nas diretrizes curriculares propostas 
no TD6. A opção por tais mudanças deveu-se à necessidade 
de reforço na formação do contador, logo após a quebra de 
grandes empresas norte-americanas (UNCTAD, 2003).

Nesse sentido, pode-se dizer que, com o objetivo de 
estabelecer uma marca internacional para o ensino de 
Contabilidade, dando suporte à qualificação internacio-
nal do profissional contábil, a ONU/UNCTAD/ISAR ela-
borou o TD5, o TD6 e o TD21 com o objetivo de esta-
belecer uma referência internacional para a disciplina 
e promover diretrizes para a harmonização mundial de 
exigências profissionais de qualificação dos contadores 
(MULATINHO, 2007).

O TD21, que é a revisão atualizada do TD6, apresenta 
um modelo revisado de currículo mundial para o ensino 
em Contabilidade, elaborado pelo ISAR, com o objetivo 
de oferecer à comunidade acadêmica internacional uma 
descrição das áreas técnicas que o contador deve domi-
nar, com competência e habilidade. O TD21 divide-se em 
26 módulos, em lugar dos 16 apresentados no TD6.

Riccio e Sakata (2004) distribuem os 26 módulos 
do Currículo Mundial de Contabilidade, proposto pelo 
TD21, em quatro blocos de conhecimento, acrescentan-
do um módulo opcional avançado, ficando os cinco blo-
cos assim compreendidos: conhecimentos organizacio-
nais e da atividade comercial; tecnologia da informação; 
conhecimentos básicos de Contabilidade e áreas afins; 
conhecimentos gerais; e conhecimentos de Contabilida-
de e áreas afins (módulo avançado – opcional).

De acordo com a classificação de Riccio e Sakata 
(2004), os quatro primeiros blocos e seus respectivos 
módulos formam a estrutura apresentada no Quadro 1.

Na classificação compreendida nesses 4 blocos, veri-
fica-se que o Currículo Mundial de Contabilidade reúne 
72 disciplinas-padrão, distribuídas em 26 módulos. O 
bloco acrescentado pelo TD21, referente a conhecimen-
tos de Contabilidade e áreas afins (módulo avançado 
– opcional), está discriminado no Quadro 2. 

Segundo Magalhães e Andrade (2006), esse currícu-
lo é um ponto de partida para os países que queiram 
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1. Conhecimentos organizacio-
nais e da atividade comercial

2. Tecnologia 
da informação

3. Conhecimentos básicos 
de Contabilidade e áreas afins

4.Conhecimentos 
gerais

1.1 Economia
a) Microeconomia
b) Macroeconomia
c) Economia nacional
d) Economia internacional

2.1 Tecnologia da informa-
ção (TI)
a) Conceitos de TI para 
sistemas comerciais
b) Controle interno dos 
sistemas informatizados 
de gestão 
c) Gestão, implementação 
e uso de TI
d) Gestão da segurança 
da informação
e) Comércio eletrônico

3.1. Contabilidade básica 
a) História do pensamento contábil
b) Contabilidade geral
c) Normas da profissão  contábil
d) Contabilidade internacional
e) Teoria da Contabilidade
f) Introdução à análise de balanços

4.1 História e religião
4.2Comportamento 
humano / psicologia
4.3 Sociologia
4.4Metodologia 
de pesquisa científica
4.5 Artes e literatura
4.6 Ética
4.7 Filosofia
4.8 Comunicação oral
4.9 Línguas

1.2 Métodos quantitativos e esta-
tística de atividades comerciais
a) Matemática
b) Matemática financeira
c) Estatística básica
d) Estatística aplicada aos negó-
cios

3.2 Contabilidade financeira
a) Contabilidade avançada
b) Contabilidade comercial
c) Contabilidade ambiental
d) Normas nacionais de Contabilidade 
e) Normas internacionais de Contabilidade
f) Preparação de informes de vários tipos de empresas

1.3 Políticas gerais administra-
tivas, estruturas básicas e com-
portamentos organizacionais
a) Fundamentos de administração
b) Estruturas empresariais
c) Psicologia organizacional

3.3 Contabilidade financeira avançada
a) Tópicos contemporâneos
b) Contabilidade avançada aplicada

1.4 Funções e práticas da gestão 
e administração das atividades
a) Gestão estratégica dos negócios
b) Gestão das operações e 
serviços
c) Gestão de recursos humanos
d) Gestão da produção / materiais

3.4 Contabilidade gerencial
a) Contabilidade de custos
b) Análise de custos
c) Análise de balanços avançados

1.5 Comercialização
a) Fundamentos do comércio
b) Relações públicas
c) Fundamentos de marketing
d) Logística empresarial

3.5 Tributação
a) Contabilidade tributária
b) Atuária
c) Direito tributário

1.6 Operações comerciais inter-
nacionais
a) Operações em mercados 
comuns
b) Gestão internacional de recursos 
humanos
c) Comércio internacional

3.6 Sistemas de informação contábil
a) Sistemas de informações gerenciais
b) Desenvolvimento de sistema de informação contábil
c) Funcionamento dos programas informáticos comer-
ciais

3.7 Legislação comercial
a) Direito comercial
b) Legislação social/trabalhista
c) Direito público e privado
d) Legislação societária

3.8 Fundamentos de auditoria
a) Princípios e conceitos de auditoria
b) Normas nacionais/internacionais de auditoria
c) Auditoria de sistemas informatizados
d) Avaliação e planejamento de auditoria
3.9 Finanças e gestão financeira
a) Mercado de capitais e financeiros
b) Gestão financeira em organizações internacionais
3.10 Integração dos conhecimentos
a) Jogos de empresas
b) Estudos de casos
c) Jogos de simulação computadorizados

Quadro 1 – Blocos de conhecimento do Currículo Mundial de Contabilidade ONU/UNCTAD/ISAR

Fonte: Adaptado de Riccio e Sakata (2004)
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Fonte: TD21 – UNCTAD/ISAR/ONU (2003)

5. Conhecimentos de Contabilidade e  
áreas afins (módulo avançado – opcional)
5.1 Preparação de informes financeiros e  
contábeis de nível avançado
5.2 Contabilidade gerencial avançada
a) Custos avançados
b) Gestão de sistemas de informações gerenciais
c) Técnicas quantitativas de apoio às decisões
5.4 Direito mercantil avançado
a) Contabilidade das instituições financeiras e bancárias
b) Contabilidade agrícola
c) Contabilidade imobiliária
d) Contabilidade governamental
e) Contabilidade de organizações não governamentais
f) Contabilidade industrial
a) Direito internacional trabalhista e comercial
5.5 Auditoria avançada
a) Auditoria contínua
b) Auditoria ambiental
c) Auditoria pública
d) Auditoria em mercado de capitais
e) Software de auditoria
5.6 Finanças e gestão financeira avançada
a) Gestão de tesouraria
b) Gestão pública
5.3 Tributação avançada
a) Gestão de riscos
b) Planejamento tributário
c) Regimes / tratados fiscais de países estrangeiros
d) Gestão de carteiras
5.7 Estágio em Contabilidade
a) Estágio supervisionado

Quadro 2 – Conhecimentos de Contabilidade 
e  áreas afins (módulo avançado – opcional)

harmonizar seus sistemas de ensino, em resposta aos 
requisitos mundiais.

Ressalte-se que, ao elaborar os documentos TD5, TD6 e 
TD21, a ONU/UNCTAD/ISAR teve por objetivo preparar um 
programa mundial, ou seja, um modelo de currículo mundial 
para o ensino da Contabilidade, que servisse de referência 
e possibilitasse a redução do tempo e dos custos de nego-
ciação de acordos de reconhecimento mútuo de reportes 
contábeis (UNCTAD, 1999).

Alguns pesquisadores defendem a adoção do currículo 
mundial no ensino contábil e sua aplicação global. Burnett, 
Friedman e Yang (2008) apoiam sua implementação mun-
dial, evidenciando que o currículo favorece as habilidades e 
o conhecimento prático da profissão contábil.

[…] preparing a statement of cash flows using direct and 
indirect methods is part of the curriculum in intermediate ac-
counting, students’ perceptions might not significantly chan-
ge until their knowledge and skills in this subject area are 
improved later in the semester after the lecture dedicated 
to how to handle and account for a statement of cash flows 
is presented (BURNETT; FRIEDMAN; YANG, 2008, p. 86).

Kavanagh e Drennah (2007) sugerem que o espaço 
entre a educação e a prática requer ampliação e mudan-
ças nos currículos. Em resumo, a educação contábil em 

âmbito mundial vem sendo solicitada para alterar os cur-
rículos de ensino de graduação em Contabilidade, com 
um corpo de habilidades e atributos, englobando mais do 
que puramente técnicas e experiências nessa ciência. 

Bonk e Smith (1998) defendem a adoção de um currículo pa-
drão internacional para os cursos de Contabilidade, no sentido 
de dar maior eficiência e integração ao ensino contábil. “In this 
way, a faculty curriculum team can develop a more efficient and 
integrated flow of topics and experiences within the program […] 
Students, moreover, will perceive a richer, less technical orienta-
tion in the accounting curriculum” (BONK; SMITH, 1998, p. 286).

No Brasil, os cursos de Ciências Contábeis devem obser-
var as diretrizes curriculares definidas pelo MEC, por meio da 
Resolução no 10/2004 do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e Câmara de Educação Superior (CES), determinan-
do que a organização do curso de graduação em Ciências 
Contábeis deve ser promovida por meio de um projeto pe-
dagógico que venha a contemplar uma série de requisitos 
básicos para a formação do contador (BRASIL, 2004).

No que tange às exigências da Resolução no 10/2004 re-
lacionadas aos currículos de Contabilidade, as  IESs devem 
estabelecer basicamente os conteúdos de formação bási-
ca, de formação profissional e de formação teórico-prática. 
Nesse contexto, vale verificar se, ao obedecerem às nor-
mas da Resolução nº 10/2004, as IESs federais brasileiras 
alinham suas grades curriculares ao que sugere o currículo 
mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR.

Pires e Ott (2008) assinalam que as determinações da Re-
solução no 10/2004 são amplas e flexíveis, cabendo às IESs 
a definição das disciplinas e do número de horas-aula, mas, 
sobretudo, obedecendo às diretrizes estabelecidas. Segundo 
Souza e Ortiz (2006), a Resolução no 10/2004 possibilita maior 
mobilidade às IESs, admitindo que introduzam alterações des-
tinadas a atender às necessidades e demandas dos alunos, 
do mercado e da sociedade. Dutra (2003) ressalta que, atual-
mente, as IESs têm autonomia para definição de sua política 
educacional e dos conteúdos de seus currículos.

