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Uma publicação do

Prezados leitores,

Ler a Pensar Contábil é gratificante por compartilhar dos 
estudos e pesquisas, muitas das vezes empíricas, realizadas 
pelos colegas docentes, professores e contadores em geral, 
senão vejamos: nesta segunda edição do ano de 2011, apre-
sentamos seis artigos assim organizados: 

a) Análise das Metodologias de Pesquisa Adotadas nos Estu-
dos sobre Mercado de Capitais no Brasil: 1999 a 2008: a premissa 
deste artigo é identificar as metodologias utilizadas nas pesquisas 
publicadas sobre a área, usando uma abordagem indutiva e a téc-
nica de pesquisa bibliográfica. Os resultados alcançados indicam 
que constatou-se a carência de pesquisas que analisem as meto-
dologias em artigos sobre mercado de capitais; b) Análise de Re-
sultados: um estudo exploratório sobre a correlação entre o índice 
market-to-book e os índices tradicionais de rentabilidade e EVA®: 
o artigo aborda a correlação entre o market-to-book e os índices 
tradicionais de rentabilidade e EVA® de uma amostra que totaliza 
90 empresas, formada por organizações de capital aberto listadas 
na Revista Exame – Maiores e Melhores 2009. Com esse estudo, 
notou-se uma distância cada vez maior, ao se comparar o valor 
contábil (book value) e o valor de mercado (market value); c) De-
monstrações Contábeis Consolidadas: uma análise comparativa 
das normas brasileiras (BRGAAP) e internacionais (IFRS): o ob-
jetivo do artigo é demonstrar a importância da harmonização das 
normas contábeis para o aumento da transparência na eviden-
ciação das demonstrações consolidadas aos usuários internacio-

nais, contribuindo de forma decisiva para a garantia da compara-
bilidade com outras empresas e da compreensibilidade por esses 
usuários. d) Evidenciação da Remuneração Variável nas Melho-
res Empresas para se Trabalhar Listadas na BM&FBovespa: um 
estudo à luz dos CPC’s 10 e 33: esse estudo tem o objetivo de 
analisar a evidenciação da remuneração variável nas melhores 
empresas para se trabalhar (MEPT’s) listadas na BM&FBovespa, 
diante das Deliberações CVM nº 562/2008 e 600/2009; e) 
Mensuração do Fair Value de Ativos Tangíveis: Estoque e 
Ativo Imobilizado: o artigo tem por objetivo precípuo elucidar o 
conceito de fair value ou valor justo aplicado a ativos intangíveis, 
particularmente o estoque e o ativo; f) Os Níveis Diferenciados 
de Governança Corporativa Blindam as Firmas Contra Crises Fi-
nanceiras? Uma Análise da Crise Financeira de 2008: este artigo 
investiga o reflexo da crise financeira de 2008 nos retornos das 
empresas listadas nos níveis diferenciados de Governança Cor-
porativa (GC) e do Mercado Tradicional (MT). O objetivo do artigo 
é o de comparar estatisticamente se as empresas que optaram 
pela adesão tiveram um desempenho superior em comparação 
com as que não optaram pela adesão.

 Certo de que a leitura será muitíssimo agradável e que o cabe-
dal de informações será de grande relevância aos nossos leitores, 
desejamos a todos saudações acadêmicas.

Francisco José dos Santos Alves
Vice-presidente de Pesquisa e
Desenvolvimento Profissional
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Análise das Metodologias 
de Pesquisa Adotadas nos 
Estudos sobre o Mercado de 
Capitais no Brasil: 1999 a 2008
Resumo

A emergência do mercado de capitais no Brasil motivou 
o desenvolvimento deste estudo no sentido de identificar as 
metodologias utilizadas nas pesquisas publicadas sobre a 
área. Para atingi-lo, foram analisados primeiramente os arti-
gos publicados em um período de 10 anos (1999 a 2008) nas 
revistas brasileiras classificadas pela Capes como A1, A2, B1 
e B2, dirigidas à área de finanças e correlatas e, posterior-
mente, as conclusões do Encontro da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), 
do Encontro Brasileiro de Finanças (EBFIN) e do Congresso 
da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 
em Ciências Contábeis (ANPCONT). Foi usada uma aborda-
gem indutiva e a técnica de pesquisa bibliográfica, realizan-
do busca dos artigos nas páginas eletrônicas dos periódicos 
e dos eventos. Os resultados demonstram que o método de 
pesquisa mais utilizado é o de estudo de eventos, com apa-
rição em aproximadamente 60% dos estudos. Também se 
observou que há pouca explicitação das metodologias usadas 
nos estudos. Outra contribuição do presente artigo é a consta-
tação da carência de pesquisas que analisem as metodologias 
em artigos sobre mercado de capitais.
Palavras-chave: Mercado de capitais. Metodologia. 
Artigos. Pesquisa. 

Abstract
The emergence of Capital Markets in Brazil motivated 

the development of this study to identify the methodologies 
used in published research on the area. To achieve it, one 
analyzed the articles published within ten years (1999 to 
2008) in Brazilian journals classified by Capes as A1, A2, 
B1 and B2 directed to the area of finance and related. Later 
one analyzed also those journals of the Conference of the 
National Association of Graduate Studies and Research in 
Administration (EnANPAD), of the Brazilian Finance Mee-
ting (EBFIN) and the Congress of the National Association 
of Graduate Programs in Accounting Sciences (ANPCONT).
We used an inductive approach and technique of literature 

research, performing search for articles from the websites of 
journals and conferences. The results demonstrate that the 
most used research method is the study of events that appe-
ared in approximately 60% of studies. One also observed 
that there is little explanation of the methodologies used in 
the studies. Another contribution of this paper is the finding 
of lack of research that analyzes the methodologies in the 
articles on the capital market.
Key words: Capital Market. Methodology. Articles. 
Research.

1. Introdução
Segundo Kothari (2000), a literatura sobre o mercado de 

capitais e demonstrações contábeis vem crescendo rapida-
mente nas últimas décadas, notoriamente nos periódicos 
acadêmicos das áreas de contabilidade e de finanças. Po-
de-se citar artigos sobre governança corporativa, estrutura 
de capital, dividendos, disclosure, mercados eficientes, re-
torno sobre ações, entre outros. 

Carla Helena Schilling
Sapiranga-RS 
Mestre em Ciências Contábeis pela UNISINOS1 
carla.hn@hotmail.com

Carlos Alberto Diehl
São Leopoldo-RS 
Doutor em Engenharia de Produção pela UNISINOS1

cd@unisinos.br

Cléa Beatriz Macagnam 
São Leopoldo-RS 
Doutora em Creación, Estratégia y Gestión de Empresa pela 
Universidade Autônoma de Barcelona2 
clea@unisinos.br
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Uma das discussões em tela no meio acadêmico, na ela-
boração de trabalhos de conclusões de cursos, dissertações, 
teses e artigos, é a questão metodológica para o desenvolvi-
mento destes, pois muitos não explicitam de forma clara o mé-
todo utilizado na realização da pesquisa. Diante desse contex-
to, decidiu-se por um estudo que venha a responder o seguinte 
problema de pesquisa: quais as metodologias mais utilizadas 
nos artigos sobre o mercado de capitais, considerando os peri-
ódicos e eventos brasileiros de maior importância?

Em vista disso, o objetivo deste estudo é identificar as me-
todologias utilizadas em estudos relacionados ao mercado 
de capitais nos últimos 10 anos (1999 a 2008) em periódicos 
e eventos brasileiros. A pesquisa é desenvolvida com base 
no método indutivo, em nível descritivo. Este estudo poderá 
contribuir para revelar a metodologia utilizada pelos autores 
consultados em suas obras.

Após esta introdução, o artigo se encontra estruturado tal 
como segue: a seção dois apresenta a base metodológica 
para a pesquisa; na sequência, apresentam-se os resultados 
da investigação e sua análise; e, por fim, a seção quatro traz 
as considerações finais, seguidas pelas referências. 

Desenvolvimento deste estudo
Tendo em vista os propósitos estabelecidos, esta pesquisa 

usa o método indutivo, isto é, aquele que, ao partir das evi-
dências, pode chegar às premissas gerais. Conforme Oliveira 
(1997, p. 60), “apesar das grandes discussões levantadas no 
século XIX sobre o assunto, a indução é o método científico 
por excelência e, por isso mesmo, é o método fundamental 
das ciências naturais e sociais”. Em vista disso, a base teórica 
para o artigo é apresentada conforme sua necessidade na 
explicação das evidências.

Este estudo também recebe a seguinte classificação: 1) 
descritiva quanto aos objetivos, uma vez que busca relatar 
a aplicação dos artefatos em uma situação real, apenas re-
gistrando e descrevendo os fatos observados sem interferir 
neles, no caso deste estudo, por relatar os objetivos e a con-
tribuição das publicações para o conhecimento; 2) aplicada 
quanto à natureza do problema de pesquisa, tendo em vista 
que busca gerar conhecimentos para a aplicação prática; 3) 
qualitativa quanto à abordagem do problema, haja vista a 
natureza das evidências, sendo que ela caracteriza-se por 
ter o ambiente como fonte direta dos dados; 4) longitudinal 
quanto ao tempo por abordar um período de análise de 10 
anos; e 5) bibliográfica, pois, segundo Gil (2008), é o estu-
do elaborado a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de livros, revistas, publicações em periódicos 
e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, disser-
tações e teses, visando ao levantamento de conceitos que 
possam dar suporte para a prática a ser adotada.

Com o objetivo de cobrir as principais publicações cien-
tíficas brasileiras, em que a presença de artigos sobre o 
tema de estudo é esperado, foram selecionados os periódi-
cos a seguir descritos:

RAC: A Revista de Administração Contemporânea
É uma revista científica que tem como objetivo contribuir 

para o entendimento aprofundado da administração mediante 

a divulgação de trabalhos de pesquisa, análises teóricas, 
documentos, notas e resenhas bibliográficas que possam 
subsidiar as atividades acadêmicas e a ação administrativa 
em organizações públicas e privadas (RAC, 2009).

RAE: A Revista de Administração de Empresas 
É uma revista generalista na área da administração de empre-

sas e busca atender a um espectro amplo de domínios de conhe-
cimento, perspectivas e questões. A RAE eletrônica foi lançada 
em janeiro de 2002 com um perfil acadêmico-científico, sendo 
dedicada a professores, pesquisadores e estudantes de adminis-
tração e de áreas afins. Um dos objetivos do lançamento da RAE 
eletrônica foi ganhar agilidade na veiculação de trabalhos inéditos 
sobre administração. Além disso, a gratuidade e a abrangência 
de acesso proporcionadas pela internet oferecem maior visibilida-
de aos colaboradores da RAE eletrônica (RAE, 2009). 

RAUSP: A Revista de Administração da Universidade 
de São Paulo 

Tem por objetivo publicar trabalhos conceituais, práticos e 
de pesquisa que agreguem valor ao trabalho de acadêmicos 
e praticantes de administração, missão que vem cumprindo 
há mais de 30 anos. Seus leitores são professores, alunos de 
graduação e pós-graduação, consultores, empresários e pro-
fissionais de empresas públicas e privadas (RAUSP, 2009). 

REAd: A Revista Eletrônica de Administração
Criada em 1995 e publicada pela Escola de Administra-

ção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi a 
primeira revista eletrônica da área na América Latina. Atu-
almente, possui um acervo com mais de 400 artigos publi-
cados, os quais recebem em média 150 acessos diários de 
leitores do Brasil e do exterior. A REAd é classificada como 
B2 nos novos níveis de classificação do Sistema Qualis da 
Capes (antigo Nacional A), e está em diversos outros inde-
xadores (REAd, 2009).

BASE: A revista da Unisinos
É uma publicação quadrimestral da Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos (Unisinos). Os textos abordam assuntos 
dentro das seguintes áreas: estratégias organizacionais, ges-
tão da competitividade, teoria da contabilidade e finanças cor-
porativas, e controle de gestão (BASE, 2009). 

RC&F: A Revista Contabilidade & Finanças – USP
É uma publicação quadrimestral do Departamento de Con-

tabilidade e Atuária da FEA/USP. Seu objetivo é a divulgação 
de artigos/trabalhos de professores/pesquisadores e alunos 
de todo o país, assim como do exterior (RC&F, 2009).

RBFIN: A Revista Brasileira de Finanças
É a publicação oficial da Sociedade Brasileira de Finanças 

e visa ao progresso e à disseminação do conhecimento sobre 
finanças no Brasil por meio da publicação de artigos técnicos 
em todos os campos de pesquisa das finanças e da economia 
financeira (RBFIN, 2009).

Carla Helena Schilling  Carlos Alberto Diehl  Cléa Beatriz Macagnam 
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RAM: A Revista de Administração Mackenzie
É a revista científica bimestral do Programa de Pós-Gra-

duação em Administração do Centro de Ciências Sociais e 
Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Esse periódico abre espaço à divulgação de trabalhos que têm 
como objetivo dar sua contribuição científica ao conhecimento 
da gestão eficaz de negócios em ambiente globalizado e de 
alta competitividade, envolvendo a participação de docentes da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e de outros centros de 
excelência interessados nesses assuntos (RAM, 2009).

Revista de Economia Aplicada: A Revista de  
Economia Aplicada

É uma publicação do Departamento de Economia da Fa-
culdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ri-
beirão Preto da Universidade de São Paulo. Foi originalmente 
lançada em 1997 pelo Departamento de Economia da FEA/
USP e pela FIPE com o objetivo de suprir uma lacuna existen-
te no espaço editorial do país ao optar por uma linha editorial 
voltada exclusivamente para artigos científicos sobre econo-
mia aplicada (REVISTA DE ECONOMIA APLICADA, 2010).

PPE: A revista Pesquisa e Planejamento Econômico
É uma publicação quadrimestral de análises teóricas e em-

píricas sobre problemas econômicos elaborada por pesqui-
sadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 
e de outras instituições. A PPE é editada nos meses de abril, 
agosto e dezembro (PPE, 2010).

BBR: A Brazilian Business Review
Tem como foco principal, porém não exclusivo, a publicação 

de trabalhos sobre temas relacionados à gestão de negócios, 
gestão da informação, gestão da inovação, estratégia, econo-
mia de empresas, controladoria e contabilidade (BBR, 2010).

A busca de dados deu-se a partir dos respectivos sites destas 
revistas. O período de análise é de 1999 a 2008, o que compre-
ende as 10 últimas publicações das revistas disponíveis até a 
data da realização desta pesquisa. O procedimento de coleta de 
dados foi o seguinte: (1) utilizando-se o software Microsoft Word 
ou Acrobat, dependendo do formato do arquivo, foram identifi-
cados todos os textos que continham as expressões: a) mer-
cado de capitais, b) mercado de ações, c) bolsa de valores,d) 
Bovespa, e e) contabilidade, considerando o título e o resumo 
do artigo; (2) destes, primeiramente, formou-se uma amostra de 
142 artigos, os quais foram separados em um diretório especí-
fico e, então, examinados um a um. Realizou-se, também, uma 
seleção, que foi classificada de acordo com o artigo de Kothari 
(2001), considerados assim válidos aqueles em que o assunto 
abordado direciona-se ao mercado de capitais na área de con-
tabilidade de acordo com a classificação deste autor; (3) o con-
junto de arquivos que atendiam esse requisito foi considerado o 
material-alvo; (4) em razão disso, foram coletados os títulos dos 
artigos e classificados por ano e revista nos quais foram apre-
sentados e, posteriormente, analisadas as metodologias destes.

Desse modo, foram consideradas 39 publicações sobre o 
assunto mercado de capitais na contabilidade no período ana-
lisado conforme a Tabela 1. O Apêndice 1 mostra a listagem 

dessas publicações. Dando seguimento ao estudo, passa-se 
à análise das evidências.

Análise das evidências
“A história mostra que existe uma relação direta entre de-

senvolvimento financeiro e crescimento econômico” (CASA-
GRANDE NETO; CINTRA NETO; MAGLIANO FILHO, 2002, 
p. 20). A evolução do mercado de capitais permitiria um maior 
aporte de investimentos e constituiria um incentivo à inovação 
para as empresas que abrem seu capital e captam recursos, 
o que seria condição necessária para o desenvolvimento sus-
tentado da economia. 

Considerando a importância do mercado de capitais, os es-
tudos desenvolvidos sobre o tema poderiam ser classificados, 
segundo Kothari (2001), da seguinte forma:

• Análise das metodologias utilizadas no desenvolvimen-
to da pesquisa realizada sobre o mercados de capitais.

• Avaliação das alternativas das medidas contábeis sobre 
o desempenho considerando-se o retorno de ações. 

• Avaliação e pesquisa de análise fundamental: pesqui-
sas nas quais são abordados os assuntos sobre divi-
dendos, capitalização, lucros, investimentos e determi-
nantes de valor.