3. Pesquisas sobre a adoção do currículo 
mundial de contabilidade

No cenário internacional muito se discute acerca de 
uma reforma dos currículos de Contabilidade nas univer-
sidades, destacando-se os estudos de Preobragenskaya 
e McGee (2002) e Kavanagh e Drennah (2007).

A pesquisa de Preobragenskaya e McGee (2002) evi-
dencia a discussão de uma reforma curricular nos cursos 
de Ciências Contábeis na Armênia e na Bósnia. Esses 
países promoveram uma reforma curricular no ensino 
superior em Contabilidade, com base nas recomenda-
ções da Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA), fundamentadas nas orientações do Currículo 
Mundial de Contabilidade proposto pela ONU/UNCTAD/
ISAR. Esse estudo recomenda à Rússia a adoção de 
uma reforma curricular semelhante àquela implementa-
da na Armênia e na Bósnia.

O estudo de Kavanagh e Drennah (2007) avaliou as 
competências e habilidades exigidas de um graduado 
em Contabilidade, na percepção dos estudantes e do 
mercado na Austrália. Os resultados evidenciam que ao 
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longo do curso os estudantes não desenvolvem habili-
dades consideradas essenciais (por exemplo: a comuni-
cação oral), devido à sua estrutura curricular.

Também no Brasil, o tema tem sido objeto de estudo. 
Dentre as pesquisas brasileiras que tratam do currículo 
mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR, destacam-
se os trabalhos de Riccio e Sakata (2004), Pereira et al. 
(2005), Magalhães e Andrade (2006), Mulatinho (2007), 
Pires e Ott (2008), Erfurth e Domingues (2008), Czesnat 
e Cunha (2008) e Erfurth et al. (2009).

O estudo de Riccio e Sakata (2004) fez uma análise 
exploratória das grades curriculares de educação supe-
rior em Contabilidade implementadas por 50 universi-
dades, sendo 25 portuguesas e 25 brasileiras, compa-
rando-as entre si e com os blocos de conhecimentos do 
currículo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR. 
Os dois autores concluem que as universidades brasi-
leiras estão mais próximas do currículo mundial do que 
as portuguesas, mas em ambos os casos os blocos de 
conhecimentos gerais e de tecnologia da informação 
são os que menos se aproximam do currículo proposto.

Pereira et al. (2005) investigaram o grau de adequa-
ção dos currículos nacionais de Contabilidade, basea-
dos nas diretrizes curriculares do Parecer nº 146/2002 
CES/CNE, ao currículo mundial recomendado pela ONU/
UNCTAD/ISAR. O estudo conclui ser possível contem-
plar o Currículo Mundial de Contabilidade, partindo-se 
das citadas diretrizes curriculares nacionais, demons-
trando assim um elevado grau de adequação entre a 
formação nacional e as recomendações internacionais.

Magalhães e Andrade (2006) procuraram caracterizar 
e compreender o grau de aderência das grades curricu-
lares dos cursos de Ciências Contábeis no Estado do 
Piauí às recomendações da ONU/UNCTAD/ISAR con-
substanciadas no currículo mundial. O estudo levou à 
constatação de que os currículos praticados naquele 
Estado não apresentam grandes variações em relação 
às sugestões do currículo mundial. Contudo, cerca de 
40% das disciplinas recomendadas pela ONU/UNCTAD/
ISAR não apresentam correspondentes nos currículos 
adotados pelos cursos de Ciências Contábeis no citado 
Estado. Além disso, observou-se que os cursos de Ciên-
cias Contábeis ofertam poucas disciplinas do bloco de 
tecnologia da informação.

Mulatinho (2007) analisou as grades curriculares vi-
gentes nas universidades federais de Pernambuco, Pa-
raíba e Rio Grande do Norte, comparando-as ao mo-
delo de currículo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/
ISAR. Verificou-se que as citadas IESs contemplam as 
disciplinas do currículo mundial, com exceção de: Tec-
nologia da informação, Tópicos internacionais, Contabi-
lidade social, ambiental e internacional.

O estudo comparativo revelou que as diretrizes curricula-
res nacionais de Contabilidade e as recomendações dos ór-
gãos internacionais possuem inúmeros pontos em comum.

Erfurth e Domingues (2008) compararam a estrutura 
curricular do curso de Ciências Contábeis da Universidade 
de Buenos Aires (UBA) com o currículo mundial proposto 
pela ONU/UNCTAD/ISAR. O estudo concluiu que há simi-

laridades entre a estrutura curricular da UBA e o currícu-
lo da ONU/UNCTAD/ISAR, faltando, porém, desenvolver 
mais disciplinas relacionadas a Tecnologia da informação, 
Contabilidade internacional e Contabilidade gerencial.

Czesnat e Cunha (2008) procuraram identificar se os 
currículos dos cursos de Ciências Contábeis das univer-
sidades de Santa Catarina estão adaptados ao currículo 
proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR. Concluíram que as 
matérias ali ofertadas apresentam grande similaridade 
com os blocos de conhecimento sugeridos no currículo 
mundial, à exceção do bloco de Tecnologia da informação.

Em estudo mais recente, Erfurth et al. (2009) com-
pararam as diretrizes curriculares dos cursos de Ciên-
cias Contábeis das IESs da região do Vale do Itajaí com 
o currículo da ONU/UNCTAD/ISAR. O estudo levou à 
constatação de que há similaridades entre o currículo 
mundial e as diretrizes curriculares de Contabilidade 
presentes nas grades curriculares das IESs da região, 
havendo, no entanto, carência de disciplinas voltadas 
para a área de Tecnologia da informação.

4. Metodologia
No tocante à metodologia, o presente estudo classifica-

se como hipotético-dedutivo. Segundo Marconi e Lakatos 
(2007, p. 110), a abordagem hipotético-dedutiva “se inicia 
pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca 
da qual formula hipóteses e, pelo processo e inferência 
dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos 
abrangidos pela hipótese”. Assim, pretende-se investigar 
a adequação dos currículos adotados pelos cursos de Ci-
ências Contábeis das universidades federais brasileiras 
ao currículo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR. 
Investiga-se ainda se há correlação entre a adequação ao 
currículo mundial pelas universidades federais brasileiras 
e os respectivos conceitos no Enade.

Para tanto, foi elaborado um instrumento de coleta de 
dados com base nas 94 disciplinas sugeridas pelo currículo 
mundial da ONU/UNCTAD/ISAR, como visto nos Quadros 
1 e 2. Para cada disciplina encontrada simultaneamente em 
currículo de universidade federal brasileira e no currículo 
mundial, foi atribuído o valor “1”; nos casos de disciplina 
sem correspondente no currículo mundial, atribuiu-se o va-
lor nulo. As disciplinas que não apresentaram similaridades 
com alguma do currículo mundial foram, ao longo do pro-
cesso de coleta, listadas à parte.

A população do estudo compreende todas as 56 uni-
versidades federais brasileiras em funcionamento em 
30/09/2009 (data da coleta dos dados). Desse total, 26 não 
ofertam o curso de Ciências Contábeis, razão pela qual fo-
ram excluídas da população, restando apenas 30 para ob-
jeto de pesquisa. Na etapa seguinte, foram levantadas as 
grades curriculares de Contabilidade disponibilizadas nos 
portais eletrônicos de 25 das 30 universidades, já que 5 
delas não disponibilizaram suas grades curriculares via In-
ternet. Como forma de conseguir esses 5 currículos, foram 
encaminhadas solicitações via e-mails, obtendo-se retorno 
de apenas duas delas. Assim sendo, o presente estudo se 
restringiu a analisar os currículos dos cursos de Ciências 
Contábeis das 27 universidades relacionadas no Quadro 3.
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Na análise dos dados, adotou-se uma abordagem quanti-
tativa. Segundo Martins e Theóphilo (2007), numa avaliação 
quantitativa o pesquisador deve organizar, sumarizar, carac-
terizar e interpretar os dados numéricos coletados, por meio 
de métodos e técnicas estatísticas. Para tanto, analisou-se a 
adequação dos currículos das citadas universidades ao currí-
culo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR, por meio de 
técnica estatística descritiva. 

Posteriormente, verificou-se a existência de correlação entre 
a adequação dos currículos das 27 universidades ao currículo 
mundial e os respectivos conceitos junto ao Enade, mediante 
utilização do software SPSS Data Statistics, versão 17.0. Fo-
ram testadas as seguintes hipóteses: H0 = Quanto maior for 
a adoção do currículo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/
ISAR pelos cursos de Ciências Contábeis das IESs federais 
brasileiras, maior será o conceito obtido junto ao Enade; H1 = 
O conceito obtido pelos cursos de Ciências Contábeis junto ao 
Enade independe da adoção do currículo mundial estabelecido 
pela ONU/UNCTAD/ISAR.

Para tanto, inicialmente, aplicou-se o teste de normalida-
de de Kolmogorov-Smirnow, verificando-se que os dados não 
seguem uma distribuição normal. Dessa forma, utilizou-se o 
teste não paramétrico Correlação de Spearman para avaliar 
se há correlação entre essas variáveis. Vale destacar que para 
o cálculo do teste estatístico de correlação somente foram in-
cluídas as universidades que participaram do Enade em 2006 

1 Universidade Federal do Amazonas UFAM
2 Universidade Federal do Pará UFPA
3 Universidade Federal de Rondônia UNIR
4 Universidade Federal de Roraima UFRR
5 Universidade Federal de Tocantins UFT
6 Universidade Federal de Alagoas UFAL
7 Universidade Federal da Bahia UFBA
8 Universidade Federal do Ceará UFC
9 Universidade Federal da Paraíba UFPB
10 Universidade Federal de Campina Grande UFCG
11 Universidade Federal de Pernambuco UFPE
12 Universidade Federal do Piauí UFPI
13 Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN
14 Universidade Federal de Sergipe UFS
15 Universidade de Brasília UnB
16 Universidade Federal de Goiás UFG
17 Universidade Federal de Mato Grosso UFMT
18 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS
19 Universidade Federal do Espírito Santo UFES
20 Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
21 Universidade Federal de São João del-Rei UFSJ
22 Universidade Federal de Uberlândia UFU
23 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri 
UFVJM

24 Universidade Federal do Paraná UFPR
25 Universidade Federal do Rio Grande  FURG
26 Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
27 Universidade Federal de Santa Maria UFSM

Quadro 3 – Universidades federais analisadas

Fonte: Dados da pesquisa (2009)

(último resultado publicado para o curso de Ciências Contá-
beis) e que obtiveram conceito entre 1 e 5. Nesse caso, foram 
excluídas duas universidades que não participaram do certa-
me e 3 que obtiveram “sem conceito” (SC), o que reduziu o 
tamanho da amostra a 22 IESs.