• Eficiência de mercado: estudos relacionados à eficiên-
cia de mercado. 

Valor relevante das divulgações contábeis de acordo 
com as diversas normas de contabilidade: influência das 
demonstrações contábeis (disclosure) dentro das organiza-
ções.Percebe-se, embasadas no trabalho citado acima, as 
oportunidades dos estudos que podem ser desenvolvidos 
em meio ao tema mercado de capitais e sua contribuição 
não somente à ciência como também às empresas e aos 

Revista
Qualificação 
Capes

Quantidade arti-
gos por revista

Revista de Economia  
Aplicada

A2 0

RAC Eletrônica B1 3

RAE Eletrônica B1 1

RBFIN B1 4

RC&F B1 9

BASE B2 4

Revista Pesquisa e  
Planejamento Econômico

B2 0

RAM B2 3

REAd B2 2

RAUSP B2 12

BBR B2 1

TOTAL 39

Tabela 1: Composição da Amostra

Fonte: Sites das revistas
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investidores, entre outros. Em sequência a isso, conforme ci-
tado na seção dois, os artigos foram tabulados (ver Apêndice 
1) de acordo com a classificação mencionada acima. Por con-
seguinte, a primeira evidência que se tem através deste es-
tudo é a constatação de que, no período e nas revistas anali-
sados, não foi encontrado nenhum artigo na área de mercado 
de capitais que estudasse a classificação da metodologia dos 
mesmos. Da análise das metodologias utilizadas nos artigos, 
tem-se a estatística mostrada na Tabela 2.

Para melhor descrever as metodologias e os resultados 
observados, conforme tabela acima, cita-se a classificação de 
Gil (2008), o qual classifica as pesquisas quanto aos objetivos 
gerais em três grupos: pesquisas exploratórias, pesquisas 
descritivas e pesquisas explicativas. Com base na Tabela 2, 
tem-se as evidências discutidas a seguir.

O estudo do tipo exploratório tem como principal finali-
dade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias 
tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os 
tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menos rigi-
dez no planejamento. Habitualmente, envolvem levantamento 
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e 
estudos de casos. Os procedimentos de amostragem e técni-
cas quantitativas de coleta de dados não são costumeiramen-
te aplicados nessas pesquisas (GIL, 2008). Com essa classi-
ficação, somente cinco dos 39 artigos foram enquadrados por 
seus autores, o que representa somente 12,82%. Gil (2008) 
ainda acrescenta que as pesquisas exploratórias são desen-
volvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de 
tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Esse tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido 
é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses preci-
sas e operacionalizáveis sobre ele.

Descritiva: somente 7,69% dos artigos componentes da 
amostra foram classificados como descritivos. Esse tipo de 
estudo tem como objetivo primordial a descrição das carac-
terísticas de determinada população ou fenômeno, ou o es-
tabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os 
estudos que podem ser classificados sob esse título, e uma 
de suas características mais significativas está na utilização 
de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Explicativa: são aquelas que têm como preocupação cen-
tral identificar os fatores que determinam ou que contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesqui-
sa que mais aprofunda o conhecimento da realidade porque 
explica a razão e o porquê das coisas. Por isso mesmo, é 

o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer 
erros aumenta consideravelmente. Dentro dessa classificação, 
enquadra-se a técnica do estudo de evento, situação identifi-
cada em mais de 61% dos artigos analisados, e que, conforme 
Fama et al. (1969), consiste na análise quanto à existência ou 
não de uma reação significativa do mercado financeiro em re-
lação à evolução passada das cotações de uma ou mais em-
presas face à ocorrência de um determinado evento. Este que, 
por hipótese, poderia estar afetando seus valores de mercado. 
Campbell, Lo e Mackinley (1997) definem estudo de evento 
como o método pelo qual é possível medir o efeito de um even-
to econômico sobre o valor de uma determinada empresa. Tal 
método é possível e eficaz em razão da hipótese de que, em 
função da racionalidade do mercado, o efeito de um evento 
será refletido imediatamente nos preços dos ativos. 

Ainda em conformidade com Gil (2008), a pesquisa pode 
ser classificada com base nos procedimentos técnicos, o que 
corresponde ao seu planejamento numa dimensão mais am-
pla; ou seja, nesse momento, o investigador estabelece os 
meios técnicos da investigação. Essa classificação compre-
ende diversos tipos; porém, como se percebe na Tabela 2, so-
mente quatro do total dos 39 artigos componentes da amostra 
apresentaram a classificação com base no delineamento da 
pesquisa, obtendo-se um artigo por classificação. Essas clas-
sificações são descritas abaixo:

Bibliográfica: a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 
partir de material já elaborado, constituído principalmente de 
livros e artigos científicos. A principal vantagem da pesquisa 
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a co-
bertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem se 
torna particularmente importante quando o problema de pes-
quisa requer dados muito dispersos pelo espaço. No entanto, 
essa vantagem pode comprometer em muito a qualidade da 
pesquisa. Muitas vezes, as fontes secundárias apresentam 
dados coletados ou processados de forma equivocada. As-
sim, um trabalho fundamentado nessas fontes tende a repro-
duzir ou mesmo ampliar esses erros.

Documental: a pesquisa documental assemelha-se muito 
à pesquisa bibliográfica. A única diferença entre ambas está 
na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos 
autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental 
vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetivos da pesquisa. O desenvolvimento da pes-

Quanto aos objetivos Quantidade
% em relação à 
amostra total

Quanto aos procedimentos 
técnicos

Quantidade
% em relação à 
amostra total

Exploratório 5 12,82 Bibliográfico 1 2,56

Descritivo 3 7,69 Documental 1 2,56

Explicativo  
(estudo de eventos)

24 61,54 Ex post facto 1 2,56

Estudo de campo 1 2,56

Não identificado 7 17,95 Não identificado 35 89,74

Total Artigos 39 100,00 Total Artigos 39 100,00

Tabela 2: Classificação dos Artigos

Fonte: Sites das revistas
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quisa documental segue os mesmos passos da pesquisa bi-
bliográfica. Apenas há que se considerar que, enquanto na 
pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas, sobretudo, 
por material impresso localizado em bibliotecas, na pesquisa 
documental as fontes são muito mais diversificadas e disper-
sas. Há, de um lado, os documentos de primeira mão que não 
receberam qualquer tratamento analítico, tais como documen-
tos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, 
filmes, fotografias, gravações etc.; e, de outro lado, existem 
os documentos de segunda mão, que de alguma forma já fo-
ram analisados, tais como relatórios de pesquisa, relatórios 
de empresas, tabelas estatísticas etc.

Ex post facto: a tradução literal da expressão ex post facto 
é “a partir do fato passado”. Isso significa que, nesse tipo de 
pesquisa, o estudo foi realizado após a ocorrência de varia-
ções na variável dependente no curso natural dos aconteci-
mentos. O propósito básico dessa pesquisa é verificar a exis-
tência de relações entre variáveis. A pesquisa ex post facto é 
uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisa-
dor não tem o controle direto sobre as variáveis independen-
tes porque já ocorreram suas manifestações ou porque são 
intrinsecamente não manipuláveis. Nesse caso, são feitas 
inferências sobre a relação entre variáveis sem observação 
direta a partir da variação concomitante entre as variáveis in-
dependentes e dependentes.

Estudo de campo: o estudo de campo apresenta muitas 
semelhanças com o levantamento. De modo geral, pode-se 
dizer que o levantamento tem maior alcance e o estudo de 
campo, maior profundidade: o levantamento procura ser re-
presentativo de universo definido e oferecer resultados ca-
racterizados pela precisão estatística. Já o estudo de campo 
procura muito mais o aprofundamento das questões propos-
tas do que a distribuição das características da população 
segundo determinadas variáveis. Como consequência, o 
planejamento do estudo de campo apresenta maior flexibi-
lidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam 
reformulados ao longo da pesquisa. No estudo de campo, 
investiga-se um único grupo ou comunidade em termos de 
sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre 
seus componentes. Dessa forma, tende a utilizar muito mais 
técnicas de observação do que de interrogação.

Além das classificações embasadas acima, obteve-se três 
artigos classificados como empíricos, o que significa aproxi-
madamente um percentual de 18%. Classifica-se a pesquisa 
empírica de acordo com Martins (2002, p. 34):

[...] são abordagens que apresentam em comum a utilização 
de técnicas de coleta, tratamento e análise de dados mar-
cadamente quantitativos. Privilegiam estudos práticos. Suas 
propostas têm caráter técnico, restaurador e incremental. 
Têm forte preocupação com a relação causal entre as vari-
áveis. A validação da prova científica é buscada através de 
testes dos instrumentos, graus de significância e sistematiza-
ção das definições operacionais.

Verifica-se, além da falta de artigos no que tange à análi-
se das metodologias dos artigos relacionados ao mercado de 
capitais, outras duas constatações: (1) a questão do grande 
número de artigos realizados com o método do estudo de even-

to, o que sugere um grande espaço a se desenvolver em es-
tudos nessa área com a utilização de outras técnicas; e (2) a 
má identificação da metodologia, pois se verifica que muitos 
artigos não apresentam a classificação dela ou não eram claros 
e objetivos. Contudo, para dar maior robustez aos resultados 
encontrados, foram coletados, também no período de 10 anos, 
utilizando-se do mesmo método de busca utilizado para coleta 
nas revistas os artigos publicados nos seguintes congressos:

ANPAD – O Encontro da ANPAD – EnANPAD – realiza-
se anualmente no mês de setembro, e é hoje o maior even-
to da comunidade científica e acadêmica de administração 
no país. Nos últimos 3 anos, em cada evento, cerca de 3 
mil trabalhos nas diversas áreas temáticas foram subme-
tidos à apreciação, dos quais aproximadamente mil foram 
apresentados (ANPAD, 2009). O evento encontra-se na 
33ª edição, estando dividido em 11 divisões acadêmicas, 
dentre elas estão as divisões de finanças e contabilidade. 
A ANPAD é hoje o principal órgão de interação entre pro-
gramas associados, grupos de pesquisa da área e a comu-
nidade internacional. Chegou aos 30 anos de atividades e 
reúne mais de 60 programas associados (ANPAD, 2009).

EBFIN – A Sociedade Brasileira de Finanças (SBFIN), es-
tabelecida em 23 de julho de 2001, durante a realização do 
Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, é uma associação 
de estudiosos da área de finanças. Ela abrange acadêmicos, 
estudantes e profissionais do setor, e visa incentivar o estudo 
de finanças no país, bem como desenvolver e disseminar o 
conhecimento de teorias e técnicas para elevação da qualida-
de do ensino, da pesquisa e da aplicação prática em ativida-
des de gestão financeira e de investimentos. 

Mais especificamente, os objetivos da SBFIN compreen-
dem: promover a realização de encontros anuais, nos quais 
sejam apresentados e discutidos trabalhos de pesquisa sobre 
finanças por pesquisadores e técnicos brasileiros e estrangei-
ros; disseminar conhecimentos e informações relevantes para 
os estudiosos da área de finanças (EBFIN, 2009).

ANPCONT: O Congresso da ANPCONT é um evento 
acadêmico importante da Associação Nacional dos Progra-
mas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Ele propor-
ciona a interação da comunidade acadêmica, pesquisadores, 
professores e estudantes, representando um meio de divul-
gação da produção técnico-científica da área das ciências 
contábeis. Concentra discussões relativas à controladoria e 
contabilidade gerencial; contabilidade para usuários externos; 
mercados financeiros, de crédito e de capitais; e à educação 
e pesquisa em contabilidade. Portanto, o evento busca esta-
belecer uma ligação entre estudos acadêmicos e aplicações 
em organizações, possibilitando aos participantes conhecer 
mais profundamente os diversos enfoques dos estudos em 
ciências contábeis. (ANPCONT, 2010)

Do total de 479 artigos que primeiramente foram selecio-
nados através do método de busca já descrito, 106 fizeram 
parte da amostra final dos artigos publicados em congressos 
(na contagem da quantidade de artigos, os que já haviam sido 
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verificados na seleção realizada através das revistas foram 
contados como zero). Esses artigos também foram classifica-
dos de acordo com o trabalho de Kothari (2001) e verifica-se 
que, também no período em estudo, não houve trabalhos que 
analisaram a metodologia dessas publicações (Apêndice B). 
Do resultado da análise de identificação da metodologia des-
ses artigos, verifica-se que, quanto à classificação dos obje-
tivos, 59,43% são identificados como explicativos (estudo de 
eventos), 14,15% e 4,75% representam o tipo descritivo e ex-
ploratório, respectivamente. Quanto aos procedimentos técni-
cos, 6,60% são do tipo bibliográfico; 7,54%, do tipo documen-
tal; 1,88%, ex post facto; e 0,94%, do tipo estudo de campo. 
Percebe-se que os resultados obtidos também corroboram os 
já encontrados nos artigos selecionados nas revistas: 1) ne-
nhum artigo que estude a metodologia dos artigos; 2) grande 
quantidade de artigos utilizando-se do método do estudo de 
eventos; e 3) má identificação da metodologia dos artigos.

Considerações finais
O objetivo principal deste estudo foi verificar a metodologia 

adotada em pesquisas no que tange ao assunto mercado de 
capitais. Para tal, foi realizada uma pesquisa de método indu-
tivo, sendo do tipo descritiva quanto aos objetivos, aplicada 
quanto à natureza do problema pesquisado, qualitativa quan-
to à abordagem do problema, longitudinal quanto ao tempo, 
e bibliográfica quanto ao delineamento. A fonte dos dados foi 
obtida, primeiramente, junto às revistas RAC, RAE, RAUSP, 
REAd, BASE, RC&F, RBFIN, RAM, BBR, Revista de Economia 
Aplicada e Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, ob-
tendo-se uma amostra de 39 artigos. Em um segundo momen-
to, para dar maior robustez aos resultados encontrados, foram 
coletados artigos nos congressos da ANPAD, EBFIN e ANP-
CONT, obtendo um total de mais 106 artigos para verificação.

A literatura sobre os temas mercado de capitais e de-
monstrações contábeis tem crescido nas últimas décadas, 
especialmente nos periódicos acadêmicos das áreas de con-
tabilidade e de finanças (KOTHARI, 2000). Essa afirmação 

pode ser comprovada através das estatísticas do Encontro da 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Administração (EnANPAD), o qual em 1999 teve um total de 
30 publicações, possuindo um grande aumento de publica-
ções em 2005 para 119 artigos. Posteriormente, nos anos de 
2006, 2007 e 2008, obteve-se o total de 798, 968 e 997 ar-
tigos publicados, respectivamente. Especificamente sobre o 
mercado de capitais, tomando ainda como base os números 
do EnANPAD, no primeiro ano desta pesquisa (1999) havia 
apenas uma publicação sobre o assunto, mas já no ano de 
2008 foi registrado um total de 14 publicações. 

Os resultados, primeiramente, demonstram a ainda pe-
quena quantidade de artigos publicados na área, e, posterior-
mente, verifica-se que a metodologia do estudo de evento é 
a mais utilizada nesse tipo de estudo, estando presente em 
61,54% dos artigos publicados em revistas. Essa constatação 
é confirmada com os artigos publicados em congressos, entre 
os quais 59,43% apresentam o método. 

Como contribuições, este estudo (1) identifica a ausência 
de trabalhos que tenham o objetivo de verificar a metodologia 
adotada nos estudos de mercado de capitais, pois, conforme 
classificação de nossa amostra com base no artigo de Kothari 
(2001), não se obteve artigos que estudassem esse objetivo; 
(2) a metodologia de estudo de eventos foi utilizada em mais 
de 50% dos estudos e demonstra que muito ainda tem-se a 
desenvolver em pesquisas desse tipo, utilizando-se também 
de outros métodos; (3) e, por fim, percebe-se a falta de clare-
za, ou até mesmo a não identificação da metodologia utilizada 
nos artigos. Como limitação, o presente estudo fez a análi-
se em revistas e congressos de âmbito nacional, sendo que 
novos estudos podem ser realizados inserindo-se revistas e 
congressos internacionais.

Uma sugestão que pode ser feita, em vista das evidências 
obtidas pela investigação, é verificar se os fenômenos aqui 
mostrados se repetem nos periódicos e eventos estrangeiros, 
a fim de identificar se esses são característicos da produção 
acadêmica brasileira ou da própria área.

Quanto aos objetivos Quantidade
% em relação à 
amostra total

Quanto aos  
procedimentos técnicos

Quantidade
% em relação à 
amostra total

Exploratório 5 4,75 Bibliográfico 7 6,60

Descritivo 15 14,15 Documental 8 7,54

Explicativo (estudo de evento) 63
59,43 Ex post facto 2 1,88

Estudo de campo 1 0,94

Não identificado 23 21,67 Não identificado 88 83,04

Total Artigos 106 100,00 Total Artigos 106 100,00

Tabela 3: Classificação dos Artigos Publicados em Congressos

Carla Helena Schilling  Carlos Alberto Diehl  Cléa Beatriz Macagnam 

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 13, n. 51, p. 5 - 16, maio/ago. 201110 

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 



 11

Apêndice 1: Amostra de Artigos e Revistas

Análise das metodologias utilizadas no desenvolvimento dos artigos

Nº Congresso/
revista

Ano Artigo

0

Avaliação das alternativas das medidas contábeis sobre o desempenho considerando-se o retorno das ações

1 BASE 2008 Liquidez/iliquidez no mercado brasileiro: comportamento no período 1995-2005 e suas relações com o retorno

1 RAC 2006 Influência e causalidade entre o mercado de ações e o mercado de opções: revisão de literatura e novos resultados

1 RAC 2003 Reação dos investidores a bonificação e desdobramentos: o caso brasileiro

1 RAM 2007 Efeitos da governança corporativa e da performance empresarial sobre o turnover de executivos no Brasil: compa-
rando empresas familiares e não familiares

1 RAM 2008 Investimentos estrangeiros em carteiras de ações, crises internacionais e Ibovespa

1 RBFIN 2007 Existe alguma relação entre retornos contábeis e retornos do mercado de ações no Brasil?

1 RBFIN 2004 Previsibilidade de retornos das ações na Bovespa: um teste envolvendo o modelo de fator de retorno esperado

1 RBFIN 2008 Transmissão financeira entre o mercado acionário e o mercado de títulos de dívida

1 RBFIN 2006 Reação do mercado à alteração na composição da carteira de índices de bolsa de valores brasileiros

1 RC&F 2007 O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na carteira teórica do índice Bovespa

1 RC&F 2006 Análise do “efeito tamanho” nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa

1 RC&F 2005 Dividendos e lucros anormais: um estudo nas empresas listadas na Bovespa

1 RC&F 2006 Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa

1 REAd 1999 Maior visibilidade ou integração do mercado de capitais brasileiro? Os efeitos das listagens das ações de empresas brasi-
leiras no mercado norte-americano através do mecanismo de recibos de depósitos de ações

1 REAd 2004 Análise de eventos internos e externos no comportamento das ações ordinárias e preferenciais da Petrobras holding: 
1994-2002

1 RAUSP 2000 Avaliação dos retornos das ações de empresas concordatárias

1 RAUSP 2002 Viés de seleção na análise de desempenho de ações no mercado brasileiro

1 RAUSP 2004 Adoção de práticas de governança corporativa e o comportamento das ações na Bovespa: evidências empíricas

1 RAUSP 2006 O paradigma econômico na contabilidade gerencial: um estudo empírico sobre a associação entre taxas de retorno 
sobre o patrimônio líquido e diferentes perfis da contabilidade gerencial

1 RAUSP 2007 Governança corporativa: impactos no valor das companhias abertas brasileiras

1 RAUSP 2007 Impactos de fatores macroeconômicos nas melhores práticas de governança corporativa no Brasil

1 RAUSP 2007 Análise empírica da reação do mercado de capitais brasileiro aos anúncios de fusões e aquisições ocorridos entre 
1994 e 2001

Avaliação e pesquisa de análise fundamental: dividendos, capitalização, lucros, investimentos e determinantes de valor

1 BASE 2008 O efeito da liquidez sobre a rentabilidade de mercado das ações negociadas no mercado acionário brasileiro

1 RAUSP 2003 Os efeitos das decisões de investimento das empresas sobre os preços de suas ações no mercado de capitais

1 RAUSP 2006 O impacto das decisões de investimento das empresas no valor de mercado das ações negociadas na Bovespa no 
período de 1996 a 2002

Eficiência de mercado

1 RAC 2002 Eficiência fraca, efeito dia-da-semana e efeito feriado no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica sis-
temática e robusta

1 ERA 2006 Assimetria informacional e eficiência semiforte do mercado

1 RC&F 2005 Mercado de capitais: racionalidade versus emoção

1 RAUSP 2006 Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro pós-Plano Real: um estudo de eventos dos anúncios de 
fusões e aquisições

1 BBR 2008 O perfil fundamentalista das carteiras vencedoras e perdedoras na Bovespa no período de 1995 a 2002
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Valor relevante das divulgações contábeis de acordo com as diversas normas de contabilidade: influência das demonstrações contábeis 
(disclosure) dentro das organizações

1 BASE 2008 A relação entre o timeliness e a utilidade da informação contábil e os mecanismos de governança corporativa: evi-
dências no mercado acionário brasileiro

1 BASE 2007 Demonstrações contábeis de bancos brasileiros: análise da evidenciação oferecida à luz do gerenciamento de riscos

1 RAM 2005 A evolução recente da transparência dos fatores de risco nas informações contábeis: uma análise de empresas bra-
sileiras de telecomunicações

1 RC&F 2005 O diferencial no impacto dos resultados contábeis nas ações ordinárias e preferenciais no mercado brasileiro

1 RC&F 2008 Conservadorismo contábil e timeliness: evidências empíricas nas demonstrações contábeis de empresas brasileiras 
com ADRs negociados na bolsa de Nova Iorque

1 RC&F 2006 Governança corporativa: nível de evidenciação das informações e sua relação com a volatilidade das ações do Ibovespa

1 RC&F 2006 Governança corporativa e a reação do mercado de capitais à divulgação das informações contábeis

1 RAUSP 2007 A relevância das informações contábeis na Bovespa a partir do arcabouço teórico de Ohlson: avaliação dos modelos 
de residual income valuation e abnormal earnings growth

1 RAUSP 2008 Relação de longo prazo e causalidade entre o lucro contábil e o preço das ações: evidências do mercado latino-americano

Apêndice 2: Amostra de Artigos e Congressos

Análise das metodologias utilizadas no desenvolvimento dos artigos

Nº Congresso/
revista

Ano Artigo

0

Avaliação das alternativas das medidas contábeis sobre o desempenho considerando-se o retorno das ações

Nº Congresso/
revista

Ano Artigo

1 ANPAD 1999 Evidência empírica da relação cross-section entre retorno e earnings to price ratio e book to market ratio no mercado 
de ações do Brasil no período de 1995 a 1998.

1 ANPAD 2001 Lançamento de ADRs por empresas brasileiras no mercado norte-americano: valorização de mercado, volatilidade 
e performance ajustada ao risco

1 ANPAD 2001 Comportamento das variações de preço nos mercados de ações da América Latina

1 ANPAD 2002 O impacto da regulamentação sobre a relação entre o lucro e retorno das ações das empresas dos setores elétrico 
e financeiro no Brasil

1 ANPAD 2003 A relação entre market-to-book equity e lucros anormais no mercado de capitais no Brasil

1 ANPAD 2003 Impacto da emissão de American Depositary Receipts sobre retornos e volatilidade um estudo de evento com em-
presas brasileiras

1 ANPAD 2003 A relação risco-retorno: avaliação de um modelo comportamental no mercado acionário brasileiro

1 ANPAD 2004 Ebitda: uma análise de correlação com os retornos totais aos acionistas no mercado de capitais brasileiro

1 ANPAD 2004 Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro – um estudo empírico no 
período de 1995-2003

0 ANPAD 2004 Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa

1 ANPAD 2005 Reação do mercado à alavancagem operacional: um estudo empírico no Brasil

1 ANPAD 2005 A relevância dos indicadores contábeis para estimativa de retornos das ações: um estudo empírico no setor de 
metalurgia e siderurgia

1 ANPAD 2005 Determinantes microeconômicos e conjunturais e sua relação com a volatilidade das ações

1 ANPAD 2005 Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa 
de Valores de São Paulo no período 1995-2003

1 ANPAD 2006 Análise empírica de modelos de valuation no ambiente brasileiro: fluxo de caixa descontado versus modelo de Ohlson

1 ANPAD 2006 As finanças comportamentais e o mercado acionário brasileiro: evidências do efeito pessimismo em estudos de 
eventos com regressões Egarch

1 ANPAD 2007 Medidas de desempenho: um estudo sobre a importância do lucro contábil e do fluxo de caixa das operações no 
mercado de capitais brasileiro
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1 ANPAD 2007 O bid-ask spread e a governança certificada: uma investigação no mercado de capitais brasileiro em 2006

1 ANPAD 2007 Gerenciamento de resultados e volatilidade histórica

1 ANPAD 2007 Valor de mercado do caixa de empresas não financeiras: um estudo empírico no Brasil no período de 2000 a 2005

1 ANPAD 2008 Sustentabilidade empresarial e valor da empresa: um estudo de eventos no mercado brasileiro de ações

1 ANPAD 2008 Incorporação das questões ambientais e sociais nos investimentos no mercado de capitais: análise do de-
sempenho de índices internacionais e fundos de ações nacionais baseados no conceito de investimento 
socialmente responsável

1 ANPAD 2008 Retorno acionário e adesão ao índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa: um estudo de eventos

1 ANPAD 2008 A influência da divulgação do índice de sustentabilidade empresarial sobre os preços das ações no Brasil e nos 
Estados Unidos: um estudo de eventos nos anos de 2005 a 2007

1 ANPAD 2008 A relação entre o retorno anormal e a responsabilidade social e ambiental: um estudo empírico na Bovespa no pe-
ríodo de 1999 a 2006

1 ANPAD 2008 O efeito dos componentes do lucro contábil no preço das ações

1 ANPAD 2008 Efeito dia-da-semana no mercado brasileiro: uma análise sob a ótica da liquidez, do retorno e da volatilidade

1 ANPAD 2008 Influência de comomentos em modelos de precificação: um estudo empírico com dados de painel

1 ANPAD 2008 Retornos anormais versus performances operacionais anormais de firmas brasileiras envolvidas em fusões e aqui-
sições no período de 2002 a 2006

1 ANPAD 2008 A influência das redes de relações corporativas no desempenho das empresas do novo mercado da Bovespa

1 EBFIN 2001 O efeito dia-da-semana em mercados acionários visto pela teoria de valores extremos: uma análise dos índices 
Bovespa e Nasdaq composto

1 EBFIN 2001 A influência da estrutura de propriedade no retorno de mercado das empresas

1 EBFIN 2001 Desempenho relativo de ações ordinárias e preferenciais

1 EBFIN 2001 O impacto de privatização sobre os preços das ações no mercado de capitais brasileiro

1 EBFIN 2003 O mercado de ADRs e a qualidade do mercado de ações no Brasil

1 EBFIN 2003 Efeitos da migração para os níveis de governança da Bovespa

0 EBFIN 2003 Dividendos e lucros anormais: um estudo nas empresas listadas na Bovespa

1 EBFIN 2004 O comportamento dos preços das ações nos dias ex-dividendos e ex-juros sobre capital próprio na Bolsa de Va-
lores de São Paulo

1 EBFIN 2004 Volatilidade dos retornos, variações de preços e volumes negociados: evidências das principais ações negociadas 
no Brasil

1 EBFIN 2005 Reação do mercado à alteração na composição na carteira de índices de bolsas de valores brasileiros

1 EBFIN 2006 Governança corporativa e estrutura de propriedade no Brasil: causas e consequências

1 EBFIN 2006 Uma investigação sobre o impacto das práticas de governança nos bancos brasileiros: um estudo de caso dos ban-
cos Itaú, Unibanco e Bradesco

1 EBFIN 2007 Previsão não linear de retornos na Bovespa: efeitos de volume negociado em um modelo autorregressivo de tran-
sição suave

1 EBFIN 2007 Impacto da divulgação de disputas entre acionistas controladores e minoritários sobre o preço das ações no Brasil

1 EBFIN 2008 Testando o “mito de investimento”: é uma boa estratégia investir em ações de baixo índice P/L no Brasil?

1 EBFIN 2008 A utilização de derivativos agrega valor à firma? Um estudo do caso brasileiro

1 EBFIN 2008 Uma investigação sobre a informatividade da análise técnica

1 ANPCONT 2007 A recompra de ações na Bovespa foi anunciada pelas empresas Winners ou Losers?

1 ANPCONT 2007 Ganhos e perdas com os profetas do mercado: o valor das recomendações dos analistas

1 ANPCONT 2008 Retornos anormais, big bath e perfornance operacional anormal de firmas brasileiras envolvidas em fusões e aqui-
sições no período de 2002 a 2006

1 ANPCONT 2008 Impacto da aplicação de recursos através de debêntures e do valor da empresa no preço das ações: uma análise 
no Brasil

Avaliação e pesquisa de análise fundamental: dividendos, capitalização, lucros, investimentos e determinantes de valor

0 ANPAD 2001 Os efeitos das decisões de investimento das empresas sobre os preços de suas ações no mercado de capitais

1 ANPAD 2002 Dividend yields e persistência de retornos anormais das ações: evidências do mercado brasileiro
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1 ANPAD 2002 Análise intraday do modelo black & sholes pelas volatilidades implícitas e condicionada Garch para 
ativos brasileiros

1 ANPAD 2003 Lucro versus dividendos na avaliação de empresas: um estudo empírico do caso brasileiro

1 ANPAD 2003 O comportamento dos dividendos versus lucros anormais

1 ANPAD 2004 A influência da tributação sobre dividendos e juros sobre o capital próprio no comportamento dos preços das ações: 
uma análise empírica na Bovespa

1 ANPAD 2005 A geração de valor em companhias brasileiras através da utilização de direcionadores financeiros e não financeiros

0 ANPAD 2005 O impacto das decisões de investimento das empresas no valor de mercado das ações negociadas na Bovespa no 
período de 1996 a 2003

1 ANPAD 2006 O paradoxo da sobrevalorização dos preços nas aberturas de capital no Brasil

1 ANPAD 2006 Direcionadores financeiros e não financeiros: impactos na geração de valor

1 ANPAD 2007 O impacto da análise fundamentalista na recompra de ações na Bovespa no período de 1994 a 2002

1 ANPAD 2007 Impacto das decisões de investimento no ativo imobilizado das empresas e no preço de suas ações:  
um estudo de evento

1 ANPAD 2007 Dividendos e juros sobre capital próprio: sinalização de lucratividade futura? Estudo no mercado brasileiro 1999/2004.

1 ANPAD 2007 Alteração de ratings de países emergentes e efeitos no Ibx

1 ANPAD 2008 Controle interno: um estudo sobre a sua participação na tomada de decisão de investimento no mercado de 
capitais brasileiro

1 ANPCONT 2009 Relação entre o investimento social corporativo e o valor das empresas brasileiras

Eficiência de mercado

1 ANPAD 2000 Reações do mercado acionário a variações inesperadas nos lucros das empresas: um estudo sobre a eficiência 
informacional no mercado brasileiro

1 ANPAD 2000 Pesquisa sobre a eficiência informacional do mercado brasileiro nos casos de fusões e aquisições

1 ANPAD 2002 Águas passadas não movem moinho. Preços passados movem o mercado?

1 ANPAD 2002 A guerra entre comprados e vendidos no mercado de opções de compra da Bolsa de Valores de São Paulo

1 ANPAD 2003 Uma análise da eficiência informacional do mercado de ADRs brasileiros com base em testes de autocorrelação, 
raiz unitária e cointegração

1 ANPAD 2004 O perfil fundamentalista das vencedoras e perdedoras na Bovespa após o Plano Real

1 ANPAD 2005 Análise empírica do retorno acionário anormal e da reação do mercado de capitais brasileiro aos anúncios de fusões 
e aquisições ocorridos entre 1994 e 2001

0 ANPAD 2006 Insiders conseguem retornos anormais? Estudos de eventos sobre as operações de insiders das empresas de go-
vernança corporativa diferenciada da Bovespa

1 ANPAD 2007 O impacto da distribuição de dividendos e da recompra de ações na eficiência das empresas listadas na 
Bovespa (1995 a 2004)

1 ANPAD 2007 Avaliação empírica da existência de conteúdo informacional nas posições de contratos futuros em aberto de índice 
Bovespa a respeito das cotações médias do índice Bovespa à vista

1 ANPAD 2008 Teste da hipótese do mercado no Brasil: uma aplicação de filtros ótimos

1 EBFIN 2001 A aleatoriedade de passeio na Bovespa: testando a eficiência do mercado acionário brasileiro

1 EBFIN 2002 Assimetria de informações no mercado de capitais brasileiro

1 EBFIN 2003 A relação entre os lucros das empresas e os preços de suas ações no mercado de capitais: uma aplicação do teste 
de causalidade de Granger

0 EBFIN 2007 Insiders conseguem retornos anormais? Estudos de eventos sobre as operações de insiders das empresas de go-
vernança corporativa diferenciada da Bovespa

1 ANPCONT 2009 Teste da hipótese do caminho aleatório no Brasil e nos Estados Unidos

Valor relevante das divulgações contábeis de acordo com as diversas normas de contabilidade: influência das demonstrações contábeis 
(disclosure) dentro das organizações