5. Resultados
O presente tópico apresenta os dados da pesquisa e 

a análise dos seus resultados, dividida em duas partes: 
a análise descritiva e a análise da correlação entre as 
variáveis estudadas (adequação do currículo de Ciên-
cias Contábeis das universidades federais brasileiras 
ao currículo mundial e respectivos conceitos no Enade).

5.1 Análise Descritiva
O Gráfico 1 apresenta, para cada uma das 27 univer-

sidades da amostra, a proporção de disciplinas do curso 
de Ciências Contábeis que guardam similaridades com 
as do currículo mundial.

Assinalando 48,94%, a UFCG apresentou a maior 
proporção de adequação ao currículo mundial, com 46 
disciplinas coincidentes ou similares em um total de 94. A 
UFMT e a UFPR, cada uma com 25 disciplinas coincidentes 
ou similares, apresentaram a menor proporção de adequa-
ção ao currículo mundial, correspondente a 26,6%.

No Gráfico 2, observa-se que a UFCG é a universida-
de que reúne o maior conjunto de disciplinas em confor-
midade com o currículo mundial; por outro lado, a UFCG 
apresenta também um dos maiores grupos de disciplinas 
sem similaridades no currículo mundial, totalizando 22, 
ficando atrás apenas da UFRGS (29) e da UNIR (23). A 
UnB e a UFRJ são as universidades que ofertam a me-
nor quantidade de disciplinas não correspondentes às do 
currículo mundial, ambas com apenas 3 disciplinas.

No Gráfico 3, observa-se que a disciplina Funda-
mentos de administração está presente em 26 das 27 
universidades da amostra. Percebe-se também que as 
disciplinas  Microeconomia, Matemática financeira e 
Estatística básica também marcam presença significativa 
nas grades curriculares dos cursos de Ciências Contábeis. 
Entretanto, uma disciplina do bloco de Conhecimentos 
Organizacionais e da Atividade Comercial não foi iden-
tificada nos currículos analisados, no caso, Gestão das 
operações e serviços. 

O Gráfico 4 evidencia que poucas universidades incluem 
em suas grades curriculares disciplinas pertinentes ao blo-
co de Tecnologia da Informação (TI). Com efeito, apenas 10 
universidades ofertam disciplina que introduza os conceitos 
de TI, inexistindo disciplinas relacionadas com a Gestão da 
segurança da informação e com o Comércio eletrônico. 

De acordo com o Gráfico 5, o bloco de Conhecimen-
tos Básicos de Contabilidade e Áreas Afins se desta-
ca dos demais pela maior proporção de adequação ao 
currículo mundial. Percebe-se, no entanto, que poucas 
instituições ofertam disciplinas voltadas para o cenário 
internacional. De fato, das 27 universidades pesquisa-
das, somente 9 disponibilizam a disciplina Contabilida-
de internacional, enquanto apenas 3 ofertam outras dis-
ciplinas relacionadas ao tema. 
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Adequação dos Currículos dos Cursos de Contabilidade das Universidades Federais 
Brasileiras ao Currículo Mundial de Contabilidade e o Desempenho no Enade

Fonte: Dados da pesquisa (2009)
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Gráfico 1 – Proporções da adequação dos currículos das universidades federais brasileiras ao Currículo Mundial de Contabilidade

Gráfico 2 – Quantidades de disciplinas por universidade com e sem correspondentes no Currículo Mundial de Contabilidade

Fonte: Dados da pesquisa (2009)
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Gráfico 3 – Distribuição quantitativa das universidades pesquisadas que ofertam disciplinas do bloco de Conhecimentos 
Organizacionais e da Atividade Comercial

Gráfico 4 – Distribuição quantitativa das universidades pesquisadas que ofertam disciplinas do bloco de Tecnologia da Informação

Fonte: Dados da pesquisa (2009)
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No Gráfico 6, verifica-se que a quase totalidade das 
universidades federais brasileiras oferta disciplina de 
Metodologia científica, como também de Sociologia e 
de Ética. Nota-se a ausência das disciplinas de Artes e 
literatura e História e religião, contempladas no Currícu-
lo Mundial de Contabilidade. 

O Gráfico 7 evidencia que 26 das 27 universidades inves-
tigadas incluem em sua grade curricular a disciplina Conta-
bilidade governamental. Observa-se também que a disciplina 
Gestão de tesouraria, sob a denominação Administração fi-
nanceira, é ofertada por 23 universidades. Observa-se que as 
disciplinas relacionadas com negócios internacionais são pou-
co ofertadas como Direito internacional trabalhista e comercial, 
que apenas uma universidade inclui em sua grade curricular. 

O Gráfico 8 relaciona as 5 disciplinas mais ofertadas pelos 
cursos de Ciências Contábeis das universidades federais bra-
sileiras entre aquelas não contempladas no currículo mundial 
da ONU/UNCTAD/ISAR. Destacam-se do grupo as disciplinas 
Perícia Contábil, ofertada por 24 universidades, Controladoria 
em 19 e Trabalho de Conclusão de Curso / Monografia, pre-
sente no currículo de 15 universidades.

5.2 Análise da correlação entre as variáveis
Realizou-se o teste de correlação entre as variáveis 

(a) adequação do currículo das universidades federais 

História do pensamento contábil
Contabilidade geral
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Teoria da contabilidade
Introdução à análise de balanços
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Fonte: Dados da pesquisa (2009)
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Gráfico 5 - Distribuição quantitativa das universidades pesquisadas que ofertam 
disciplinas do bloco Conhecimentos Básicos de Contabilidade e Áreas Afins
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Gráfico 6 - Distribuição quantitativa das universidades pesquisadas que ofertam disciplinas do bloco de Conhecimentos Gerais

brasileiras ao currículo mundial e (b) seu conceito no 
Enade aplicado em 2006. Ressalta-se, no tocante ao 
curso de Ciências Contábeis, que o MEC ainda não ha-
via divulgado os conceitos do Enade realizado em 2009.

A Tabela 1 apresenta o resultado do teste de Correla-
ção de Spearman aplicado sobre as variáveis.

Fonte: Dados da pesquisa (2009)

Variável Coeficiente de Correlação

Currículo Mundial x Enade 0,075

Significância 0,739

Tabela 1 – Correlação de Spearman

Observa-se, na Tabela 1, que as variáveis adequa-
ção ao currículo mundial e a nota do Enade assinalam 
uma associação positiva fraca (0,075), indicando que 
uma maior adequação pouco contribui para o aumento 
da nota do Enade. Entretanto, do ponto de vista estatís-
tico, essa relação não se estabelece, uma vez que, pelo 
teste de hipóteses, o coeficiente de correlação de Spe-
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Fonte: Dados da pesquisa (2009)

Gráfico 7 - Distribuição quantitativa das universidades pesquisadas que ofertam disciplinas do bloco de contabilidade 
e Áreas Afins (módulo avançado - opcional)
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arman não é significante a 0,05 (0,739). Assim, aceita-
se a hipótese H1. A aceitação da hipótese H1 pode ter 
sido ocasionada pela baixa adequação dos currículos 
das universidades federais brasileiras ao currículo mun-
dial recomendado pela ONU/UNCTAD/ISAR, bem como 
pela comparação de notas de uma única avaliação dos 
cursos de Ciências Contábeis (Enade de 2006).

6. Conclusões
O estudo analisou os currículos adotados pelas uni-

versidades federais brasileiras para os cursos de Ciên-
cias Contábeis e os comparou com o currículo mundial 
elaborado pela ONU/UNCTAD/ISAR. Verificou-se que 
diversas IESs federais no Brasil ofertam disciplinas em 
consonância com o currículo mundial. Nota-se, porém, 
que esse número ainda não é suficiente, visto que os 
currículos dos cursos de Ciências Contábeis das IESs 
pesquisadas possuem menos de 50% de adequação às 
disciplinas do currículo mundial.

Observou-se ainda que muitas disciplinas ofertadas 
pelas universidades federais não encontram correspon-
dentes no currículo mundial, ou seja, são disciplinas pro-
movidas pelas IESs federais no Brasil que estão ausentes 
do Currículo Mundial de Contabilidade. Ao todo, foram 
identificadas 129 disciplinas que não se enquadram no 

currículo da ONU/UNCTAD/ISAR. Dentre essas, desta-
ca-se a Perícia contábil com o maior número de registros 
nas grades curriculares das universidades investigadas.

Quanto à análise realizada entre a adequação das 
universidades federais brasileiras ao currículo mundial e 
os respectivos conceitos no Enade 2006, encontrou-se 
uma correlação próxima de 0, fundamentando a hipóte-
se de que não há uma relação entre a adequação das 
universidades federais ao currículo mundial e as respec-
tivas pontuações no Enade.

Conclui-se que os currículos dos cursos de Contabi-
lidade das IESs pesquisadas não estão adequados ao 
currículo mundial proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR, 
visto que a universidade com maior proporção de ade-
quação alcança apenas 48,94%. 

Recomenda-se que os cursos de Ciências Contábeis 
das IESs brasileiras implementem mudanças em seus 
currículos, em especial no tocante a disciplinas voltadas 
para a internacionalização dos negócios e para as nor-
mas internacionais de Contabilidade, dado o cenário de 
mudanças e demandas atuais das práticas contábeis. 
Sugere-se a realização de novas pesquisas, com am-
pliação do universo das instituições de ensino e a in-
corporação dos resultados do Enade de 2009 (quando 
divulgados) para os cursos de Ciências Contábeis.

Gráfico 8 - Distribuição quantitativa das universidades pesquisadas que ofertam disciplinas não contempladas no 
Currículo Mundial de Contabilidade
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Fonte: Dados da pesquisa (2009)
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Resumo
O objetivo deste estudo é avaliar o nível de percepção 

dos docentes dos programas de pós-graduação stricto 
sensu em Ciências Contábeis acerca do Pronunciamento 
Conceitual Básico emitido pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e analisar a possível relação entre o 
nível de percepção e algumas características ou atitudes 
dos docentes. Trata-se de um estudo descritivo e explica-
tivo, delineado por meio da utilização de questionário com 
questões em escala Likert de cinco pontos. A amostra é 
composta por 46 docentes que responderam integralmen-
te ao questionário enviado por meio de uma plataforma 
de pesquisa on-line.  Os procedimentos estatísticos uti-
lizados para analisar a relação entre as variáveis foram 
testes paramétricos e não paramétricos de correlação e de 
diferença de médias. A margem de erro é de 5%, para um 
nível de confiança de 95%. Os resultados revelam que o 
nível de percepção dos docentes é considerado alto, uma 
vez que nenhum dos respondentes ficou abaixo de 50% 
da pontuação total. Verificou-se ainda que existe diferença 
entre os níveis de percepção quando considerada a linha 
de pesquisa dos docentes, mas não há diferença entre as 
médias quando consideradas as variáveis: região, leitura 
prévia do Pronunciamento Conceitual e realização de pes-
quisas sobre tema; o nível de percepção tem relação po-
sitiva  e significativa com o grau de pertinência do assunto 
para a atuação docente e grau de frequência de discussão 
do tema em sala de aula, mas essa relação não é signifi-

cativa quando se considera o tempo que os docentes têm 
dedicado a estudo e aprofundamento do tema.
Palavras-chave: Contabilidade; Estrutura Conceitual; 
Percepção docente.

Abstract
This study aims to assess the level of perception of post-

graduate professors in Accounting on the Basic Concept Sta-
tement issued by the CPC. And, besides, it investigates the 
possible relationship between the professors level perception 
and some characteristics or attitudes of them. This is a des-
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criptive and explanatory study, designed to use a questionnai-
re with questions in Likert format of five points. The sample 
consists of 46 professors who responded fully to the questio-
nnaire sent through an online search platform. The statistical 
procedures used to analyze the relationship between the va-
riables were parametric tests and non-parametric correlation 
and mean difference. The error margin is 5% for a confidence 
level of 95%. The results of this study show that: the level of 
professors perception is considered high, since none of the 
respondents was below than 50% compare with the total sco-
re. It was also a significant difference between levels of percep-
tion when considering the line of research for professors, but 
there is no difference between the averages when considering 
the variables: region, prior reading of the Standard Conceptual 
and conducting research on a topic. The perception level is 
positive and careers significant relationship with the degree of 
relevance of the subject for the educational performance and 
frequency degree of discussion for the topic in the classroom, 
but this relationship is not significant when considering the time 
that professors are dedicated to research and analysis theme.
Key words: Accounting, Conceptual Framework, Pro-
fessors’ perception.

1. Introdução
A Contabilidade é uma área de conhecimento que tem 

seu desenvolvimento alinhado com o os avanços de outras 
áreas das ciências sociais aplicadas, principalmente da eco-
nomia, e o da própria sociedade como um todo. Em outros 
termos, a história da evolução da Contabilidade reflete o de-
senvolvimento socioeconômico, sob a influência de aspectos 
políticos e institucionais. 

Por se desenvolver sob influência de variáveis ambientais 
(política, economia, cultura e arcabouço institucional), nos diver-
sos países a prática contábil se desenvolveu a partir de concep-
ções diferentes e, em decorrência disso, o registro dos mesmos 
fatos pode gerar resultados diferentes, conforme o corpo nor-
mativo que orienta o reconhecimento e mensuração das transa-
ções (Martins, Martins e Martins, 2007). Dessa forma, a lingua-
gem contábil não é homogênea em termos internacionais, pois 
cada país tem critérios próprios e diferentes para reconhecer e 
mensurar cada transação. 

Porém, com a globalização dos mercados, no que tange ao 
desenvolvimento do mercado de capitais internacional, à ex-
pansão dos investimentos diretos estrangeiros e à constituição 
de grandes blocos econômicos, consolidou-se a necessidade 
de se ter um conjunto de normas e práticas contábeis interna-
cionais que permitam a comparação de informações de natu-
reza financeira entre as empresas. Segundo Peleias e Bacci 
(2004), a padronização das normas contábeis é uma preocu-
pação mundial, que objetiva, a partir do contexto da economia 
global, um entendimento único dos termos, princípios, normas 
e formas de apresentação das demonstrações contábeis, tendo 
em vista que os diferentes usuários possam interpretá-las, con-
forme suas necessidades.

No Brasil, o processo de convergência encontra-se em um 
estágio avançado e tem no Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) o órgão responsável pela emissão de normas 
contábeis em consonância com as emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). Um dos primeiros pronun-

ciamentos emitidos pelo CPC foi o Pronunciamento Conceitual 
Básico – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis, correlato ao Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements, emiti-
do pelo IASB. As disposições desse pronunciamento conceitual 
têm por finalidade dar suporte à elaboração de novos pronun-
ciamentos técnicos e aos profissionais contábeis ao elaborar as 
demonstrações contábeis, além de auxiliar os auditores inde-
pendentes a formar a sua opinião.

O Pronunciamento Conceitual Básico apresenta mui-
tas diferenças em relação aos textos que estabeleciam 
a Estrutura Conceitual da Contabilidade no Brasil, princi-
palmente no que tange ao julgamento profissional, à ca-
pacidade de interpretação e ao comprometimento com a 
melhor evidenciação, considerados pontos-chaves na ela-
boração das demonstrações contábeis.

A partir desse contexto e da necessidade de que os docen-
tes que atuam na formação e aperfeiçoamento dos profissionais 
de Contabilidade estejam acompanhando essas mudanças e 
contribuam para que o mercado tenha profissionais capacitados 
para atuar nesse novo cenário emerge o objetivo dessa pesqui-
sa. Este estudo é norteado pela seguinte questão: qual o nível 
de percepção dos docentes dos programas de pós-graduação 
stricto sensu em Ciências Contábeis acerca da Estrutura 
Conceitual para elaboração e apresentação das Demonstra-
ções Contábeis no Brasil, emitida pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis? Adicionalmente, pretende-se analisar se 
existe algum tipo de relação entre o nível de percepção dos 
docentes e alguma característica ou atitude deles. As carac-
terísticas e atitudes são: região em que se situa o programa 
de pós-graduação de atuação dos docentes, linha de pes-
quisa de atuação dos docentes, leitura prévia e integral do 
Pronunciamento Conceitual Básico emitido pelo CPC, grau 
de pertinência do assunto para a atuação dos docentes, grau 
de frequência com que os docentes têm discutido o assunto 
em sala de aula, tempo dedicado pelos docentes para estudo 
e aprofundamento do tema e realização de pesquisas acerca 
do assunto pelos docentes. 

2. Referencial teórico
2.1 Estrutura Conceitual da Contabilidade no Brasil

Até o início de 2008, o Brasil possuía dois documentos 
com a finalidade de estabelecer uma estrutura conceitual 
para a Contabilidade: um editado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e outro aprovado pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC).

O texto aprovado pela Deliberação CVM nº 29/1986, deno-
minada Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, aborda-
va os seguintes pontos: objetivos da contabilidade e das infor-
mações contábeis; cenários contábeis (primitivos, modificado e 
brasileiro); postulados ambientais da Contabilidade (Entidade 
Contábil e Continuidade das Entidades); princípios contábeis 
propriamente ditos (Custo como Base de Valor, Denominador 
comum Monetário, Realização da Receita e Confronto das des-
pesas com as receitas e com os períodos contábeis); e con-
venções ou restrições aos princípios contábeis (Objetividade, 
Materialidade, Conservadorismo e Consistência). 

As resoluções CFC nº 750/1993, nº 774/1994 e nº 785/1995 
apresentavam, respectivamente, os Princípios Fundamentais 
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de Contabilidade, um apêndice à resolução sobre os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e as características da informa-
ção contábil. No conjunto, essas resoluções abordam: o con-
ceito e objetivos da Contabilidade, bem como das informações 
contábeis; os usuários a que se destinam tais informações; os 
princípios fundamentais (Entidade, Continuidade, Oportunidade, 
Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária, Competên-
cia e Prudência); e as características qualitativas da informação 
contábil (Confiabilidade, Tempestividade, Compreensibilidade e 
Comparabilidade). Por meio da Resolução CFC nº 1.282/2010, 
a resolução nº 774/1994 foi revogada e a resolução nº 750/1993 
foi alterada, excluindo-se o princípio da Atualização Monetária e 
alterando-se a denominação para “Princípios de Contabilidade”, 
em substituição a “Princípios Fundamentais de Contabilidade”.

Além de dois documentos com abordagem da estrutura 
conceitual, o cenário brasileiro da Contabilidade apresentava 
também um conflito quanto à competência na elaboração de 
normas e padrões de contábeis. As normas contábeis eram 
emitidas pela CVM, CFC, Ibracon (Instituto dos Auditores In-
dependentes do Brasil), Superintendência de Seguros Priva-
dos (Susep), Banco Central do Brasil, agências reguladoras 
e outros órgãos com interesse em normatizar práticas contá-
beis em setores específicos. Além dessas, destaca-se a for-
te influência da legislação tributária sobre a prática contábil 
brasileira (NIYAMA e SILVA, 2008), uma vez que as informa-
ções contábeis constituem base para definição e cálculo de 
recolhimentos tributários.

A convergência internacional tem origem na crescente glo-
balização de negócios, com a consequente expansão do mer-
cado financeiro internacional e da competitividade empresarial, 
que gera a necessidade de captação de recursos no mercado 
externo. Entre os objetivos do processo de convergência das 
normas contábeis, podem ser destacados: redução de riscos 
nos investimentos internacionais, bem como os créditos de 
natureza comercial, em decorrência de uma melhor compre-
ensão das demonstrações contábeis elaboradas pelos diver-
sos países; maior facilidade de comunicação internacional no 
mundo dos negócios com o uso de uma linguagem contábil 
mais homogênea; e redução do custo do capital decorrente da 
harmonização das práticas contábeis (CFC, 2005). 

A partir desse contexto, foi criado em 2005, por meio da 
Resolução CFC nº 1.055, o Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), que tem por objetivo o estudo, o preparo e a 
emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos 
de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natu-
reza, para permitir a emissão de normas pela entidade regula-
dora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu 
processo de elaboração, levando sempre em conta a conver-
gência da Contabilidade brasileira aos padrões internacionais 
(CFC, 2005). Assim, a criação do CPC visou à centralização e 
uniformização do processo de produção das normas contábeis 
brasileiras, alinhada com a convergência das normas brasileiras 
aos padrões internacionais.

O CPC é composto por representantes das principais entida-
des interessadas e competentes para discutir e elaborar normas 
contábeis. As entidades que compõem o comitê e as classes/
áreas que representam são apresentadas no Quadro 1.