1 ANPAD 2000 Demonstração de fluxo de caixa de disponibilidade de recursos aos acionistas: o caso das empresas de transportes 
aéreos da América Latina

1 ANPAD 2002 Evidenciações nas companhias brasileiras de capital aberto
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1 ANPAD 2002 Disclosure das companhias abertas: um estudo exploratório do departamento de relações com investidores

1 ANPAD 2003 Um estudo sobre a relevância das informações geradas nas apresentações das companhias abertas para a associa-
ção brasileira dos analistas do mercado de capitais

1 ANPAD 2004 A capacidade informacional dos resultados contábeis no mercado brasileiro: a diferença entre as ações ordinárias e 
as ações preferenciais

1 ANPAD 2004 A reação do mercado de capitais brasileiro à divulgação de informações contábeis

1 ANPAD 2004 Governança corporativa e reação do mercado de capitais às informações financeiras

0 ANPAD 2004 O impacto da política de transparência sobre o valor das empresas brasileiras

1 ANPAD 2005 Evidenciação de ativos intangíveis: uma forma de minimizar os problemas causados pela seleção adversa

0 ANPAD 2005 A relevância das informações contábeis na Bovespa a partir do arcabouço teórico de Ohlson: avaliação dos modelos 
de residual income valuation e abnormal earnings growth

0 ANPAD 2005 Governança corporativa: nível de evidenciação das informações e sua relação com a volatilidade das ações do 
Ibovespa

1 ANPAD 2005 Ajustes aos us-gaap: estudo empírico sobre sua relevância para empresas brasileiras com ADRs negociados na 
bolsa de Nova Iorque

0 ANPAD 2005 Determinantes da defasagem na divulgação das demonstrações financeiras das companhias abertas brasileiras

1 ANPAD 2006 Análise da relação entre evidenciação nos relatórios da administração e o nível de governança das empresas na 
Bovespa

1 ANPAD 2006 Estudo sobre divulgação dos investimentos em capital humano (disclosure) e desempenho empresarial

1 ANPAD 2006 Divulgação voluntária de informações de natureza social: um estudo nas empresas brasileiras

1 ANPAD 2006 Divulgação voluntária da demonstração dos fluxos de caixa no mercado de capitais brasileiro

1 ANPAD 2006 Existe relação entre disclosure e governança corporativa no Brasil?

1 ANPAD 2006 Evidenciação voluntária do capital intelectual no contexto brasileiro: cotejamento com os contextos internacional e 
australiano

1 ANPAD 2006 Estudo sobre os níveis de disclosure adotados pelas empresas brasileiras e seu impacto no custo de capital

1 ANPAD 2006 Evidência empírica do impacto da adesão aos níveis diferenciados de governança corporativa sobre o comporta-
mento das ações na Bovespa

1 ANPAD 2007 Social disclosure das empresas brasileiras listadas na Nyse e na Bovespa: sua relação com os níveis de governança 
corporativa

1 ANPAD 2007 Governança e qualidade da informação contábil: uma investigação utilizando empresas brasileiras que aderiram ou 
não aos níveis diferenciados de governança da Bovespa

1 ANPAD 2007 Um estudo empírico dos modelos residual income valuation – Ohlson (1995) versus Piotroski (2000) no mercado 
brasileiro

1 ANPAD 2007 Análise do conteúdo informacional do resultado contábil em us-gaap: um estudo de evento em companhias abertas 
brasileiras que negociam ADRs na bolsa de Nova Iorque

1 ANPAD 2007 O impacto da prática da governança corporativa na eficácia organizacional: o caso do banco Bradesco S/A

1 ANPAD 2007 Políticas de evidenciação contábil: um estudo do poder preditivo e explicativo da teoria da legitimidade

1 ANPAD 2008 Evidenciação de ativos intangíveis não adquiridos nos relatórios da administração das companhias listadas nos 
níveis de governança corporativa da Bovespa

1 ANPAD 2008 A relevância da informação contábil no mercado de ações brasileiro: uma análise da informação societária e da 
informação corrigida

0 EBFIN 2004 O impacto da política de transparência sobre o valor das empresas brasileiras

1 EBFIN 2004 A reação do mercado de capitais brasileiro à divulgação de informações contábeis – parte 1: o efeito incondicional e 
segundo o resultado do exercício

1 EBFIN 2004 A reação do mercado de capitais brasileiro à divulgação de informações contábeis – parte 2: o efeito do nível de 
governança corporativa

0 EBFIN 2006 Determinantes da defasagem na divulgação das demonstrações financeiras das companhias abertas brasileiras

1 ANPCONT 2007 A qualidade da informação contábil e o risco de liquidez de mercado

1 ANPCONT 2009 A relevância da informação contábil em período de crises macroeconômicas
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Resumo
São vários os instrumentos utilizados para se avaliar os re-

sultados das empresas. O próprio lucro auferido, os índices tra-
dicionais de rentabilidade, o EVA®, entre outros, poderão servir 
como base para a tomada de decisão dos diversos usuários 
da contabilidade. Ao comparar o valor contábil (book value) 
e o valor de mercado (market value) das empresas, nota-se 
que eles estão se distanciando cada vez mais, o que pode ser 
comprovado pelo índice market-to-book, que é calculado pelo 
quociente entre valor de mercado e valor contábil. Esse índice 
apresenta o quanto a empresa é valorizada pelo mercado em 
relação ao seu valor contábil, mas pode não apresentar sua 
real capacidade de alcançar bons resultados. Diante disso, o 
objetivo principal deste estudo é verificar o grau de correlação 
entre o índice market-to-book, os índices tradicionais de renta-
bilidade e o EVA® de uma amostra que totaliza 90 empresas 
de capital aberto listadas na Revista Exame – Maiores e Melho-
res 2009. Para tanto, foram calculados os referidos índices, a 
correlação existente entre eles e o coeficiente de determinação 
(R²). Em seguida, foi aplicada a técnica estatística de análise 
de cluster para dividir a amostra em grupos homogêneos. Os 
procedimentos de correlação e regressão foram repetidos em 
cada cluster formado – dois ao total. Como resultado, tem-se 
que a correlação entre as variáveis é fraca – tanto no geral 
quanto em cada cluster, mostrando que a decisão do acionista 
sobre aplicar ou não seus recursos em uma empresa vai além 
do resultado por ela alcançado e que a variável que mais se 
correlaciona com o market-to-book é a Rentabilidade do Patri-
mônio Líquido. Já o coeficiente de determinação (R²) é baixo, 
impossibilitando o uso da reta de regressão para prever ou es-
timar a variável dependente.

Palavras-chave: Análise de resultados. Market-to-book. Índi-
ces de desempenho. EVA®. 

Abstract
There are many instruments used to evaluate the perfor-

mance of companies. Even profit earned, the traditional indi-
cators of profitability, EVA®, among others, could be useful as 
a basis for decision-making of the several users of accounting. 
By comparing the book-value and market-value of the compa-
nies, we can note they are becoming ever more distant, both 
positively and negatively. This can be proved by the market-
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to-book ratio, calculated by the ratio between market-value 
and book-value. This index shows how much the company 
is valued by the market in relation to its book-value, but it 
may not show the actual entity’s ability to achieve good re-
sults. Thus, the purpose of this study is to check the degree 
of correlation between the market-to-book and the traditional 
indicators of profitability and EVA® of a sample which totals 
90 companies listed in Exame Magazine - Bigger and Better 
in 2009. For this, we calculated these indexes, the correlation 
between them and the coefficient of determination (R²). Then 
was applied the statistical technique of cluster Analysis to divi-
de the sample into homogeneous groups. The correlation and 
regression procedures were repeated in each cluster formed 
- 2 in all. The result is that the correlation between the varia-
bles is weak - in all cases and in each cluster, showing that 
the decision on the shareholder to apply or not its resources 
in an enterprise goes beyond the result achieved, and that the 
variable that’s more correlated with the market-to-book is the 
Return on Equity. The coefficient of determination (R²) is low, 
making impossible the use of the linear regression to predict 
or estimate the dependent variable.
Key words: Results analysis. Market-to-book. Performance 
indicators. EVA®.

1. Introdução 
Em um mundo globalizado e cada vez mais competitivo, a 

busca por resultados é constante e a análise dos mesmos se 
torna fundamental. O resultado é o desempenho alcançado 
pela empresa na utilização de seus recursos e avaliá-lo é pro-
curar saber se o modelo de gestão e de alocação de recursos 
adotado está gerando bons frutos.   

São vários os instrumentos utilizados para se avaliar os 
resultados das empresas. O próprio lucro auferido em um pe-
ríodo, os índices tradicionais de rentabilidade, os modelos de 
gestão de valor, entre outros, poderão servir como base para 
a tomada de decisão dos diversos usuários da contabilidade. 
Nota-se que todos esses instrumentos têm como fundamento 
o resultado contábil da entidade (lucro ou faturamento), po-
dendo, assim, servir como base para a avaliação.

A importância da avaliação e da análise dos resultados de 
uma empresa se dá por vários motivos, de acordo com sua 
finalidade. Os investidores, um dos financiadores das em-
presas, decidem onde investir o capital de acordo com suas 
expectativas de retorno. Não basta apenas a empresa gerar 
lucros se o seu custo for maior que o retorno. Logo, essa 
expectativa que os acionistas possuem, juntamente com os 
valores apresentados nas demonstrações das organizações, 
resulta no seu valor de mercado. 

Ao comparar o valor contábil (book value) e o valor de mer-
cado (market value) das empresas, tem-se que eles estão 
se distanciando cada vez mais, tanto positiva quanto nega-
tivamente. De acordo com Kayo et al. (2006), isso pode ser 
comprovado pelo índice market-to-book, dado pelo quociente 
entre valor de mercado e valor contábil. Esse índice apresen-
ta o quanto a empresa é valorizada pelo mercado em relação 
ao seu valor contábil. 

Entretanto, o índice market-to-book pode não apresentar a 
real capacidade da entidade de alcançar bons resultados, já 
que o valor de mercado depende de vários fatores subjetivos, 

e a contabilidade apresenta distorções devido ao conservado-
rismo ao qual é submetida e às restrições de reconhecimento 
de itens como o ativo intangível. Segundo Gilio (2010), várias 
pesquisas mostram que ativos intangíveis - como os investi-
mentos em marcas, em pesquisa e desenvolvimento, e em 
treinamento e desenvolvimento de pessoal - são os grandes 
responsáveis pela diferença discutida. 

Desse modo, uma empresa pode ter um valor alto de mer-
cado em relação ao contábil, mas possuir um baixo desem-
penho e destruir valor, sendo o sócio responsável por arcar 
com as consequências. Assim, fica evidente que o investidor 
poderá enfrentar dificuldades ao decidir onde investir seu ca-
pital, já que nem sempre o valor contábil e o valor de mercado 
levam em consideração a performance da empresa. Diante 
do exposto, tem-se o problema da pesquisa: Qual o grau de 
correlação entre o índice market-to-book, os índices tradicio-
nais de rentabilidade e o EVA®?

O objetivo principal deste estudo é verificar o grau de cor-
relação entre o índice market-to-book, os índices tradicionais 
de rentabilidade e o EVA® das empresas de capital aberto 
listadas na Revista Exame – Maiores e Melhores (2009). Para 
tanto, serão calculados os referidos índices e a correlação 
existente entre eles. Não é objetivo da presente pesquisa 
comparar o desempenho e o market-to-book das empresas 
entre si, mas sim os índices de cada uma entre eles. 

Como resultado antecipado, tem-se que, quanto maior o 
EVA® e a Rentabilidade do Patrimônio Líquido de uma orga-
nização, mais ela será valorizada no mercado de capitais e, 
consequentemente, maior será o seu market-to-book, já que 
eles apresentam diretamente o que interessa aos acionistas: 
se a empresa está gerando ou destruindo valor, e o retorno do 
capital próprio investido.

A contribuição deste trabalho está na possibilidade de de-
monstrar se as expectativas do mercado acerca da empresa 
estão de acordo com os resultados por ela alcançados.

Segundo Vergara (2000), quanto à sua finalidade, esta pes-
quisa se classifica como exploratória e descritiva. Exploratória, 
pois será realizada em área na qual há pouco conhecimento 
acumulado e sistematizado; e descritiva, pois visa estabelecer 
relações entre variáveis – índice market-to-book, índices tradi-
cionais e EVA® – utilizando o software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS). Quanto aos meios de investiga-
ção, é classificada como pesquisa bibliográfica, uma vez que 
será desenvolvida com base em materiais já publicados, como 
livros e artigos, e o banco de dados do Economática.  

É importante observar que a pesquisa é considerada como po-
sitivista, pois estuda fatos e estabelece relações entre eles com 
objetividade e neutralidade a partir de técnicas estatísticas. 

A pesquisa empírica se deu, resumidamente, pela cole-
ta de dados no Economática seguida do cálculo do valor 
de mercado e do valor contábil necessários para o índice 
market-to-book, os índices tradicionais de rentabilidade e o 
EVA® das empresas selecionadas. Feito isso, foram calcu-
ladas a correlação e a regressão entre eles, e analisados os 
resultados individualmente e por cluster. 

Este artigo está estruturado em cinco seções. Após esta 
Introdução, há a Revisão da Literatura, com uma breve abor-
dagem sobre a Análise de Resultados, seguida da explana-
ção sobre o Índice Market-to-Book, os Índices Tradicionais 
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de Rentabilidade e o EVA®. Já a terceira seção apresenta a 
Pesquisa Empírica em si e a quarta, os Resultados da Análise 
da Correlação, Regressão e Clusters. Por fim, a quinta seção 
apresenta as Considerações Finais.

2. Revisão da Literatura
2.1 Análise de Resultados

Kyan apud Bertucci e Hirchheimer (2005) conceitua resul-
tado ou performance “como um processo que se baseia em 
algo já executado”, consequência de tomadas de decisões. 

A análise de resultados, segundo Catelli (2001, p. 222), “se 
refere à avaliação das contribuições dos produtos/serviços 
gerados pelas diversas atividades empresariais aos resulta-
dos da empresa”. Kyan apud Bertucci e Hirchheimer (2005) 
complementa afirmando que a análise de resultados é “rea-
lizada com a finalidade de auxiliar na compreensão da reali-
dade organizacional e de avaliar as decisões que devem ser 
tomadas para nortear o futuro”.

Neely (2005), citado pelos mesmos autores, afirma que, 
dentre as razões principais para se analisar os resultados de 
uma empresa, está a comunicação desses resultados às par-
tes interessadas, tanto às internas, como os gestores, quanto 
às externas, como os investidores.

Segundo Catelli (2001, p. 224), as avaliações são fundamen-
tais para a otimização dos resultados, o que significa trabalhar 
para que a eficiência global da empresa seja a maior possível.

Essa eficiência pode ser medida por vários indicadores e é 
a avaliação do resultado da entidade que mostrará o compor-
tamento desses indicadores para direcionar os interessados 
nas suas decisões. A escolha dos indicadores é fundamental 
para o sucesso da análise. 

2.2 Índice Market-to-Book
São frequentes as notícias de que empresas são nego-

ciadas por valores distintos dos apresentados em suas de-
monstrações contábeis, tanto para maior quanto para menor, 
dependendo da situação da entidade na visão do mercado. 

O grau da diferença entre o valor de mercado e o valor con-
tábil pode ser mensurado pelo market-to-book ratio. Conforme 
Santanna et al. (2003)

O market-to-book [...] é a razão entre o valor de mercado de 
uma empresa e seu valor patrimonial (valor de livro), e ex-
pressa a valorização da empresa em relação aos seus dados 
contábeis. Quando esta relação é maior do que a unidade, 
significa que o mercado reconhece que determinada empre-
sa vale mais do que está registrado nos seus valores de livro, 
ou seja, o mercado está valorizando algo que não está sendo 
registrado/captado pela contabilidade ou que está sendo de 
forma incompleta; e quando esta razão é menor que a unida-
de, significa que o mercado não está reconhecendo valores 
(ou parcela dos mesmos) que a contabilidade está registran-
do em seus livros.  

De acordo com Gilio (2010), essa diferença está principal-
mente em três elementos: investimentos em marcas, que gran-

Market-to-Book = Valor de Mercado/Valor Contábil

de parte é contabilizada como despesa; investimentos em P&D, 
sendo contabilizados como ativo, quando permitido, ou como 
despesa; e investimento em capital humano. Esses elementos 
não capturados pela contabilidade, somados ao goodwill, geram 
valor para a empresa e são muito valorizados pelo mercado. 

Desse modo, é evidente que a diferença entre valor de mer-
cado e valor contábil tem crescido a cada dia devido a muitas 
variáveis que a contabilidade ainda não consegue captar, seja 
por suas dificuldades de identificação, definição ou mensuração.