Além das entidades listadas no Quadro 1, o regimento 
do CPC ainda prevê que serão convidados permanentes do 

Entidade Representação

Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
Profissionais
contábeis

Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil (Ibracon)

Auditores

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (Fipecafi)

Acadêmicos e
pesquisadores

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
Mercado 
de capitais

Associação dos Analistas e Profissionais 
de Investimento do Mercado de Capitais 
(Apimec)

Analistas de
mercado

Associação Brasileira das Companhias 
Abertas (Abrasca)

Companhias
abertas

Quadro 1 – Entidades constituintes do  
Comitê de Pronunciamentos Contábeis

Fonte: Elaboração própria a partir do Regimento do CPC (2008).

CPC representantes das seguintes entidades: Banco Central 
do Brasil, CVM, Secretaria da Receita Federal, Susep, Fe-
deração Brasileira de Bancos e Confederação Nacional da 
Indústria. E ainda que outras entidades, tais como agências 
reguladoras, ou especialistas poderão ser convidadas com a 
finalidade de colaborar em temas específicos. 

Como produto dos trabalhos do CPC, foi elaborado o 
Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitu-
al para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, correlato ao Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements, emitido pelo Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB).

 Após a elaboração do Pronunciamento Conceitual Básico 
pelo CPC, o texto da nova estrutura conceitual da Contabilidade 
no Brasil foi aprovado pela Deliberação CVM nº 589/2008, a qual 
revogou a Deliberação nº 29/1986. O CFC também referendou 
o texto por meio da Resolução nº 1.121/2008, a qual revogou a 
resolução CFC nº 785/1995, porém manteve os Princípios Fun-
damentais de Contabilidade, previstos nas resoluções CFC nº 
750/1993 e nº 774/1994. Posteriormente, pela resolução CFC 
nº 1282/2010, houve alteração nos Princípios de Contabilidade 
definidos pela resolução nº 750/1993 e revogação da resolução 
nº 774/1994. O Pronunciamento Conceitual Básico também foi 
fortalecido com a aprovação da Lei nº 11.638/2007, a qual alte-
rou pontos importantes pontos da lei societária no Brasil (Lei nº 
6.404/1976), com ênfase, principalmente, na adoção das nor-
mas internacionais de Contabilidade no Brasil.

A estrutura conceitual é o suporte para fundamentar as 
bases das normas e padrões necessários para a elabora-
ção das demonstrações contábeis, de forma a dirimir ques-
tões de ordem teórico-prática, para atender às necessida-
des dos usuários das informações contábeis. 

A finalidade do Pronunciamento Conceitual Básico é dar 
suporte à produção de novos pronunciamentos técnicos e 
aos profissionais contábeis ao elaborar as demonstrações 
contábeis, além de auxiliar os auditores independentes a for-
mar a sua opinião.  O Pronunciamento aborda os seguintes 
tópicos: os usuários e os objetivos das demonstrações con-
tábeis e suas necessidades de informação; os pressupostos 
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básicos; as características qualitativas das demonstrações 
contábeis; os elementos das demonstrações contábeis; re-
conhecimento e mensuração destes elementos; e o conceito 
de capital e manutenção de capital.

A contabilidade apresenta a linguagem dos negócios à luz 
do ambiente econômico, institucional e cultural, mensuran-
do os resultados das empresas e agregando essas medidas 
sob a forma de demonstrações contábeis que os usuários 
possam entender e interpretar (HENDRIKSEN e VAN BRE-
DA, 1999). Cada grupo de usuários (investidores, acionistas, 
credores, governo, empregados e outros) tem necessidades 
específicas de informação, em consonância com os objetivos 
das demonstrações contábeis que são fornecer informações 
úteis, de ordem financeira, econômica e patrimonial, para a 
tomada de decisões por seus usuários. 

O Pronunciamento Conceitual traz como pressupostos bá-
sicos o regime de competência e a continuidade. No texto do 
pronunciamento não são enumerados postulados, princípios ou 
convenções de como era abordado nos textos da CVM e do 
CFC, porém alguns conceitos são citados como consequência 
ou função das características qualitativas. O objetivo da aborda-
gem dos pressupostos é incentivar a compreensão e percepção 
do profissional de Contabilidade, mais do que simplesmente 
aplicar normas e regras a serem seguidas como prática contá-
bil. Além disso, propõe-se centrar a prática contábil na primazia 
da essência econômica sobre a forma legal, no reconhecimen-
to, mensuração e evidenciação dos fatos.  

De acordo com o Pronunciamento Conceitual (CPC, 2008), 
as informações contábeis possuem atributos que devem ser 
considerados para que a informação seja útil. Tais atributos são 
denominados características qualitativas da informação – com-
preensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

•	 A compreensibilidade ou inteligibilidade é uma qua-
lidade específica dos usuários, pois se presume que 
os usuários tenham um conhecimento razoável dos 
negócios e de contabilidade. A natureza dos usuários 
é um fator determinante do entendimento da utilidade 
da informação contábil para a tomada de decisões;

•	 A relevância é uma qualidade específica de deci-
sões (capacidade que a informação teria de fazer 
diferença numa decisão), sendo afetada pela sua 
natureza e materialidade. A informação deve estar 
disponível aos seus usuários antes de perder a sua 
capacidade de influenciar a sua decisão (oportuni-
dade ou tempestividade); 

•	 A confiabilidade é uma qualidade específica de deci-
sões e garante que a informação seja razoavelmen-
te livre de erro e viés e represente fielmente o que 
visa representar (fidelidade de representação); é 
obtida como consequência da adoção dos conceitos 
de primazia da essência sobre a forma legal, veri-
ficabilidade, neutralidade, integridade e prudência;

•	 A comparabilidade é um elemento de associação 
da relevância e confiabilidade, e facilita a predição 
e decisões por parte dos usuários das informações; 
a comparabilidade é obtida como consequência da 
adoção dos conceitos de uniformidade e consistên-
cia no reconhecimento e mensuração dos elemen-
tos das demonstrações contábeis.  

O entendimento do Pronunciamento é que as características 
qualitativas da informação contábil devem ser equilibradas, em 
obediência à premissa de que os benefícios são maiores do que 
os custos de geração das informações, sem que a tempestivi-
dade prejudique a confiabilidade da informação. 

Quanto aos elementos das demonstrações contábeis, o 
Pronunciamento Conceitual Básico os classifica em: elemen-
tos relacionados à mensuração da posição patrimonial e finan-
ceira e elementos relacionados à mensuração do desempe-
nho. O primeiro grupo de elementos compreende os ativos, os 
passivos e o patrimônio líquido; os elementos de mensuração 
do desempenho na demonstração do resultado são as recei-
tas, os ganhos, as despesas e perdas. 

No que tange ao reconhecimento dos elementos das de-
monstrações contábeis, o Pronunciamento Conceitual Bási-
co define como a incorporação de itens que se enquadrem 
na definição de elemento da demonstração contábil, de acor-
do com os seguintes critérios: 

•	 Mensuração da posição patrimonial e financeira: um 
item que se enquadre na definição de ativo ou pas-
sivo deve ser reconhecido nas demonstrações con-
tábeis se for provável que algum benefício econômi-
co futuro referente ao item venha a ser recebido ou 
entregue pela entidade e ele tiver um custo ou valor 
que possa ser medido em bases confiáveis.

•	 Mensuração do desempenho: receitas/ganhos e des-
pesas/perdas devem ser reconhecidas quando resul-
tarem em uma variação (aumento/diminuição), que 
possa ser determinada em bases confiáveis, nos be-
nefícios econômicos futuros provenientes de aumen-
tos ou decréscimos nos ativos e passivos.

O Pronunciamento Conceitual Básico aborda também 
a mensuração dos elementos das demonstrações contá-
beis, que consiste em determinar os valores pelos quais 
os elementos das demonstrações contábeis devem ser 
reconhecidos e apresentados em tais demonstrações. As 
bases de mensuração apresentadas são: custo histórico, 
custo corrente, valor realizável (valor de realização ou de 
liquidação) e valor presente. 

Costa Júnior (2002), por meio de um estudo da Estru-
tura Conceitual no IASB, na qual se baseia o Pronuncia-
mento Conceitual Básico emitido pelo CPC, entende que 
aquela estrutura demanda um aperfeiçoamento, uma vez 
que não aborda o fair value (valor justo) entre as bases 
de mensuração dos elementos das demonstrações contá-
beis. Essa lacuna se agrava pelo fato de que outras nor-
mas emanadas do IASB, que já foram referendadas pelo 
CPC por meio de pronunciamentos técnicos, fazem refe-
rência ao fair value como principal base de mensuração.

O Pronunciamento aborda ainda os conceitos de ca-
pital e de manutenção de capital, em que o capital pode 
ser financeiro ou físico (operacional). O primeiro con-
ceito está associado ao aspecto financeiro do capital, 
ao ativo líquido ou patrimônio líquido da entidade; já o 
capital físico se refere à capacidade produtiva da enti-
dade. Embora a maioria das empresas adote o conceito 
financeiro de capital na elaboração das demonstrações 
contábeis, essa escolha deve ser baseada nas necessi-
dades dos usuários das demonstrações contábeis. 
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Item Delib. CVM nº 29/1986
Resol. CFC n.º 750/1993 

e complementares 
Pronunciamento 

Conceitual Básico (CPC)
Conceito de contabilidade Aborda Aborda (Res. CFC n.º 774/94)  Não aborda

Objetivo das demonstrações 
contábeis

Evidenciar informações 
para a tomada de decisões 
econômicas

Prover os usuários com infor-
mações sobre aspectos de 
natureza econômica, financeira 
e física do patrimônio da entida-
de e suas mutações (Res. CFC 
n.º 774/94)  

Evidenciar informações 
(financeiras, econômicas e 
patrimoniais) para tomada 
de decisões pelos diversos 
usuários

Usuários das informações 
contábeis

Não aborda objetivamente

Usuários internos (administra-
dores) e externos (interessados 
em informações financeiras) 
(Res. CFC n.º 774/94)  

Investidores, empregados, 
credores por empréstimos, 
fornecedores e credores 
comerciais, clientes,  
governo e suas agências  
e público em geral

Postulados ou pressupostos
básicos

Entidade e Continuidade Não aborda objetivamente
Regime de Competência 
e Continuidade

Princípios

Custo como Base de Valor, 
Denominador comum  Mone-
tário, Realização da Receita e 
Confronto das despesas com 
as receitas

Entidade, Continuidade, Opor-
tunidade, Registro pelo Valor 
Original, Atualização Monetária, 
Competência e Prudência

Não aborda

Convenções
Objetividade, Materialida-
de, Conservadorismo e 
Consistência

Não aborda objetivamente Não aborda objetivamente

Características qualitativas 
da informação contábil

Não aborda objetivamente

Confiabilidade, Tempestivi-
dade, Compreensibilidade e 
Comparabilidade (Res. CFC nº 
785/95)

Compreensibilidade,  
Relevância, Confiabilidade  
e Comparabilidade

Elementos das demonstrações 
contábeis

Não aborda Não aborda

Aborda os elementos direta-
mente relacionados à mensu-
ração patrimonial, financeira e 
de desempenho

Primazia da essência  
sobre a forma

Aborda Aborda Aborda

Reconhecimento dos elementos 
das demonstrações

Não aborda objetivamente Não aborda objetivamente
Aborda aspectos relaciona-
dos ao reconhecimento dos 
elementos patrimoniais

Mensuração dos elementos 
das demonstrações

Custo histórico como  
base de valor

Custo histórico  
como base de valor

Custo histórico, Custo  
corrente, Valor realizável  
e Valor presente

Conceitos de capital 
e manutenção de capital

Não aborda objetivamente Não aborda objetivamente
Capital financeiro e capital 
físico

Quadro 2 – Resumo das principais diferenças entre os textos antigos e atual da Estrutura Conceitual da Contabilidade

Como se pode observar a partir do resumo compara-
tivo apresentado no Quadro 2, os textos que estabele-
ciam a Estrutura Conceitual da Contabilidade no Brasil 
apresentam muitas diferenças em relação ao Pronun-
ciamento Conceitual Básico editado pelo CPC, o qual é 
correlato às normas do IASB. Paulo (2002), ao analisar 
as principais disposições contidas na Estrutura Concei-
tual aprovada pela CVM (Deliberação nº 29/1986) e nos 
textos conceituais do IASB e do Financial Accounting 
Standards Board (FASB), constatou que a Estrutura 
Conceitual da CVM não abordava diversos conceitos de 
Contabilidade apresentados tanto na estrutura conceitu-

al do IASB quanto na editada pelo conselho de normas 
contábeis norte-americano (FASB). 

Como o Pronunciamento Conceitual Básico foi edi-
tado em consonância com as disposições da Estrutura 
Conceitual do IASB, muitos conceitos foram incorpora-
dos em relação aos textos anteriores. De acordo com 
Pena (2008), a nova Estrutura Conceitual aborda o jul-
gamento profissional, a capacidade de interpretação e o 
comprometimento com a melhor evidenciação, pontos-
chaves na elaboração das demonstrações contábeis. 
Para essa autora, os novos conceitos incorporados na 
Estrutura Conceitual exigirão maior preparação dos pro-

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos citados.
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fissionais da área contábil, que terão de desenvolver 
habilidades de julgamento e interpretação.  

3 Metodologia
3.1 Delineamento da Pesquisa

Para que o objetivo proposto fosse atingindo, o procedimen-
to de pesquisa utilizado foi o levantamento por meio de questio-
nário. O questionário utilizado contém questões de classificação 
e proposições com respostas escalonadas no formato Likert. A 
escala Likert, segundo Rea e Parker (2002, p. 70), é uma escala 
de classificação de cinco, sete ou nove pontos em que a atitude 
do entrevistado é medida sobre uma série contínua que vai de 
altamente favorável até altamente desfavorável, ou vice-versa, 
com igual número de possibilidades negativas e positivas de 
resposta e uma categoria média ou neutra.

As questões de classificação tratam sobre: região em que 
se situa o programa de pós-graduação de atuação dos docen-
tes, linha de pesquisa de atuação dos docentes, leitura prévia 
e integral do texto Pronunciamento Conceitual Básico, editado 
pelo CPC, grau de pertinência do assunto para a atuação dos 
docentes (escala de cinco pontos), grau de frequência com que 
os docentes têm discutido o tema em sala de aula (escala de 
cinco pontos), tempo dedicado pelos docentes para estudo e 
aprofundamento do assunto (escala de cinco pontos) e realiza-
ção de pesquisas acerca do tema pelos docentes. 

O questionário contém 26 proposições que versam sobre 
o conteúdo da Estrutura Conceitual para elaboração e apre-
sentação das Demonstrações Contábeis no Brasil, elaborada 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovada pela 
CVM e CFC. Essas têm como opção uma escala de classifi-
cação de cinco pontos: 1 – discordo totalmente, 2 – discordo 
parcialmente, 3 – não concordo, nem discordo, 4 – concordo 
parcialmente e 5 – concordo totalmente. Foram atribuídos a 
esses pontos valores de um a cinco respectivamente. As pro-
posições possuem direção positiva e negativa. Dessa forma, 
nas proposições de tendência positiva, a atitude mais favorá-
vel está relacionada com um maior nível de percepção, e nas 
de tendência negativa a atitude mais favorável está relaciona-
da com um menor nível de percepção.

Com o objetivo de verificar a compreensibilidade do ques-
tionário, foi feito um pré-teste com 20 docentes escolhidos por 
acessibilidade. A partir das recomendações e inconsistências 
verificadas nos resultados do pré-teste, foram feitas adaptações 
na proposta inicial do questionário.

O questionário foi enviado por meio do Encuestafacil.com 
(http://www.encuestafacil.com), uma ferramenta web de pes-
quisas on-line muito utilizada na Espanha e na América Latina. 
A ferramenta permite aos usuários elaborar por si mesmos, de 
forma rápida e simples, pesquisas internas e externas, com 
formatação de questionários segundo as necessidades dos 
usuários. Após a formatação do questionário na plataforma 
on-line, realiza-se um teste para verificar se todas as pergun-
tas e proposições foram inseridas corretamente, bem como 
as opções de respostas. Por fim, são inseridos os e-mails dos 
respondentes da pesquisa, que receberão um link que os dire-
ciona ao questionário. A ferramenta de pesquisa permite ainda 
personalizar uma mensagem de apresentação da pesquisa a 
ser enviada aos respondentes junto com o link do questioná-
rio. A mensagem consistiu em uma carta de apresentação da 

pesquisa e de seus objetivos, além de orientações sobre o 
preenchimento do questionário. O questionário ficou disponí-
vel para os respondentes durante trinta dias, no período de 3 
de fevereiro a 2 de março de 2009. O Encuestafacil.com forne-
ce relatórios em formato de planilha eletrônica com as respos-
tas de forma aglutinada e também gráficos com as respostas 
a cada questão e/ou proposição. 

3.2 População e Amostra
O universo da pesquisa é formado pelo total dos do-

centes que atuam nos programas de pós-graduação 
stricto sensu em Ciências Contábeis existentes no Bra-
sil em agosto/2008. O levantamento dos docentes foi 
feito a partir das homepages dos programas de pós-
graduação stricto sensu em Ciências Contábeis que 
têm aprovação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os endereços da 
homepages foram obtidas em um site de busca. Como 
foi observado que algumas homepages estavam desa-
tualizadas, foram enviadas por e-mail, aos coordenado-
res e secretarias dos programas, cartas de confirmação 
do quadro docente informado nas homepages, e, após 
o recebimento das confirmações, o universo ficou confi-
gurado conforme a Tabela 1 a seguir.

Tabela 1- Relação dos programas de pós-graduação stric-
to sensu em Ciências Contábeis e número de docentes 

N.º
Programas de 
pós-graduação

Instituição UF Modalidade
Nº de

docen-
tes

1 Contabilidade  
e Controladoria

UFAM AM MP 9

2 Contabilidade UFBA BA MA 12
3 Controladoria UFC CE MP 21
4

Ciências Contábeis
UnB/UFPB/
UFRN

DF MD 14

5 Ciências Contábeis FUCAPE ES M/De MP 19
6 Ciências Contábeis UFMG MG MA 12
7 Contabilidade UFPR PR MA 10
8 Ciências Contábeis UERJ RJ MA 13
9 Ciências Contábeis UFRJ RJ MA 12
10 Ciências Contábeis UNISINOS RS MA 8
11 Ciências Contábeis FURB SC M/D 12
12 Contabilidade UFSC SC MA 12
13 Ciências Contábeis 

e Atuariais
PUC SP MA 12

14 Controladoria  
e Contabilidade 
Estratégica

UNIFECAP SP MA 10

15 Ciências Contábeis USP SP M/D 18
16 Controladoria 

e Contabilidade
USP/RP SP MA 13

17 Ciências Contábeis UPM SP MP 10
18 Ciências Contábeis UFPE PE MA 13

Fonte: Dados da Pesquisa (2009); Legenda: MP – Mestrado Profissional; 

MA – Mestrado Acadêmico; M/D – Mestrado e Doutorado.

Subtotal de Docentes 230
Docentes presentes em dois programas diferentes  3
Total dos Docentes 227
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Após o envio do questionário na plataforma Encuestafacil.
com, obteve-se resposta de 62 docentes (27,3%). Porém 16 
questionários foram descartados por não terem sido preen-
chidos integralmente. Sendo assim, os 46 respondidos na in-
tegralidade foram considerados válidos (20,3%) e compõem 
a amostra dessa pesquisa. Esse percentual pode ser consi-
derado bom, pelo menos no Brasil, em função do histórico 
de reduzido percentual de retorno de questionários adequa-
damente respondidos nesse tipo de estratégia de envio, de 
acordo com Silva, Santos e Ferreira (2007).

Com esse número de respondentes, a margem de erro 
estabelecida para as inferências estatísticas ficou em 5%, 
ou seja, o alfa de significância é igual a 0,05. Com isso, os 
resultados encontrados podem ser considerados aceitáveis 
no nível de confiança de 95%.

3.3 Variáveis e hipóteses da pesquisa
As variáveis analisadas no presente estudo são: nível 

de percepção dos docentes (variável dependente), re-
gião, linha de pesquisa de atuação dos docentes, leitura 
prévia e integral do texto da Estrutura Conceitual, grau de 
pertinência do tema para a atuação docente, frequência 
de discussão do tema em sala de aula, tempo de dedica-
ção do docente para estudo e aprofundamento do assun-
to e realização de pesquisas sobre o tema (variáveis ex-
plicativas). As variáveis explicativas se dividem em dois 
grupos: 1) variáveis quantitativas: grau de pertinência, 
frequência de discussão do tema, tempo de dedicação do 
docente para estudo e aprofundamento do tema; e 2) va-
riáveis qualitativas: região, linha de pesquisa de atuação 
dos docentes, leitura prévia e integral do texto da Estru-
tura Conceitual e realização de pesquisas sobre o tema. 

a) Variável dependente: Nível de percepção dos do-
centes obtido a partir do somatório dos pontos obtidos 
pelo preenchimento do questionário pelos responden-
tes. Trata-se de uma variável de natureza quantitativa, 
que pode variar de 26 a 130, uma vez que foram 26 
proposições, cuja concordância foi escalonada em cinco 
pontos (1 a 5). 