2.2.1 Valor de Mercado 
O valor de mercado é o valor que os “investidores do merca-

do acionário estão dispostos a pagar em negociação nas bol-
sas de valores” (CUNHA, 2006) e é obtido, de acordo com Ma-
tucheski e Almeida (2006), de forma bastante simplista, “pela 
multiplicação do valor unitário de suas ações pela quantidade 
total de ações que compõem o capital social das mesmas”. 

Para Assaf Neto (2005, p. 75), as ações são “valores repre-
sentativos de uma parcela (fração) do capital social de uma so-
ciedade negociáveis no mercado e que refletem a participação 
dos acionistas no capital social”. Os preços das ações negocia-
das na bolsa de valores levam em consideração as informações 
prestadas pela contabilidade e as expectativas dos investidores.

Consoante com Lopes, citado por Matucheski e Almeida 
(2006), dentre as informações contábeis que mais influen-
ciam na formação dos preços das ações, estão o patrimônio 
líquido e o lucro. 

Weston e Brigham, citados pelos mesmos autores, resu-
mem que “o preço das ações de uma empresa depende dos 
lucros projetados da empresa por ação, do timing de seus lu-
cros, do fator risco dos lucros projetados, do uso de capital de 
terceiros e da política de dividendos”. Hendriksen e Van Breda 
(1999, p. 117) incluem ainda a taxa de juros, a taxa de inflação 
e as expectativas em relação às condições econômicas gerais. 

Porém, o preço das ações de uma empresa, ou seja, seu va-
lor de mercado não deverá ser considerado isoladamente para 
a avaliação “devido a diversos fatores anormais existentes no 
mercado de ações e que devem ser analisados cuidadosamen-
te” (NEIVA, 1992, p. 17).

2.2.2 Valor Contábil 
O valor contábil, de acordo com Moreira (2004), é o valor 

da empresa com base no patrimônio líquido que, pela iden-
tidade contábil fundamental, é obtido pela diferença entre 
ativo e passivo. 

As normas e os princípios contábeis constituem base impor-
tante para a homogeneidade das interpretações dos eventos 
que a contabilidade consegue captar. Muito embora seja de 
grande importância, fica a impossibilidade de relatar, pelas de-
monstrações emanadas, um valor que seja semelhante ao valor 
que a organização tem perante o mercado. O uso do custo his-
tórico – que prima pela objetividade – não oferece solidez frente 
aos avanços ocorridos no processo de continuidade da entidade. 
Isso em função da mudança, no tempo, da noção de valor dos 
ativos e passivos, seja por eventos econômicos ou financeiros. 
Junta-se a essa característica o princípio do conservadorismo. 

A prudência exigida acaba por ocasionar distorções que 
são captadas quando da comparação entre o valor contábil e
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o de mercado. Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), “os 
contadores devem divulgar o menor dos vários valores para 
ativos e receitas e o maior dos vários valores possíveis para 
passivos e despesas, sendo as despesas reconhecidas mais 
cedo e receitas reconhecidas mais tarde”. 

Além disso, as normas contábeis restringem o reconheci-
mento de elementos importantes para a valorização de uma 
empresa no mercado. Por exemplo, o CPC nº 15 – Combi-
nações de Negócios, afirma que os ativos intangíveis podem 
ser evidenciados, desde que adquiridos externamente. Já o 
item 62 do CPC nº 04 – Ativo Intangível, restringe o reconhe-
cimento dos gerados internamente, como a marca, já citada 
anteriormente como uma das principais causas da diferença 
entre valor de mercado e valor contábil de uma empresa. 

Assim, “imagina-se que o valor do PL, quando utilizado para 
determinar quanto vale a entidade, irá retornar um montante 
inferior ao que o mercado pagaria por essa mesma empresa a 
preços correntes” (MALAQUIAS, 2008), já que o preço da ação 
incorpora além do que as demonstrações contábeis oferecem.

Por isso, Martins apud Moreira (2004) acredita que o modelo 
de avaliação patrimonial contábil aplica-se apenas a empresas 
que possuem ativos cujos valores não se diferenciam bastante 
dos valores de mercado e que não tenham um goodwill repre-
sentativo. Para Martins apud Gilio (2010), “percebe-se o vulto 
que os ativos intangíveis estão tomando na economia atual. E 
a contabilidade ainda está aquém do desejado, no que tange à 
evidenciação desses ativos intangíveis”.

2.3 Índices Tradicionais de Rentabilidade e ROI 
O saldo absoluto das contas que compõem as demonstra-

ções financeiras não é suficiente para uma análise profunda no 
sentido de fornecer subsídios para verificar o desempenho das 
organizações. Para melhor aproveitar os dados financeiros ema-
nados pela contabilidade, são utilizados índices de desempenho.

Segundo Matarazzo (2003, p. 147), os índices representam 
a relação entre contas ou um grupo de contas das demons-
trações financeiras. Eles são apresentados divididos em dois 
grupos, quais sejam: Situação Financeira, que contempla os 
índices de estrutura e liquidez – representando as grandes li-
nhas de decisões financeiras; e Situação Econômica, que con-
templa os índices de rentabilidade – representando o grau de 
êxito econômico da empresa. 

Para avaliação do desempenho da empresa, os índices mais 
recomendados são os de rentabilidade, também conhecidos 
como índices de resultado, pois “mostram [...] quanto renderam 
os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico 
da empresa” (MATARAZZO, 2003, p. 175). Dentre eles, temos 
o Giro do Ativo, a Margem Líquida, a Rentabilidade do Ativo e 
a Rentabilidade do Patrimônio Líquido. O Quadro 1 apresenta 
como são calculados e o que significa cada indicador. 

Outro índice bastante utilizado para a análise dos resulta-
dos das empresas é o Return on Investiment (ROI). Matarazzo 
(2003, p. 392) cita que toda empresa busca gerar lucros para 
remunerar o capital investido. Nesse sentido, o ROI mede a efici-
ência da entidade em atingir esse objetivo, ou seja, sua rentabili-
dade. Segue fórmula sugerida pelo autor para o cálculo do ROI:

Giro do ativo
Vendas Líquidas
        Ativo

Quanto a empresa 
vendeu para cada $1 de 
investimento total.

Margem 
Líquida

  Lucro Líquido
Vendas Líquidas

Quanto a empresa ob-
tém de lucro para cada 
$100 vendidos.

Rentabilidade 
do Ativo

Lucro Líquido
      Ativo

Quanto a empresa 
obtém de lucro para 
cada $100 de investi-
mento total.

Rentabilidade 
do Patrimônio 
Líquido

Lucro Líquido
   PL Médio

Quanto a empresa 
obtém de lucro para 
cada $100 de capital 
próprio investido, em 
média, no exercício.

x100

x100

x100

Quadro 1. Quadro-Resumo dos Índices Tradicionais de 
Rentabilidade

Fonte: MATARAZZO (2003.  p. 152)

C% - é o custo de capital em percentual. Como é neces-
sário utilizar tanto o capital próprio como de terceiros, a fer-
ramenta utilizada para calcular o custo médio será o WACC 

EVA® = NOPAT – C% x Capital Investido

Return-on-Investment = Lucro/Investimento

Esta pesquisa considera o numerador como o lucro líquido 
do exercício e o denominador como o ativo total. 

2.4 Modelo de Gestão de Valor: EVA® 
Inúmeros trabalhos têm abordado a relevância na utiliza-

ção de indicadores para análise da performance das organi-
zações. São medidas que permitem observar o potencial da 
entidade em gerar recursos para manter sua continuidade. 
Além dos indicadores tradicionais, existe o EVA® - Economic 
Value Added, ou Valor Econômico Agregado, que foi apre-
sentado por volta dos anos 1990 pela Stern Stewart & Co, 
uma empresa americana de consultoria, como uma alternati-
va para a análise de resultados. 

Ehrbar (2001, p. 1) – vice-presidente sênior da Stern 
Stewart & Co – trata o EVA® como “uma medida de desem-
penho empresarial que difere da maioria das demais ao incluir 
uma cobrança sobre o lucro pelo custo de todo o capital que 
uma empresa utiliza”.

Nesse sentido, o EVA® tem por finalidade demonstrar se a 
empresa está criando ou destruindo valor para seus proprietá-
rios, e o seu cálculo, conforme Ehrbar (2001, p. 02), pode ser 
feito mediante o emprego da seguinte fórmula:

Onde:
NOPAT - Net Operating Profit After Tax, corresponde ao 

lucro operacional líquido após a tributação. 

Lucro Operacional
(-) Imposto de Renda
(=) NOPAT
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  2Using EVA® as a measure of economic performance can lead to management decisions that are fundamentally different from those based on traditional measures.
  3Traditional performance measures […] do not properly reflect risk and therefore reinforce behavior that is either too aggressive (that is, aims to maximize earnings) or 

too conservative (aims to prevent dilution of returns).

 
Onde “P” é o Passivo; “PL”, o Patrimônio Líquido; “Ki”, o 

Custo do Capital de Terceiros, obtido pela razão entre as des-
pesas financeiras (DRE) e o passivo oneroso de curto e longo 
prazos; “Ke”, o Custo do Capital Próprio; e “t”, a Alíquota do 
Imposto de Renda.

A dificuldade para o cálculo do WACC é referente ao custo do 
capital próprio. Para tanto, foi utilizado o modelo de precificação 
de ativos – CAPM, cuja identidade de cálculo para o mercado bra-
sileiro, sugerida por Assaf Neto (2005, p. 368), é a seguinte:

Rf – Taxa livre de risco, títulos públicos de longo prazo emi-
tidos pelo governo norte-americano (T-Bonds). 

ß – Medida de risco sistemático da empresa.
Rm – Retorno da carteira de mercado, geralmente utilizado 

o índice Nyse (norte-americano).
αBR – Risco país, para ajustar a identidade de cálculo à rea-

lidade brasileira. Pode ser obtido pela diferença entre os títulos 
públicos de dívida brasileiros (Bônus Global 40) e os títulos pú-
blicos de dívida norte-americanos com mesmo perfil (T-Bonds).

Capital Investido, segundo Assaf Neto (2005, p. 195), cor-
responde à soma do Patrimônio Líquido e Passivo Oneroso, 
ou seja, todos os recursos empregados no negócio.

 

“Usar o EVA® como uma medida de desempenho econômico 
pode levar a decisões de gestão que são fundamentalmen-
te diferentes das baseadas em medidas tradicionais2”. Isso 
ocorre porque as “medidas de desempenho tradicionais [...] 
não refletem adequadamente o risco e, portanto, reforçam 
um comportamento que é ou muito agressivo (ou seja, visa 
maximizar lucros) ou demasiado conservador (visa prevenir 
diluição dos retornos)3. “ (UYEMURA et al, 1996, p. 97-98, tra-
dução nossa). 

Patrimônio Líquido
(+) Passivo Oneroso

Empréstimos e Financiamentos CP e LP
(=) Capital Investido

Ke = Rf + ß x (Rm – Rf) + αBR 

WACC =                 x  Ki    x (1-t)   +              x Ke[( ]P  
P+PL

( ( PL 
P+PL

(

- Weighted Average Cost of Capital (Custo Médio Ponderado 
de Capital), que pode ser obtido mediante o emprego da se-
guinte fórmula:

3. Pesquisa Empírica
3.1 Síntese da Pesquisa

A pesquisa empírica se deu basicamente pela utilização 
do software Economática para a coleta dos dados e do SPSS 
para os cálculos estatísticos de correlação e regressão entre 
o market-to-book, os índices tradicionais de rentabilidade e o 
EVA®. Os resultados foram analisados no grupo de empresas 
como um todo e por clusters com a finalidade de identificar 
qual o índice que mais se relaciona com a visão que o merca-
do tem da empresa e para investigar se a performance apre-
sentada pelos indicadores é suficiente para explicar o valor de 
mercado apurado através do preço das ações.

3.2 Universo e Amostra
A Revista Exame elabora, a cada ano, um ranking conten-

do as 1.000 maiores e melhores empresas do Brasil. 
A pesquisa abrange todas as empresas listadas pela Re-

vista Exame – Melhores e Maiores (2009) e se refere ao exer-
cício social de 2008. 

A amostra compreende as empresas de capital aberto que 
continham os dados necessários à realização da pesquisa no 
Economática, exceto as instituições financeiras por estas pos-
suírem características próprias. Inicialmente, foram seleciona-
das 98 empresas. Com o desenvolvimento da pesquisa, foram 
identificados e removidos oito “outliers” que prejudicavam os 
resultados, o que totalizou 90 empresas para análise.  

3.3 Protocolo de Pesquisa 
Ao total foram três etapas principais para o desenvolvimento 

do estudo: Definição; Coleta e Análise de Dados; Resultados. 
A primeira congregou a revisão da literatura, com a susten-

tação teórica da pesquisa, além da seleção do universo de em-
presas que foi contemplado – de acordo com a existência de 
informações suficientes na base de dados que foi utilizada. 

A segunda etapa consistiu em coletar as variáveis necessá-
rias no universo selecionado, organizando-as de forma a ser 
possível realizar os cálculos dos indicadores que foram objetos 
de análise. Todos os dados coletados se referem a 2008, ano do 
qual derivam as informações contidas na Revista Exame. Foram 
utilizadas as demonstrações contábeis do 3º trimestre por serem 
as mais recentes disponíveis antes do encerramento do exercí-
cio social. Os índices tradicionais, o Beta e as demais variáveis 
contidas nas demonstrações contábeis foram obtidos no softwa-
re Economática. Os índices Global 40 e T-bond foram obtidos 
na base de dados do Ipeadata (2010) e o índice Nyse, no site do 
Banco Central do Brasil (2010).

 Uma vez com todos os valores separados e organizados, 
foi utilizado o software SPSS para cálculo da correlação e re-
gressão entre as variáveis (indicadores). Por fim, foi aplicada 
a técnica estatística de análise de cluster para a definição de 
agrupamentos de acordo com as semelhanças entre os casos e 
calculadas a correlação e regressão para contrastar esses resul-
tados com os obtidos sem a definição de agrupamentos. 
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Desenvolvimento da teoria

Definição Coleta Análise de Dados Resultados

Seleção das empresas

Coleta das variáveis

Cálculo

Market-to-book

EVA® Índices
Tradicionais

Correlação

Regressão

Análise de Cluster

Conclusões

Análise dos
resultados

- Grau de explicação entre as variáveis  
independentes e a variável dependente
- Análises e explicações
- Conclusões

- Levantamento dos dados
- Cálculo dos Índices
- Cálculo da Correlação e Regressão
- Agrupamento em Clusters

- Market-to-book
- Índices Tradicionais
- EVA®
- Justificativa da 
escolha das empresas

Todos os casos

Correlação

Correlação

Agrupamentos segundo  
semelhanças

Análise de Cluster

Comparação dos resultados de forma individual e por agrupamentos

Regressão

RegressãoVariáveis  
independentes

Variáveis  
independentes

explicam

explicam
Variável  
dependente

Variável  
dependente

Índices  
tradicionais  
e EVA®

Índices  
tradicionais  
e EVA®

Market-to-book

Market-to-book

entre

entre

x

x

Figura 2: Procedimentos de Análise

Tabela 1: Matriz de Correlação e Grau de Explicação

Market-to-Book

Giro do Ativo - 0,011

Margem Líquida 0,028

Rentabilidade do PL 0,411

Rentabilidade do Ativo 0,317

Return-on-Investiment 0,307

EVA® -0,061

R2 (R-square) 0,208

A análise de correlação foi utilizada para avaliar se existe 
e qual o grau de correlação entre as variáveis observadas – 
market-to-book versus índices de desempenho e EVA®.

Em seguida, foi calculada a regressão com a finalidade de 
verificar o fator de explicação das variáveis independentes – 
índices de desempenho e EVA® – em relação à variável de-
pendente – market-to-book.

Os resultados da correlação e da regressão foram anali-
sados considerando-se todas as empresas da amostra. Após 
essa análise, foi aplicada a técnica de análise de cluster com 
o intuito de formar grupos homogêneos, interpretar as variá-
veis usadas para constituí-los, calcular a regressão e correla-
ção dentro dos grupos, e contrastar esses resultados com os 
obtidos sem a definição de agrupamentos. 

4. Resultados
Os resultados obtidos pelos instrumentos estatísticos de 

correlação e regressão, contemplando todas as empresas ge-
raram o exposto na Tabela 1.

Na terceira e última etapa, todos os dados obtidos nas 
fases anteriores foram tabulados e analisados - individual-
mente e por cluster - a fim de responder à questão-proble-
ma proposta no início dos estudos e também avaliar se a 
hipótese inicial se concretizou. 

3.4 Procedimentos de Análise de Dados
Para se alcançar os objetivos da pesquisa, foram emprega-

dos três métodos utilizando-se o software SPSS para tratar os 
dados coletados: análise de correlação, análise de regressão 
e análise de cluster.

Figura 1: Protocolo de Pesquisa

O modelo de correlação utilizado foi o de Pearson, que 
mede a intensidade da associação entre a variável depen-
dente e as variáveis independentes. Ele gera um coeficiente 
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Para a validação dos clusters, foi utilizada a análise dis-
criminante, uma técnica estatística multivariada que permite 
verificar a assertividade de agrupamentos. Como variáveis 
dependentes, foram utilizados os clusters 1 e 2 e, como inde-
pendentes, os indicadores e o MTB. A Tabela 2 apresenta os 
níveis de acertos de classificação.

que varia de -1 a +1. Quanto mais próximo de +1 ou -1, maior 
a correlação, ou seja, a associação linear. 

Assim, pôde-se verificar que os índices tradicionais e o 
EVA® apresentaram fraca correlação com o market-to-book. 
Isso indica que as variáveis não se movem em conjunto. O 
maior grau de correlação obtido foi com o índice Rentabilida-
de do Patrimônio Líquido (0,411). 

A regressão múltipla estuda a dependência de uma variá-
vel – dependente – em relação a outras variáveis – indepen-
dentes ou explicativas, com o intuito de estimar a média ou o 
valor médio da dependente de acordo com os valores fixados 
das explicativas. O coeficiente de determinação (R²) indica a 
proporção da variável dependente que é explicada pelo con-
junto de variáveis independentes que compõem a análise.

Após os cálculos, chegou-se a um R² de 0,208, o que sig-
nifica que apenas 20,80% do MTB é explicado pelos índices 
tradicionais de rentabilidade e o EVA®, corroborando com os 
resultados da correlação e mostrando que existem variáveis 
endógenas que influenciam o market-to-book.

A fraca correlação também impossibilita a utilização do cál-
culo da regressão para estimar ou predizer valores futuros da 
variável dependente, já que apenas a variável Rentabilidade 
do Patrimônio Líquido foi significativa, pois ficou abaixo do 
nível de tolerância estipulado de 0,05 (sig. = 0,034). 

 Em seguida, foi realizada a análise Twostep Cluster para 
identificar características singulares na amostra. Essa técnica 
consiste em organizar as variáveis a fim de uni-las segundo 
suas semelhanças, e assim formar grupos homogêneos. Para 
tanto, foi utilizado o software SPSS, que gerou a distribuição 
exposta na Figura 3.

O Cluster 1 apresentou 51,11% de todos os casos, prevale-
cendo os setores de Alimentos e Bebidas, Têxteis, e de Serviços. 
Destaca-se neste cluster que as empresas obtiveram os melho-
res desempenhos observando os índices tradicionais de rentabi-
lidade; por isso, receberam a titulação de “Melhor Performance”.

Já o Cluster 2 apresentou 48,89% dos casos, no qual pre-
valeceram os setores de Energia, Construção, e Siderurgia e 
Metalurgia. As empresas listadas neste grupo apresentaram 
um índice de valorização no mercado (market-to-book) maior 
que no Cluster 1, sendo, portanto, denominado “Maior Valori-
zação no Mercado”.

 Foi evidenciado que 81,10% das empresas foram classi-
ficadas corretamente, dando confiabilidade à disposição das 
empresas nos grupos e à análise efetuada. O cluster “Melhor 
Performance” obteve um índice de acerto de 71,70%, enquanto 
o cluster “Maior Valorização no Mercado” obteve 90,90%.  

Após a divisão em clusters, foram aplicados os procedi-
mentos estatísticos de correlação e regressão em cada um 
deles para identificar se houve alterações significativas nos 
resultados de acordo com as características de cada grupo 
em relação ao obtido na análise geral. Os resultados de tal 
procedimento constam na Tabela 3.

Tabela 2: Resultado da Análise Discriminante

CLUSTERS
Melhor  
Performance

Maior Valorização 
no Mercado

TOTAL

Melhor  
Performance

33
71,70%

13
28,30%

46
100%

Maior Valorização  
do Mercado

4
9,10%

40
90,90%

44
100%

SPSS: 81,10% dos casos agrupados foram  
classificados corretamente.

Geral  
(Tabela 01)

Melhor 
Performance

Maior 
Valorização 
no Mercado

Market-to-
Book

Market-to-
Book

Market-to-
Book

Giro do Ativo - 0,011 -0,069 0,235

Margem Líquida 0,028 0,160 0,002

Rentabilidade 
do PL

0,411 0,269 0,494

Rentabilidade  
do Ativo

0,317 0,211 0,379

Return-on-
Investiment

0,307 0,181 0,377

EVA® -0,061 -0,426 -0,040

R2 (R-square) 0,208 0,304 0,326

Apesar de sensível melhora na correlação existente entre as 
variáveis e no coeficiente de determinação (R²) em relação à 
análise geral, ainda assim eles se mostraram pouco relevantes. 

O cluster “Melhor Performance” teve como destaque o índi-
ce tradicional de Rentabilidade do PL e o de gestão do valor 
– EVA®. Ambos foram os que apresentaram maior correlação 
com o market-to-book, que, por sua vez, é explicado pelas vari-
áveis independentes em 30,40%.

Figura 3: Gráfico de Agrupamento de Clusters

Quantidade de empresas

Cluster 1

Cluster 2

44 empresas

48,89%
46 empresas

51,11%

Tabela 3:  Matriz de Correlação e Grau de Explicação
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No cluster “Maior Valorização no Mercado”, os indicadores 
Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do PL foram os mais 
correlacionados com o MTB. O coeficiente de determinação 
calculado foi de 32,60%.

É importante destacar que o índice Rentabilidade do Pa-
trimônio Líquido foi o que apresentou melhores correlações 
com a variável dependente tanto em cada cluster quanto na 
análise geral. Tal fato pode ser associado à expectativa do 
mercado em relação à geração de riqueza que remunera o 
capital próprio. Além disso, como já discutido por Lopes, ci-
tado por Matucheski e Almeida (2006), entre as informações 
que mais influenciam o preço das ações, estão o patrimônio 
líquido e o lucro, variáveis do referido índice.

Como demonstrado, a correlação entre o market-to-book 
e os índices tradicionais e de gestão do valor – EVA® – foi 
fraca. Apesar da melhora do coeficiente de determinação na 
análise por clusters, o grau de explicação continua baixo. De-
preende-se que os responsáveis por esse resultado não são 
apenas as variáveis utilizadas no estudo, mas também os as-
pectos subjetivos existentes na formação do preço das ações, 
além de outros indicadores não considerados na pesquisa.

Entende-se por aspectos subjetivos as variáveis que não 
são captadas pelas demonstrações contábeis. Nesse contex-
to, segundo Neiva (1992, p. 17), pode-se considerar a espe-
culação, o inexpressivo volume de ações negociadas, os fa-
tores psicológicos que atuam sobre o mercado de ações etc. 
Além disso, o mercado de ações é movido pela lei da oferta 
e da demanda, no qual a perspectiva dos acionistas interfere 
diretamente na valorização dos papéis. 

Outras variáveis que não foram utilizadas no estudo, mas que 
podem intervir no comportamento do market-to-book, são, por 
exemplo, os índices de liquidez e os de estrutura de capital, que 
representam as grandes linhas de decisões financeiras.

5. Considerações Finais
Os objetivos descritos na Introdução foram plenamente 

atingidos quando os resultados evidenciaram o grau de corre-

lação entre o market-to-book, os índices tradicionais de renta-
bilidade e o EVA®.

Os procedimentos estatísticos utilizados na pesquisa de-
monstraram fraca correlação dos índices em geral com o MTB 
tanto na análise das empresas em conjunto quanto nas empre-
sas divididas em clusters. O mesmo ocorreu com o coeficiente 
de determinação (R²), no qual o maior grau obtido foi de 32,60% 
– no cluster “Maior Valorização no Mercado”. Assim, pode-se 
supor que, nos setores que o compõem - Energia, Construção, e 
Siderurgia e Metalurgia –, o conjunto das variáveis independen-
tes tem maior poder de explicação sobre o MTB.

A baixa correlação representa a postura do investidor quanto 
à observação dos índices de desempenho e deixa claro que sua 
decisão sobre onde aplicar recursos não está atrelada apenas 
aos resultados indicados por eles. Esse fato pode ser atribuído a 
fatores endógenos como os aspectos subjetivos ligados à expec-
tativa dos investidores e às variáveis não utilizadas na pesquisa 
(índices que representam a situação financeira da empresa).

O resultado antecipado foi parcialmente comprovado, uma 
vez que o índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido mos-
trou uma das maiores correlações em todos os grupos. Isso evi-
denciou que os acionistas levam em consideração o retorno do 
capital próprio investido ao decidir onde aplicar seus recursos. 

O EVA®, por sua vez, apresentou grau de correlação consi-
derável apenas no cluster “Melhor Performance”, porém negati-
vo, refutando o resultado antecipado. Tal fato pode indicar que o 
mercado de capitais brasileiro não reconhece o risco sistemático 
– representado no modelo CAPM pelo Beta. Assim, tem-se que 
o modelo de gestão do valor, em geral, não afeta positivamente 
a posição dos investidores frente ao mercado acionário.

É importante ressaltar que o resultado alcançado é válido 
somente para esta amostra, podendo sofrer alterações com a 
inclusão de outras empresas e de análises de outros períodos.

Para trabalhos futuros, sugere-se inserir outras vari-
áveis, como os índices de liquidez e estrutura de capi-
tal, para verificar se o grau de correlação e o coeficien-
te de determinação passam por alterações significativas. 
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Resumo
No atual cenário de globalização dos mercados, a conta-

bilidade passa a ser um instrumento de processo decisório 
em nível internacional. No entanto, essa linguagem não é 
homogênea, pois cada país tem suas próprias práticas con-
tábeis. Tendo em vista que as demonstrações contábeis 
consolidadas são consideradas as principais e são as úni-
cas que devem ser divulgadas segundo as normas interna-
cionais, este trabalho apresenta como foco principal essas 
demonstrações. O objetivo do artigo é demonstrar a impor-
tância da harmonização das normas contábeis para o au-
mento da transparência na evidenciação das demonstrações 
consolidadas aos usuários internacionais, contribuindo de 
forma decisiva para a garantia da comparabilidade com ou-
tras empresas e da compreensibilidade por esses usuários. 
Dessa forma, através de um estudo das normas e pronuncia-
mentos contábeis emitidos por organismos normatizadores 
do Brasil e da Europa (IASB), o presente trabalho analisa 
as principais diferenças existentes entre esses organismos 
e países no processo de fixação de normas de consolidação 
de demonstrações contábeis, e mostra que a harmonização 
dessas normas é desejável pelos usuários das demonstra-
ções contábeis. A importância deste trabalho deve-se ao 
fato da contabilidade ser vista como a linguagem financeira 
universal no mundo dos negócios e a harmonização de suas 
normas ser um processo de extrema necessidade e relevân-
cia para as empresas que operam em diversos países e que 
precisam reportar informações às suas controladoras ou aos 
seus usuários internacionais. 
Palavras-chave: Demonstrações contábeis consolidadas. 
Normas contábeis. Harmonização. Transparência. 

Abstract
In the current scene of globalization of the markets, the Ac-

counting is an instrument of decision-making in international le-
vel. However, this language is not homogeneous, therefore each 
country has its proper accounting principles. In view of that the 
consolidated financial statements are considered the main ones 
and are the only ones that must be disclosured according the 
international standards, this work presents as main focus these 
statements. The objective of the article is demonstrate the impor-
tance of the accounting standards harmonization for the trans-
parency increase in the disclosure of the consolidated financial 
statements to the international users, contributing of decisive 
form for the guarantee of comparability with other companies 
and comprehensibility  for these users. This way, through a stu-
dy of the standards and the accounting pronouncements issued 
by standards issuer organisms of Brazil and Europe (IASB), this 
work analyzes the main differences between these organisms 
in the standards-making process of consolidated financial sta-
tements and show that the harmonization of these standards is 
desirable by the stakeholders. The importance of this work is in 
the fact of the Accounting be seen as the universal financial lan-
guage in the world of the businesses and the harmonization of its 
standards to be a process of extreme necessity and relevance for 
the companies who operate in sundry countries and that need to 
report information to its parents or its international users.
Key words: Consolidated financial statements. Accounting 
standards. Harmonization. Transparency.

 
1. Introdução

A contabilidade é fortemente influenciada pelo ambiente em 
que atua. Os valores culturais, a tradição histórica, a estrutura 
política, econômica e social acabam refletindo nas práticas con-
tábeis de uma nação, e a evolução das mesmas pode estar vin-
culada ao nível de desenvolvimento econômico de cada país. 

Por ser considerada a “linguagem dos negócios”, os prin-
cipais agentes econômicos buscam na contabilidade informa-
ções sobre o desempenho empresarial e avaliação de risco 
para realizar investimentos. Assim sendo, os investidores 
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sempre solicitam os relatórios contábeis para mensurar a 
conveniência e oportunidade para concretizar seus negócios.

No atual cenário de globalização dos mercados, a conta-
bilidade passa a ser um instrumento de processo decisório 
em nível internacional. No entanto, essa linguagem não é ho-
mogênea em termos internacionais, pois cada país tem suas 
próprias práticas contábeis. 

O processo de harmonização contábil internacional busca 
critérios uniformes visando proporcionar maior transparência 
aos usuários internacionais. Tendo em vista que as demons-
trações contábeis consolidadas são consideradas as princi-
pais e são as únicas que devem ser divulgadas segundo as 
normas internacionais, este trabalho apresenta como foco 
principal essas demonstrações. 

O objetivo deste artigo é demonstrar a importância da harmo-
nização das normas contábeis para o aumento da transparência 
na evidenciação das demonstrações consolidadas aos usuários 
internacionais, contribuindo de forma decisiva para a garantia da 
comparabilidade com outras empresas e da compreensibilidade 
por esses usuários. Através de uma análise das principais dife-
renças existentes entre organismos normatizadores do Brasil e 
da Europa (IASB) no processo de fixação de normas de conso-
lidação de demonstrações contábeis, mostra-se que a harmoni-
zação é desejável pelos usuários das demonstrações contábeis. 

A importância deste trabalho deve-se ao fato da conta-
bilidade ser vista como a linguagem financeira universal no 
mundo dos negócios e a harmonização de suas normas ser 
um processo de extrema necessidade e relevância para as 
empresas que operam em diversos países.

2. Lista de Siglas
APB - Accounting Principles Board 
ARB - Accounting Research Bulletin of the AICPA
BRGAAP- Generally Accepted Accounting Principles in Brazil
FASB - Financial Accounting Standards Board
IFRS - International Financial Reporting Standards
IASB - International Accounting Standards Board
IAS - International Accounting Standards
SEC - Securities and Exchange Commission
SFAS - Statement of Financial Accounting Standards 
SIC - Standing Interpretations Committee 
USGAAP- Generally Accepted Accounting Principles 
   in the United States

3. Características Qualitativas da  
Informação Contábil

As características da informação contábil referem-se às 
qualidades que ela possui para que seja útil não só do ponto 
de vista dos usuários internos, mas também dos usuários ex-
ternos (principalmente os investidores).

Apesar dos usuários serem diferentes, pois alguns exigem 
informações mais complexas do que outros, todos desejam 
informações oportunas em tempo hábil.

As informações contábeis devem possuir um alto nível de 
compreensibilidade para facilitar a sua análise e interpretação 
por parte dos usuários que as utilizam. A sua utilidade para a 
tomada de decisões está subordinada à relevância e confiabi-
lidade, bem como à sua comparabilidade e consistência, sem 

deixar de considerar que seus benefícios devem ser superio-
res ao seu custo de elaboração e divulgação.

Segundo Hendriksen & Breda (1999), as características 
qualitativas da informação são:

• Compreensibilidade: a informação deve ser compreen-
sível para ser útil

• Relevância: a informação contábil é completa quando 
ela tiver condições de fazer diferença numa decisão

• Confiabilidade: a informação contábil é função de fideli-
dade de representação, verificabilidade e neutralidade

• Comparabilidade: permite aos usuários identificar se-
melhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenô-
menos econômicos

As demonstrações contábeis são divulgadas para que o 
mercado tome conhecimento da situação econômico-finan-
ceira de uma empresa. No mercado, são destacados os acio-
nistas (investidores) e credores, os quais tomam decisões de 
investimentos e concessões de créditos, respectivamente.

Segundo o resultado de uma pesquisa realizada no ano 
de 2002 pela Consultoria McKinsey com 200 dos maiores in-
vestidores institucionais no mundo, dos 10 fatores apontados 
pelos investidores consultados como os mais importantes 
na determinação de um novo investimento, a “Contabilidade 
Transparente” se coloca como o mais relevante de acordo 
com 71% desses investidores. Isso significa que as empre-
sas que atuam em diversos mercados devem divulgar infor-
mações contábeis de alta qualidade, que proporcionem um 
maior nível de transparência e confiabilidade. 