A partir dos objetivos propostos, a pesquisa apresenta 
as seguintes hipóteses: 

b) Região: localização do programa de pós-gradua-
ção stricto sensu em uma das cinco regiões geográficas 
do Brasil (variável categórica).

H1: Não há diferença entre os níveis de percepção 
quando considerada a região em que se situa o progra-
ma de pós-graduação de atuação dos docentes. 

c) Linhas de pesquisa: Contabilidade para usuários 
internos (CUI); Contabilidade para usuários externos 
(CUE); Contabilidade Pública ou Contabilidade do Ter-
ceiro Setor (CPTS); Auditoria ou Perícia Contábil (APC); 
Teoria da Contabilidade (TC); Outra linha (OL), as quais 
são variáveis categóricas. 

H2: Existe diferença entre os níveis de percepção quando 
considerada a linha de pesquisa de atuação dos docentes.

d) Leitura prévia e integral do Pronunciamento Con-
ceitual: variável de natureza dicotômica (valor 1 para os 
docentes que já leram e valor 2 para os docentes que 
declararam não ter lido).

H3: Existe diferença entre os níveis de percepção quan-
to ao fato de os docentes já terem feito uma leitura prévia 
do Pronunciamento Conceitual Básico, emitido pelo CPC.  

e) Realização de pesquisas sobre o tema: variável 
de natureza dicotômica (valor 1 para os docentes que 
têm realizado pesquisas sobre o tema, e valor 2 para os 
docentes que declararam não pesquisar sobre o tema).

H4: Existe diferença entre os níveis de percepção quan-
to ao fato de os docentes estarem realizando pesquisas so-
bre a Estrutura Conceitual da Contabilidade no Brasil.

f) Grau de pertinência do tema: medido numa escala 
de 1 a 5 a partir da percepção dos docentes.

H5: O nível de percepção tem relação positiva com o grau 
de pertinência do assunto para a atuação dos docentes.

g) Frequência de discussão do assunto em sala de aula: me-
dida numa escala de 1 a 5 a partir da percepção dos docentes.

H6: O nível de percepção tem relação positiva com o 
grau de frequência com que os docentes têm discutido 
o assunto em sala de aula.

h) Tempo dedicado a estudo e aprofundamento do 
assunto: medido numa escala de 1 a 5 a partir da per-
cepção dos docentes.

H7: O nível de percepção tem relação positiva com o 
tempo que os docentes têm dedicado a estudo e apro-
fundamento do assunto.

4. Apresentação dos resultados
O presente estudo tem como objetivo avaliar a per-

cepção dos docentes dos programas de pós-graduação 
stricto sensu em Ciências Contábeis no Brasil acerca da 
Estrutura Conceitual da Contabilidade a partir do pronun-
ciamento conceitual emitido pelo CPC, bem como verifi-
car estatisticamente se existe algum tipo de relação entre 
o nível de percepção e as algumas características e ati-
tudes dos docentes. A amostra da pesquisa é composta 
por 46 que responderam integralmente ao questionário 
proposto. Para analisar a relação entre as variáveis es-
tudadas, são empregadas técnicas de correlação e dife-
rença de médias, com a utilização do programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0.

A Tabela 2 apresenta estatísticas descritivas das va-
riáveis de natureza quantitativa da pesquisa.

Variável Média Máximo Mínimo Moda
Desvio-
Padrão

Nível de 
Percepção

94,13 116 78 92 8,50

Pertinência 
do tema

3,63 5 1 5 1,14

Frequência 
de discussão 
do tema

2,93 5 1 3 1,29

Tempo 
de Estudo

1,70 3 1 2 0,63

Tabela 2 – Estatísticas descritivas das variáveis depen-
dente e independentes
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De acordo com os dados da Tabela 4, a variável   
(calculada) é menor que        (crítica), e também o p-value 
é maior que o      estabelecido, e não se pode rejeitar a hi-
pótese H1 de que não há diferença entre as médias do nível 
de percepção quando considerada a região em que se situa 
o programa de pós-graduação de atuação dos docentes.

A Tabela 5 apresenta o resultado do teste não para-
métrico de Kruskal-Wallis para diferença de médias do 
nível de percepção dos docentes de acordo com a linha 
de pesquisa declarada por eles.

Conforme os dados da Tabela 5, a variável (cal-
culada) é maior que  (crítica) e o p-value é menor 
que o  estabelecido, porém com diferenças mínimas, o 
que levou a considerar esse teste não conclusivo para a 
hipótese H2 de que há diferença entre as médias do nível 
de percepção quando considerada a linha de pesquisa de 
atuação dos docentes. Assim, optou-se por realizar também 
o teste paramétrico de Análise da Variância (ANOVA).

A Tabela 2 apresenta uma média de 94,13 para o nível de 
percepção dos docentes acerca da Estrutura Conceitual da 
Contabilidade a partir do pronunciamento emitido pelo CPC. 
Essa variável apresentou o valor mínimo de 78 e 116 como 
valor máximo. Entre os docentes que compõem a amostra a 
pesquisa, o menor nível de percepção alcançado foi 78, o que 
corresponde a 60% da pontuação máxima possível. Embo-
ra nenhum respondente tenha atingido a pontuação máxima 
(130), considera-se que o nível de percepção é alto, uma vez 
que nenhum dos respondentes ficou abaixo de 50% da pontua-
ção total. Em relação à pertinência do tema para a atuação do-
cente dos respondentes da pesquisa, verifica-se que a maioria 
dos respondentes considera o tema bastante pertinente, uma 
vez que a média foi de 3,63 e o valor mais frequente foi 5. No 
que tange à frequência de discussão do assunto em sala de 
aula, a média foi de 2,93 e o valor mais frequente foi 3. Ape-
sar de declararem que o tema relativo é muito pertinente à sua 
atuação docente, os respondentes, em média, têm dedicado 
pouco tempo para estudo e aprofundamento do assunto, desta-
cando-se que nenhum docente declarou o valor máximo de 5, 
que indicaria muito tempo de estudo do tema. 

A Tabela 3 apresenta as frequências dos grupos amos-
trais formados pelas variáveis de natureza qualitativa.

Em relação às variáveis de natureza qualitativa, verifica-
se que as linhas de pesquisa mais frequentes foram contabi-
lidade para usuários externos e contabilidade para usuários 
internos, que correspondem a cerca de 60% da amostra. Os 
docentes que atuam preponderantemente na área de Teoria 
da Contabilidade representam 15% da amostra. As regiões 
Sul e Sudeste concentram cerca de 90% dos respondentes, 
destacando-se que nessas regiões também está localizada 
a maior parte dos programas de pós-graduação stricto sen-
su em Ciências Contábeis. No que tange à leitura prévia e 
integral do Pronunciamento Conceitual Básico emitido pelo 
CPC, 67,4% dos respondentes declararam já ter lido, en-
quanto 34,8% têm realizado pesquisas sobre o tema.

As variáveis de natureza quantitativa foram submetidas aos 
testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-
Wilk. No primeiro teste, a variável dependente (nível de percep-
ção) e as variáveis pertinência do tema e frequência de discus-
são do tema foram consideradas normais. Já a variável tempo 
de estudo e aprofundamento do tema não apresenta normalida-
de (Sig.<0,05). No segundo teste, apenas a variável dependen-
te (nível de percepção) apresentou normalidade. 

4.1 Testes de Diferença de Médias
Com a utilização do teste Kruskal-Wallis, compara-

ram-se as médias do nível de percepção dos respon-
dentes por região e linha de pesquisa. De acordo com 
Martins (2006, p. 281), o teste não paramétrico de 
Kruskal-Wallis é útil para identificar “se K amostras (K 
> 2) independentes provêm de populações com médias 
iguais”. O referido teste indica em termos estatísticos se 
a percepção média dos respondentes difere de acordo 
com a variação dos parâmetros selecionados. 

A Tabela 4 apresenta o resultado do teste não para-
métrico de Kruskal-Wallis para a diferença de média da 
percepção dos docentes por região, uma vez que essa 
variável não apresentou homogeneidade de variâncias 
conforme o teste de Levene.

Tabela 4 – Teste de Kruskal-Wallis para diferença 
de média de percepção dos docentes por região

Região N Média 

Centro-Oeste 1 92,00
Nordeste 4 88,50
Sudeste 32 94,06
Sul 9 97,11

g.l. p-value

2,395 7,815 3 0,05 0,495
 

2

2

2

2

2

2

  

Linha de 
Pesquisa

F Região F
Leitura 

do Pronun-
ciamento

F F
Pesquisas 

sobre Estrutura 
Conceitual

F

CUE 15 32,6% SE 32 69,6% Sim 31 67,4% Sim 16 34,8%
CUI 13 28,3% S 9 19,6% Não 15 32,6% Não 30 65,2%
TC 7 15,2% NE 4 8,7%
APC 5 10,9% CO 1 2,2%
CPTS 2 4,3% N 0 0,0%
OL 4 8,7%
Total 46 100% Total 46 100% Total 46 100% Total 46 100%

Tabela 3 – Frequências absolutas e relativas
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= 0,033 <    = 0,05, o que leva a admitir que existem 
diferenças significativas entre as médias do nível de 
percepção quando se considera a linha de pesquisa em 
que atuam os docentes, com um nível de significância 
de 5%. Dessa forma, conclui-se que o fator considerado 
(linha de pesquisa) tem influência sobre a variável em 
estudo (nível de percepção). Assim, confirma-se a hipó-
tese H2 proposta nesse estudo, de que existe diferença 
entre os níveis de percepção quando considerada a li-
nha de pesquisa de atuação dos docentes.

As variáveis Leitura do Pronunciamento Conceitual 
e Realização de pesquisas sobre Estrutura Conceitual 
foram analisadas com a aplicação do teste paramétrico 
t de Student e não paramétrico de Mann-Whitney, com 
nível de significância de 5%. O Mann-Whitney é um tes-
te não paramétrico destinado a verificar se duas amos-
tras independentes provêm de populações com médias 
iguais, em nível de significância preestabelecido (   ). 
Quando o p-value for superior ao nível de significância 
preestabelecido, o resultado indica que a hipótese de 
igualdade de médias não pode ser rejeitada e, se for 
inferior, não deve ser aceita. Já o teste t de Student 
consiste numa técnica paramétrica em que as variáveis 
analisadas passaram por testes de normalidade.

A Tabela 7 a seguir mostra o nível médio de percepção 
dos docentes, a estatística (t ou z) do teste e a signifi-
cância do teste paramétrico (Test t de Student) e não pa-
ramétrico (Mann-Whitney) de diferença de médias para 
cada um dos dois grupos amostrais formados pelas vari-
áveis qualitativas Leitura do Pronunciamento Conceitual 
e Realização de pesquisas sobre Estrutura Conceitual.

De acordo com os resultados dos testes apresenta-
dos na Tabela 7, o grupo dos docentes que fez uma lei-
tura prévia e integral do Pronunciamento Conceitual Bá-
sico emitido pelo CPC apresenta uma média superior à 
do grupo que declarou não ter lido, mas a diferença não 
é significativa no nível de 5%. O grupo dos docentes que 
tem realizado pesquisas sobre a Estrutura Conceitual 
da Contabilidade também apresenta média superior à 
do grupo que declarou não estar realizando pesquisas, 
porém a diferença não apresenta significância estatísti-
ca. Esses resultados levam à rejeição das hipóteses 3 e 
4 propostas nesse estudo de que existe diferença entre 
os níveis de percepção quando considerado o fato de os 
docentes já terem feito uma leitura prévia do Pronuncia-
mento Conceitual Básico, emitido pelo CPC, e também 
estarem realizando pesquisas sobre o tema. Esses re-
sultados são coerentes em ambas as versões do teste.

Para interpretação do resultado da análise da variân-
cia, segundo Martins (2006, p. 237), não se pode rejeitar 
a hipótese de igualdade das médias caso Fcal ≤ F tab. 
Do contrário, deve-se concluir, com risco    , que pelo 
menos duas médias sejam diferentes. De acordo com a 
Tabela 6, F = 2,722 > F(0,05;5;40)    = 2,45, ou p-value 
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A Tabela 6 apresenta o resultado do teste paramétrico de 
Análise da Variância para diferença de médias do nível de 
percepção dos docentes de acordo com a linha de pesquisa 
declarada por eles.

Soma
dos qua-
drados

Graus
de liber-

dade

Quadra-
dos 

médios
F cal F crítico p-value

Entre grupos
(Between
 Groups)

825,477 5 165,095 2,722 2,45 0,033

Dentro dos 
grupos (Wi-
thin Groups)

2425,740 40 60,644

Total 3251,217 45

Tabela 6 - Análise da Variância

Variáveis Grupos N Média
Paramétrico

            
Não paramétrico

    

Leitura prévia do Pronunciamento 
Conceitual Básico 

a) Sim
b) Não

31
15

95,7742
90,7333

1,943            0,061 -1,362              0,173

Realização de pesquisas sobre a 
Estrutura Conceitual da Contabilidade

a) Sim
a) Não

16
30

94,6250
93,8667

0,291         0,0773 -0,092              0,926

Tabela 7 – Diferença de médias (teste paramétrico e não paramétrico)

Tabela 5 – Teste de Kruskal-Wallis para diferença de 
média de percepção dos docentes por linha de pesquisa

g.l. p-value

11,116 11,071 5 0,05 0,049

Linha de 
Pesquisa

N Média 

Contabilidade 
para usuários
internos

13 90,00

Contabilidade
para usuários
externos

15 97,06

Contabilidade
Pública ou
Contabilidade
do Terceiro 
Setor

2 91,00

Auditoria 
ou Perícia 
Contábil

5 96,60

Teoria da
Contabilidade

7 99,14

Outras 4 86,25

2 2
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p-valuet Z
p-value 
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Nota: * A correlação é significativa ao nível de 5% (teste bicaudal); ** A correlação é significativa no nível de 1% (teste bicaudal). 

4.2 Testes de Correlação
Como os testes de normalidade a que foram submetidas as 

variáveis quantitativas apresentaram divergência, optou-se por 
aplicar as versões paramétrica e não paramétrica dos testes de 
correlação entre a variável dependente nível de percepção dos 
docentes e as variáveis independentes: grau de pertinência do 
tema, frequência de discussão do tema e tempo de estudo e 
aprofundamento do tema. 

O coeficiente de Pearson consiste numa medida de asso-
ciação que independe das unidades de medidas das variáveis 
(MARTINS, 2006, p. 288), porém as variáveis analisadas de-
vem ter passado por testes de normalidade. Ressalta-se que 
a interpretação do coeficiente de correlação de Pearson como 
medida da intensidade da relação linear entre duas variáveis é 
puramente matemática, e portanto está isenta de implicações 
causais. Isso implica dizer que as variáveis associadas podem 
ser influenciadas por outras que originam a relação entre elas. 

O coeficiente de Spearman, conforme Martins (2006, p. 297), 
é uma medida da intensidade da correlação entre duas variá-
veis com níveis de mensuração ordinal, de forma que os objetos 
analisados sejam organizados por postos em séries ordenadas.

A Tabela 8 apresenta o coeficiente e a significância da cor-
relação paramétrica (Pearson) e não paramétrica (Spearman) 
entre o nível de percepção dos docentes e cada uma das variá-
veis independentes quantitativas.

A partir da Tabela 8, observa-se que para as associações 
analisadas o p-value apresentou relação positiva significativa 
para as variáveis grau de pertinência do tema e frequência de 
discussão do tema, tanto no teste paramétrico quanto no não 
paramétrico. A variável tempo de estudo e aprofundamento do 
tema apresentou relação positiva, mas não significante em am-
bos os testes. A variável mais fortemente associada com o nível 
de percepção dos docentes foi grau de pertinência do tema Es-
trutura Conceitual da Contabilidade para a atuação dos docen-
tes. Esses resultados levam à aceitação das hipóteses 5 e 6 de 
que o nível de percepção tem relação positiva com o grau de 
pertinência do assunto para a atuação dos docentes e também 
com o grau de frequência com que os docentes têm discuti-
do o assunto em sala de aula. A hipótese 7 de que o nível de 
percepção tem relação positiva com o tempo que os docentes 
têm dedicado a estudo e aprofundamento do assunto deve ser 
rejeitada. A direção e a significância da relação analisada são 
coerentes nas duas versões do teste de correlação aplicadas.

5 Considerações finais
Esta pesquisa teve como objeto a percepção dos docentes 

dos programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências 
Contábeis acerca da Estrutura Conceitual para elaboração e 

apresentação das Demonstrações Contábeis no Brasil, emiti-
da pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Isso porque o 
Pronunciamento Conceitual Básico apresenta muitas diferen-
ças em relação aos textos que estabeleciam a Estrutura Con-
ceitual da Contabilidade no Brasil, principalmente no que tange 
ao julgamento profissional, à capacidade de interpretação e ao 
comprometimento com a melhor evidenciação, considerados 
pontos-chaves na elaboração das demonstrações contábeis.

O objetivo foi avaliar o nível de percepção dos docentes dos 
programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contá-
beis acerca do Pronunciamento Conceitual e analisar se existe 
algum tipo de relação entre o nível de percepção dos docentes 
e alguma característica ou atitude dos docentes: região em que 
se situa o programa de pós-graduação de atuação dos docen-
tes, linha de pesquisa de atuação dos docentes, leitura prévia 
e integral do Pronunciamento Conceitual Básico emitido pelo 
CPC, grau de pertinência do assunto para a atuação dos docen-
tes, grau de frequência com que os docentes têm discutido o 
assunto em sala de aula, tempo dedicado pelos docentes para 
estudo e aprofundamento do tema e realização de pesquisas 
acerca do assunto pelos docentes. A amostra foi composta por 
46 docentes que responderam integralmente ao questionário 
enviado por meio de uma plataforma de pesquisa on-line.

Os principais resultados revelam que o nível de percepção 
dos docentes é considerado alto, uma vez que nenhum dos 
respondentes ficou abaixo de 50% da pontuação total, embo-
ra tenham declarado baixa frequência de discussão do tema 
Estrutura Conceitual da Contabilidade em sala de aula e que 
têm dedicado pouco tempo para estudo e aprofundamento do 
assunto. Apesar disso, a maioria dos respondentes considera 
o tema bastante pertinente para a sua atuação docente. As 
linhas de pesquisa mais frequentes foram contabilidade para 
usuários externos e contabilidade para usuários internos. As 
regiões Sul e Sudeste concentram cerca de 90% dos respon-
dentes. Quanto à leitura prévia e integral do Pronunciamento 
Conceitual Básico emitido pelo CPC, a maioria (67,4%) dos 
respondentes declarou já ter lido, enquanto 34,8% têm reali-
zado pesquisas sobre o tema.

Em relação às hipóteses levantadas, tem-se que: não há 
diferença entre as médias do nível de percepção quando consi-
derada a região em que se situa o programa de pós-graduação 
de atuação dos docentes; existe diferença entre os níveis de 
percepção quando considerada a linha de pesquisa de atuação 
dos docentes; o grupo dos docentes que fizeram uma leitura 
prévia e integral do Pronunciamento Conceitual Básico emitido 
pelo CPC apresenta uma média superior à do grupo que decla-
rou não ter lido, mas a diferença não é significativa; o mesmo 
foi constatado para o grupo dos docentes que têm realizado 

Variáveis
Paramétrico Não paramétrico

                          

Grau de pertinência do tema                                                                

Frequência de discussão do tema                                                               

Tempo de estudo e aprofundamento do tema                                                                               

Tabela 8 - Correlação (teste paramétrico e não paramétrico)

Claudia Ferreira da Cruz      Araceli Cristina de Sousa Ferreira      Natan Szuster

p-value p-valueCoeficiente Coeficiente

0,433**

0,343*

0,133

0,440**

0,341*

0,109

0,002

0,021

0,471

0,003

0,019

0,380
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pesquisas sobre a Estrutura Conceitual da Contabilidade, e, 
portanto, rejeita-se a hipótese de que existe diferença entre os 
níveis de percepção quando considerado o fato de os docentes 
já terem feito uma leitura prévia do Pronunciamento Conceitual 
Básico e também estarem realizando pesquisas sobre o tema; 
o nível de percepção tem relação positiva com o grau de per-
tinência do assunto para a atuação dos docentes e também 
com o grau de frequência com que os docentes têm discutido o 

assunto em sala de aula, mas essa relação não é significativa 
quando se considera o tempo que os docentes têm dedicado a 
estudo e aprofundamento do assunto.

Essas conclusões se limitam à amostra analisada. Sugere-
se para pesquisas futuras a aplicação do questionário em do-
centes que atuam na graduação em Ciências Contábeis para 
estudos comparativos em instituições públicas e privadas situa-
das em diferentes regiões do Brasil.
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