Por isso, as empresas que adotam normas contábeis re-
conhecidas internacionalmente terão significativa vantagem 
sobre as demais no mercado de capitais, pois o fornecimento 
de informações de acordo com normas de elevada qualidade, 
transparência e comparabilidade reduz o risco do investimen-
to e o custo de capital. 

4.Apresentação das Demonstrações Contábeis 
Consolidadas

A necessidade de elaboração e divulgação de demonstra-
ções contábeis consolidadas vem aumentando cada vez mais 
em função do crescente volume de transações de aquisições 
de empresas que se processam diariamente no mundo todo. 
Além disso, as demonstrações contábeis consolidadas apre-
sentam uma informação mais útil aos seus usuários do que 
aquelas proporcionadas pelas demonstrações individuais de 
uma companhia que detém participações em outras empre-
sas por ela controladas (SCHMIDT, 2007, p. 176). 

Segundo Hermanson e Edwards (1992), a consolidação 
das demonstrações contábeis consiste basicamente na soma 
das contas das demonstrações individuais da controladora e 
de suas controladas, apresentando-as como uma única enti-
dade. Para esses autores, as demonstrações contábeis con-
solidadas são de fundamental importância para acionistas, 
gerentes e diretores da companhia controladora, pois essa se 
beneficia do lucro e do apoio financeiro, bem como sofre com 
as perdas de suas subsidiárias.
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Para Radebaugh e Gray (1997), os relatórios consolida-
dos são relevantes não apenas para usuários externos, mas 
também para os gerentes, visto que estabelecem uma base 
para o controle global e para a avaliação de desempenho. 
Além disso, a consolidação é atualmente aceita, na maioria 
dos países, como a melhor prática contábil para grupos e 
para as operações de combinações de negócios. 

Most (1977) dá um enfoque do ponto de vista do usuá-
rio interno de uma companhia enfatizando a utilidade das 
demonstrações contábeis consolidadas para que os geren-
tes exerçam suas funções de planejamento, coordenação e 
controle em relação ao grupo como um todo. 

Diante do exposto, constata-se a importância da apre-
sentação das demonstrações contábeis consolidadas a fim 
de que se possa fornecer informação mais relevante para 
os usuários das demonstrações contábeis, finalidade pri-
mordial da contabilidade, bem como evitar viés na informa-
ção em decorrência das possíveis manipulações dos resul-
tados das empresas analisadas individualmente em função 
basicamente das operações realizadas entre as compa-
nhias de um mesmo grupo econômico que possibilitam a 
transferência de resultados de uma entidade para a outra. 

5. Análise Comparativa das Normas Brasileiras 
(BRGAAP) e Internacionais (IFRS) para Elabo-
ração das Demonstrações Consolidadas
5.1 Definições

As normas internacionais de contabilidade (IFRS) edita-
das pelo IASB, especificamente IAS 27, IAS 31 e IAS 28, 
definem, respectivamente:

• Controle – poder de governar as políticas operacionais 
e financeiras de uma entidade de forma a obter os be-
nefícios de suas atividades

• Controle Conjunto – acordo contratual para divisão do 
controle de uma atividade econômica e que existe so-
mente quando as decisões estratégicas, financeiras e 
operacionais relativas à atividade requerem o consen-
so unânime das partes que compartilham o controle

• Influência Significativa – poder de participar das deci-
sões envolvendo as políticas financeiras e operacio-
nais de uma atividade econômica, mas sem exercer o 
controle ou controle conjunto 

A essência da norma brasileira é similar quanto a essas de-
finições, exceto pelo fato de nossa legislação societária não 
fazer menção aos direitos de voto potencial, os quais, sendo 
considerados, poderiam modificar a determinação de “contro-
le” ou de “influência significativa”.

Em ambas as normas (brasileira e internacional), a conso-
lidação é requerida por quem detém o “controle”. Contudo, a 
essência da consolidação na norma internacional se baseia 
na capacidade da controladora de controlar a investida, a qual 
compreende tanto o poder de controle (a capacidade existe, 
porém não é exercida: poder de direito) quanto o controle efe-
tivo (a capacidade existe e é de fato exercida: poder de fato).

Na norma brasileira, a essência da consolidação é apresen-
tar ao usuário das demonstrações financeiras uma visão agre-

gada da posição financeira da empresa controladora e demais 
empresas controladas (ou seja, da entidade “grupo”) a partir 
do conceito de “controle”. Todavia, o “poder” deve ser exerci-
do para que seja determinado quem é o acionista controlador 
e, conseqüentemente, aquele que deve consolidar a investida. 
Dessa forma, no Brasil, o direito potencial de voto não é consi-
derado na definição de acionista controlador para fins de con-
solidação até que seja efetivamente exercido.

Na norma internacional, a “influência significativa” é o as-
pecto fundamental para a utilização do método de equivalência 
patrimonial, o qual deve ser aplicado em todos os investimen-
tos em coligadas, exceto nos casos previstos como dispensa-
dos. Além disso, ao poder de voto (efetivo e potencial), outras 
evidências de influência significativa devem ser consideradas, 
caso em que, pela norma internacional, a entidade deve divul-
gar o motivo pelo qual a propriedade de 20% ou mais do poder 
de voto (efetivo e potencial) não constitui influência significativa.

Em relação à influência significativa, considerando o dispos-
to na legislação societária, alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela 
Lei nº 11.941/09 em conjunto com o disposto na Instrução CVM 
nº 247/96, está em linha com o disposto na norma internacional 
(IAS 28). Contudo, pela norma internacional, diferentemente da 
brasileira, a influência só fica caracterizada após serem consi-
derados o direito potencial de voto (passíveis de serem exerci-
dos ou convertidos imediatamente). E, pela norma brasileira, 
além dos investimentos em coligadas, o método de equivalên-
cia patrimonial deve ser aplicado também nos investimentos 
em controladas e em outras sociedades que façam parte do 
mesmo grupo ou estejam sob controle comum. Com isso, no 
Brasil, tais investimentos (independente da influência significa-
tiva) serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 

5.2 Embasamento Legal
5.2.1 Normas brasileiras

A Lei 6.404/76, em seus artigos 249 e 250, estabeleceu 
normas no que tange à obrigatoriedade, aos procedimentos 
contábeis e aos registros de ajuste pertinentes à consolidação 
das demonstrações contábeis. 

De acordo com a legislação societária, apenas as compa-
nhias abertas que apresentem determinadas condições devem 
consolidar suas demonstrações contábeis. O processo de con-
solidação é regulamentado pela Instrução Normativa da CVM 
247/96. Segundo a Lei das S/A, as sociedades anônimas fecha-
das e as demais espécies de sociedades não têm obrigatorie-
dade de consolidar suas demonstrações contábeis. No entanto, 
a partir de 1º de janeiro de 2003, o CFC, através da emissão da 
NBC T-8 – Demonstrações Contábeis Consolidadas, passou 
a exigir consolidação das demonstrações contábeis de todas 
as entidades que possuem investimentos em controladas, am-
pliando o universo de obrigatoriedade de consolidação.

Sendo assim, o processo de consolidação das demons-
trações contábeis no Brasil encontra-se regulamentado pelas 
seguintes normas:

• Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações, alterada 
pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

• Instrução Normativa nº 247/96 da CVM, que dispõe 
sobre a avaliação de investimentos em sociedades co-
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ligadas e controladas, e sobre os procedimentos para 
elaboração e divulgação das demonstrações contá-
beis consolidadas de companhias abertas.

• NBC T-8, emitida em 2002, que estabelece novos pro-
cedimentos de consolidação a serem observados por 
todas as empresas, independente da forma de cons-
tituição. A principal inovação foi a obrigatoriedade de 
consolidação para todas as empresas que possuem 
investimentos em empresas controladas. 

•  Deliberação nº 580/09 da CVM, que aprova o Pronun-
ciamento Técnico CPC 15, que trata de combinações de 
negócios. O objetivo desse Pronunciamento é aumentar 
a relevância, a confiabilidade e a comparabilidade das 
informações que a entidade fornece em suas demons-
trações contábeis acerca de combinação de negócios e 
sobre seus efeitos.

•  Deliberação nº 605/09 da CVM, que aprova o Pronun-
ciamento Técnico CPC 18, que trata do investimento 
em coligada e em controlada. 

•  Deliberação nº 606/09 da CVM, que aprova o Pronun-
ciamento Técnico CPC 19, que trata do investimento 
em empreendimento conjunto. 

•  Deliberação nº 608/09 da CVM, que aprova o Pronun-
ciamento Técnico CPC 36, que trata de demonstra-
ções consolidadas.

5.2.2 Normas internacionais
De acordo com o IASB, os usuários das demonstrações 

contábeis da companhia controladora estão geralmente inte-
ressados e precisam ser informados da posição financeira, dos 
resultados das operações e das mutações na posição finan-
ceira do grupo como um todo. Essa necessidade é atendida 
pelas demonstrações contábeis consolidadas, que apresentam 
as informações financeiras do grupo como se fosse uma única 
empresa, sem levar em conta as limitações legais ou a perso-
nalidade jurídica das empresas componentes do mesmo. 

Dessa forma, o IASB entende que as demonstrações con-
solidadas fornecem informações mais úteis e significativas a 
seus usuários do que aquelas fornecidas pelas demonstrações 
contábeis individuais. 

Assim como no Brasil, o controle exercido por uma com-
panhia é o fator determinante para incluir as participações 
societárias nas demonstrações contábeis consolidadas; po-
rém, conforme mencionado anteriormente, existem algumas 
diferenças no que tange ao conceito de controle.

As principais normas internacionais relacionadas à consoli-
dação das demonstrações contábeis são as seguintes:

• IAS 27, que trata das demonstrações contábeis consoli-
dadas e contabilização de investimentos em subsidiárias

• IAS 28, que trata da contabilização de investimentos 
em empresas coligadas

• IAS 31, que aborda o tratamento contábil de participa-
ções em joint ventures

• IFRS 3, que estabelece os procedimentos a serem 
adotados por uma entidade quando esta participa de 
uma combinação de negócios 

5.3 Obrigatoriedade de Elaboração e Divulgação de 
Demonstrações Contábeis Consolidadas
5.3.1 Normas brasileiras

No Brasil, a obrigatoriedade de elaboração e divulgação 
de demonstrações contábeis consolidadas está disposta no 
artigo 249 da Lei das Sociedades por Ações, que estabele-
ce que as demonstrações contábeis consolidadas devem ser 
elaboradas pela companhia aberta cujos investimentos em 
controladas representem 30% ou mais do valor do seu patri-
mônio líquido. Vale ressaltar que a Instrução CVM nº 247/96 
modificou esse critério, determinando que todas as controla-
das sejam consolidadas, independente de sua relevância. 

A legislação estabelece também que a CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) poderá expedir normas sobre as socieda-
des cujas demonstrações contábeis devam ser incluídas na 
consolidação. Assim, a CVM, por intermédio do artigo 21 da 
Instrução Normativa 247/96, estabeleceu as regras a serem 
observadas em relação à obrigatoriedade de consolidação. Se-
gundo esse artigo, ao fim de cada exercício social, as demons-
trações contábeis consolidadas devem ser elaboradas por:

• Companhia aberta que possuir investimento em socie-
dades controladas, incluindo as sociedades controladas 
em conjunto referidas no artigo 32 dessa Instrução

• Sociedade de comando de grupo de sociedades que 
inclua companhia aberta

Sendo assim, desde 1996, toda companhia aberta que 
possui investimentos em controladas deve consolidar suas 
demonstrações contábeis, independentemente do percentual 
que esses investimentos representem de seu patrimônio líquido. 

5.3.2 Normas internacionais
A obrigatoriedade de elaboração e divulgação de demons-

trações contábeis consolidadas está prevista na IAS 27, que 
estabelece que uma companhia investidora que possuir par-
ticipação em subsidiárias deve consolidar as suas demons-
trações contábeis. A definição de subsidiária está descrita na 
IAS 27 como sendo aquela entidade controlada por outra en-
tidade denominada controladora.

 Segundo Carvalho (2006), a existência de controle é presumi-
da quando a controladora possui, direta ou indiretamente por meio 
de outras controladas, mais da metade do poder de voto de uma 
entidade, a não ser que, em circunstâncias excepcionais, possa 
ser claramente demonstrado que esta posse não constitui con-
trole. O controle também existe quando a controladora possui a 
metade ou menos da metade do poder de voto de uma entidade, 
mas tem: poder sobre mais da metade dos direitos de voto, em 
virtude de um acordo com outros investidores; poder de dirigir as 
políticas operacionais e financeiras da entidade; poder de nomear 
ou destituir a maioria dos membros da diretoria; ou possibilidade 
de exercer maior poder de voto nas reuniões de diretoria. 

O § 10 da IAS 27 esclarece ainda que uma empresa con-
troladora cuja maioria das ações votantes é possuída por ou-
tra empresa nem sempre apresentará demonstrações contá-
beis consolidadas, uma vez que tais demonstrações podem 
não ser exigidas por sua controladora, e as necessidades de 
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outros usuários podem ser atendidas de forma mais adequa-
da pelas demonstrações contábeis de sua controladora. 

As demonstrações financeiras individuais da controladora, 
comparativamente às normas brasileiras, têm uma importância 
bem menor, uma vez que no IAS 27 nada é mencionado sobre 
como a controladora deve avaliar seus investimentos em con-
troladas em sua escrituração contábil individual. Apenas nos 
casos em que o investidor estiver dispensado de aplicar a con-
solidação (integral ou proporcional) ou o método de equivalên-
cia patrimonial, exige-se a apresentação das demonstrações 
separadas, nas quais os investimentos em controladas, contro-
ladas em conjunto e coligadas são avaliados, opcionalmente, 
pelo custo ou valor justo de acordo com a IAS 39 – Instrumen-
tos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

 A essência desse tratamento é que, uma vez que o con-
trolador apresente as demonstrações consolidadas, suas de-
monstrações individuais não precisam ser divulgadas. Apesar 
do método de equivalência patrimonial fornecer aos usuários 
informações semelhantes às obtidas pela consolidação (em 
termos do resultado consolidado), essas informações já es-
tão refletidas nas demonstrações financeiras consolidadas do 
investidor e, então, não precisam ser fornecidas aos usuários 
das demonstrações financeiras individuais. 

Em relação aos investidores em controladas em conjun-
to (joint ventures), pela norma internacional (IAS 31), exis-
tem duas formas de reconhecimento desse investimento nas 
demonstrações financeiras. A primeira, tal como na norma 
brasileira, é fazer a consolidação proporcional e a segunda 
é avaliar esse investimento pelo método de equivalência pa-
trimonial. A norma internacional recomenda a consolidação 
proporcional visto refletir melhor a essência e a realidade eco-
nômica dos interesses de um sócio em uma entidade contro-
lada em conjunto pela parte que este controla dos benefícios 
econômicos futuros. 

5.4 Demonstrações Abrangidas pela Consolidação
5.4.1 Normas brasileiras

No Brasil, a consolidação das demonstrações contábeis 
abrange as seguintes demonstrações:

• Balanço Patrimonial
• Demonstração do Resultado do Exercício
• Demonstração dos Fluxos de Caixa

Já a demonstração das mutações do patrimônio líquido não 
é consolidada porque seus valores, normalmente, são idênti-
cos aos das mutações do patrimônio líquido da controladora, 
uma vez que ela utiliza o método de equivalência patrimonial, 
não tendo, então, sentido sua apresentação nas demonstra-
ções consolidadas.

5.4.2 Normas internacionais
Nas normas internacionais que abordam a consolidação, 

especificamente a IAS 27, não estão estabelecidas quais de-
monstrações devem ser consolidadas. Porém, o § 4º do referido 
pronunciamento estabelece que as demonstrações contábeis 
consolidadas estão incluídas na expressão “demonstrações 
contábeis” referidas no prefácio dos pronunciamentos emitidos 

pelo IASB. Diante disso, essas demonstrações constam na IAS 
1, que estabelece em seu § 7º:

“Um conjunto completo de demonstrações contábeis abran-
ge os seguintes componentes:

a) Balanço patrimonial;
b) Demonstração do resultado;
c) Uma demonstração que exibe:

I) todas as variações ocorridas no patrimônio líquido; ou
II) as variações ocorridas no patrimônio líquido,  exceto 
aquelas que surgem de   transações de capital com pro-
prietários e distribuições para proprietários;

d) Demonstração de fluxo de caixa; e
e) Políticas contábeis e notas explicativas.”

5.5 Procedimentos de Consolidação
5.5.1 Normas brasileiras

De acordo com a legislação societária, as normas de con-
solidação estão descritas no artigo 250 da Lei das Socieda-
des por Ações, que estabelece que das demonstrações con-
tábeis consolidadas devem ser excluídos os investimentos, os 
saldos a receber e a pagar entre as empresas consolidadas, 
e os resultados não realizados entre as sociedades, ou seja, 
tanto aqueles oriundos de operações realizadas da controla-
dora para a controlada quanto de operações realizadas da 
controlada para a controladora.

Em relação à CVM, as normas de consolidação a serem 
observadas estão descritas na Instrução Normativa 247/96, 
artigo. 24, que estabelece que, para a elaboração das de-
monstrações contábeis consolidadas, a investidora deverá 
observar os seguintes procedimentos: 

I – Excluir os saldos de quaisquer contas ativas e passi-
vas decorrentes de transações entre as sociedades 
incluídas na consolidação.

II – Eliminar o lucro não realizado que esteja incluído no resul-
tado ou no patrimônio líquido da controladora e correspon-
dido por inclusão no balanço patrimonial da controlada.

III – Eliminar do resultado os encargos de tributos corres-
pondentes ao lucro não realizado, apresentando-os no 
ativo circulante/realizável a longo prazo – tributos dife-
ridos, no balanço patrimonial consolidado. 

A norma brasileira, especificamente o inciso II do artigo 24 da 
Instrução CVM nº 247/96, determina que somente os lucros não 
realizados que estiverem incluídos no resultado ou no patrimônio 
líquido da controladora e correspondidos por inclusão no balan-
ço patrimonial da controlada sejam eliminados. Sendo assim, a 
norma brasileira não permite a eliminação do prejuízo não rea-
lizado para fins de consolidação. A lógica para esse tratamento 
está em que, se há prejuízos, eles deveriam já ter sido reconhe-
cidos por redução ao valor recuperável antes; logo, são prejuízos 
contábeis tanto para fins individuais quanto consolidados. Para 
que esta diferença seja superada, a CVM deverá ajustar o artigo 
24 da Instrução CVM nº 247/96. Vale comentar que não é neces-
sária uma mudança na legislação brasileira, visto que o inciso 
III do artigo 250 da Lei Societária faz referência aos resultados 
(lucros e prejuízos) não realizados entre sociedades.
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5.5.2 Normas internacionais
O embasamento legal dos procedimentos de consolidação 

de acordo com as normas internacionais está disposto nos § 
15 a 28 da IAS 27.

Segundo a IAS 27, na preparação das demonstrações con-
tábeis consolidadas, as demonstrações contábeis da controla-
dora e as de suas subsidiárias são combinadas em uma base 
linha a linha pela adição de itens da mesma natureza de ativos, 
passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. No intuito 
de que as demonstrações contábeis consolidadas apresentem 
as informações financeiras do grupo como se fosse uma única 
empresa, devem ser cumpridas as seguintes etapas:

I – Eliminar o valor contábil dos investimentos da controla-
dora em contrapartida das contas de patrimônio líquido 
das subsidiárias.

II – Identificar e ajustar contra o lucro consolidado as par-
ticipações de minoritários no lucro líquido do período, 
obtendo assim o lucro atribuível aos proprietários da 
controladora.

III – Identificar e apresentar as participações de minoritá-
rios no balanço consolidado dentro do patrimônio lí-
quido, mas individualmente destacadas do patrimônio 
líquido dos acionistas controladores. 

O § 21 da IAS 27 determina que os resultados (lucros e 
prejuíz os) resultantes de transações entre partes relaciona-
das que estiverem reconhecidos nos ativos sejam eliminados 
por inteiro. Além disso, o IAS 27 estabelece que os saldos e 
as transações entre as companhias consolidadas devem ser 
totalmente eliminados. 

5.6. Dispensa da Apresentação das Demonstrações 
Consolidadas

O §10 da IAS 27 dispensa a elaboração e divulgação de 
demonstrações consolidadas quando uma controladora não 
for empresa aberta e ela própria for uma controlada de outra 
entidade, a qual, juntamente com os demais acionistas, não 
faz objeções quanto à não apresentação das demonstrações 
consolidadas; e quando a controladora final ou intermediária 
disponibiliza ao público as demonstrações consolidadas do 
grupo de acordo com as normas do IASB (IFRS).

A essência para esta dispensa é evitar que entidades de 
um grupo requeridas a disponibilizar demonstrações financei-
ras para uso público fiquem sobrecarregadas, uma vez que a 
controladora final ou intermediária já disponibilizará ao público 
as demonstrações consolidadas do grupo a que pertence. 

A norma brasileira requer que todas controladas sejam 
consolidadas e, adicionalmente, a Lei 11.638/07 estendeu 
esta obrigação às sociedades de grande porte, ainda que não 
constituídas sob a forma de sociedade por ações. Sendo as-
sim, a norma brasileira não prevê esse tipo de dispensa. 

5.7 Abrangência das Demonstrações Financeiras 
Consolidadas

Ambas as normas (brasileira e internacional) definem con-
trole de forma semelhante. Contudo, a norma internacional 
prevê que o direito de voto potencial mantido pelos investi-

dores, desde que passível de ser imediatamente exercido ou 
convertido, seja considerado na determinação de controle. 
Para superação desta diferença, há necessidade de alteração 
do artigo 116, letra “b”, e do § 2º do artigo 118 da Lei Socie-
tária, de forma que os possíveis direitos a voto, passíveis de 
serem exercidos ou convertidos imediatamente, sejam consi-
derados na determinação do acionista controlador. 

Outra diferença é que a norma internacional não permite a 
exclusão de uma controlada da consolidação quando houver 
claras e efetivas evidências de perda de continuidade ou sig-
nificativas restrições de longo prazo que afetam a capacidade 
da controlada de transferir recursos financeiros à controlado-
ra. Isso porque essas circunstâncias não afetam o controle. 
A norma brasileira, especificamente o inciso I do artigo 23 da 
Instrução CVM 247/96, faculta que sejam excluídas das de-
monstrações financeiras consolidadas, sem prévia autorização 
da CVM, as controladas “com efetivas e claras evidências de 
perda de continuidade e cujo patrimônio seja avaliado, ou não, 
a valores de liquidação”. Para que essa diferença seja supera-
da, a CVM deverá alinhar o texto da referida instrução no que 
se refere às entidades excluídas do processo de consolidação, 
dado que o parágrafo único do artigo 249 da Lei Societária rege 
que a CVM pode expedir normas sobre as sociedades cujas 
demonstrações devam ser abrangidas na consolidação. 

5.8 Defasagem entre o Balanço Patrimonial da Contro-
lada e do Consolidado

O § 22 da norma IAS 27 admite que, nas demonstrações 
financeiras consolidadas, a diferença entre a data das de-
monstrações financeiras da controlada e do consolidado seja 
de até 90 dias, enquanto que no normativo contábil brasileiro 
esta defasagem deve ser, no máximo, de até 60 dias. Vale 
comentar que, em ambas as normas, devem ser observados 
os ajustes relevantes neste período de defasagem.

5.9 Entidades Destinadas à Venda
Considerando o disposto no § B63 da norma IFRS 3 em 

conjunto com o disposto no § 12 da norma IAS 27, a controlada 
é consolidada a partir da data em que o controle dos ativos e 
operações da entidade passe para a controladora. Contudo, 
quando um investimento na controlada satisfaz os critérios de 
classificação como mantido para venda em conformidade com 
a norma IFRS 5, sua avaliação e forma de apresentação nas 
demonstrações consolidadas devem seguir os procedimentos 
prescritos nessa norma, em vez dos previstos na IAS 27.

A NBC T 8, aprovada pela resolução do CFC nº 937/02, 
e a NPC 21, emitida pelo IBRACON, estão alinhadas à nor-
ma internacional neste sentido. A CVM, através do artigo 28 
(inciso I) da Instrução nº 247/96, tende a seguir esta mesma 
linha. Todavia, o artigo 23 (inciso II) desta instrução parece 
ser contraditório, visto que considera que o investimento cuja 
venda num futuro próximo tenha efetiva e clara evidência de 
realização devidamente formalizada poderá ser excluído do 
processo de consolidação sem prévia autorização da CVM.

Para que esta diferença seja superada, a CVM deverá ali-
nhar o inciso II do artigo 23 da Instrução CVM nº 247/96 no que 
se refere às entidades excluídas do processo de consolidação. 
A convergência, determinada inclusive na Lei nº 11.638/07, não 
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está vinculada a uma alteração na legislação societária brasilei-
ra, visto que o parágrafo único do artigo 249 da Lei Societária 
dita que a CVM poderá expedir normas sobre as sociedades 
cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação.

5.10 Apresentação da Participação dos Acionistas não 
Controladores

De acordo com o § 27 da IAS 27, a participação em poder 
de acionistas não controladores nas controladas consolida-
das é apresentada em linha específica dentro do patrimônio 
líquido, mas evidenciada separadamente do patrimônio líqui-
do atribuível ao acionista controlador. Já pelas normas bra-
sileiras, a participação dos não controladores é apresentada 
entre o passivo não circulante e o patrimônio líquido.

Quanto ao resultado consolidado, pelo disposto no artigo 
29 da Instrução CVM nº 247/96, a participação dos não con-
troladores no resultado do período das controladas deverá 
ser destacada e apresentada como dedução ao lucro líquido 
consolidado. Pelo disposto no § 28 da IAS 27, o resultado 
da controlada é atribuído aos controladores e aos não con-
troladores, sendo que a quantia atribuída aos não controla-
dores não é uma despesa ou receita (e, portanto, não deve 
ser apresentada como dedução do lucro consolidado), o que 
está coerente com o fundamento apresentado pelo IASB para 
alocar a parte dos não controladores no balanço consolidado 
como patrimônio líquido.

Para que esta diferença seja superada, a CVM pode modi-
ficar o artigo 25 da Instrução CVM nº 247/96 indicando que a 
participação dos não controladores passe a ser apresentada em 
linha específica dentro do patrimônio líquido no balanço patrimo-
nial consolidado. Vale ressaltar que o CPC 26 – Apresentação 
de Demonstrações Contábeis (Minuta de Audiência Pública en-
cerrada), que é a norma de correlação à IAS 1, trata da participa-
ção dos não controladores dentro do patrimônio líquido. 

 Vale comentar que não há necessidade de alteração da legis-
lação societária brasileira, visto que o § 1º do artigo 250 da Lei So-
cietária menciona somente que a participação minoritária deve ser 
destacada no balanço patrimonial consolidado, sem indicar onde.

5.11 Demonstrações Financeiras Separadas
Demonstrações financeiras separadas são aquelas apre-

sentadas pela controladora, pela investidora em coligadas ou 
pela controladora em conjunto de entidades de controle com-
partilhado nas quais o investimento é contabilizado com base 
em participações patrimoniais diretas e não tendo por base 
os resultados apurados e o patrimônio líquido das empre-
sas investidas. São diferentes das demonstrações financei-
ras individuais das demais empresas. 

De acordo com o § 37 da IAS 27, nas demonstrações 
financeiras separadas, os investimentos em controladas, 
controladas em conjunto e coligadas são avaliados, opcio-
nalmente, pelo custo (desde que não estejam classificados 
como mantidos para venda, cuja mensuração deve seguir o 
disposto na IFRS 5) ou pelo valor justo (conforme IAS 39).

O argumento do IASB para não incluir o método de 
equivalência patrimonial como uma das opções de avalia-
ção desses investimentos nas demonstrações separadas 
decorre do entendimento de que este método de avalia-

ção produz informação similar àquela obtida por meio das 
demonstrações consolidadas, tornando desnecessário es-
tarem também refletidas nas demonstrações separadas. 
Além disso, o IASB destaca que, em essência, o foco das 
demonstrações em separado é sobre o desempenho dos 
ativos enquanto investimento e, por essa razão, o valor jus-
to ou o método do custo é mais relevante.

As demonstrações separadas são optativas para as 
companhias com investimentos em controladas quando 
estas apresentam as demonstrações consolidadas, desde 
que não exigidas por norma local. Apenas as empresas dis-
pensadas da apresentação das demonstrações consolida-
das é que devem apresentar as demonstrações separadas. 
Constata-se que, para o IASB, as demonstrações financei-
ras individuais têm uma importância bem menor na norma 
internacional do que em relação às normas brasileiras.

No Brasil, não existe a figura de uma demonstração fi-
nanceira separada, mas somente a demonstração indivi-
dual da controladora, e nesta, os investimentos em con-
troladas (incluindo controladas em conjunto) devem ser 
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, assim 
como os investimentos em coligadas sobre as quais tenha 
influência e em outras sociedades que façam parte do mes-
mo grupo ou estejam sob controle comum. As demonstra-
ções individuais da controladora, no Brasil, servem de base 
para a determinação das relações entre as companhias e 
seus acionistas, bem como para fins de tributação, e, sen-
do assim, têm importância relevante para o mercado e para 
seus usuários em geral.

As demonstrações financeiras individuais da controlado-
ra não devem ser consideradas como as “demonstrações 
financeiras separadas” previstas na norma IAS 27; caso 
contrário, haverá divergência no critério de avaliação dos 
investimentos em controladas, implicando a necessidade 
de alteração do artigo 248 da Lei Societária, uma vez que a 
forma de avaliação dos investimentos em controladas e co-
ligadas está descrita nessa legislação e deve ser seguida 
pelas sociedades anônimas brasileiras.

5.12 Divulgações
Em resumo, as principais diferenças são:

a) a norma internacional determina que sejam divulgadas 
as razões pelas quais a propriedade, direta ou indireta, 
de mais de metade do poder de voto ou do potencial 
de voto de uma investida não constitui controle. Esse 
requerimento não está explícito na norma brasileira, 
apesar de ser óbvio em situações similares

b) pela norma internacional, tem-se a necessidade de 
evidenciar a natureza e extensão de alguma restri-
ção significativa sobre a habilidade da controlada em 
transferir fundos para a controladora, uma vez que isso 
não constitui motivo para exclusão da controlada das 
demonstrações consolidadas. Já pelas normas bra-
sileiras, essa divulgação não é exigida, uma vez que 
as controladas com efetivas e claras evidências de 
perda de continuidade ou significativas restrições de 
longo prazo que afetam a capacidade da controlada de 
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transferir recursos financeiros à controladora podem 
ser excluídas da consolidação

c) a norma brasileira requer que seja divulgada a recon-
ciliação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido 
da controladora e do consolidado quando ocorrerem 
eventos que ocasionarem diferenças entre estes mon-
tantes. Na norma internacional, isto não é requerido, 
visto que não há elaboração e apresentação de de-
monstrações financeiras individuais da controladora 
nos moldes da norma brasileira

d) a norma internacional exige divulgações adicionais no 
caso de mudança do percentual de participação da 
controladora que resulte em perda do controle e, tam-
bém, nos casos em que o controle é perdido (destaque 
para o ganho e perda por diferença entre o valor con-
tábil do investimento remanescente e o valor justo pelo 
qual foi reconhecido)

e) em razão dos objetivos da apresentação das demons-
trações separadas pela norma internacional serem 
divergentes dos objetivos das demonstrações indivi-
duais da controladora pelas normas brasileiras, as ne-
cessidades de divulgações também são diferentes

6. Necessidade de Harmonização das Normas 
Contábeis

A internacionalização dos mercados, no que diz respeito 
ao desenvolvimento do mercado de capitais internacional, ao 
crescimento dos investimentos diretos estrangeiros e à forma-
ção de blocos econômicos, traz consigo a necessidade de se 
ter um conjunto de padrões contábeis internacionais que pos-
sam viabilizar o processo de comparação de informações en-
tre companhias de um mesmo grupo ou de grupos distintos. 

Segundo Niyama (2007), a harmonização é um processo 
que busca preservar as particularidades inerentes a cada 
país, mas que permita reconciliar os sistemas contábeis com 
outros países de modo a melhorar a troca de informações a 
serem interpretadas e compreendidas. 

As informações contábeis geradas de um empreendimento 
multinacional, no campo da contabilidade internacional, interes-
sam tanto a segmentos de um mesmo grupo econômico que reali-
za operações e transações internacionais, como também aos usu-
ários da informação que estão domiciliados em diferentes países 
em relação ao empreendimento que divulga essas informações. 

Entender as dimensões internacionais da contabilidade é 
vital para todos que queiram negociar por fronteiras nacionais 
e internacionais, em que as informações contábeis podem va-
riar substancialmente de um país para outro de acordo com 
os princípios de contabilidade que os governam. Diferenças 
em cultura, práticas empresariais, sistemas políticos, inflação, 
tributação e os riscos empresariais devem ser considerados 
no processo decisório de onde e como negociar e investir. Por 
outro lado, as demonstrações contábeis e outras formas de 
evidenciação (disclosure) são impossíveis de entender sem 
uma consciência dos princípios contábeis nacionais e interna-
cionais, e sem um conhecimento sólido da cultura do negócio.

Considerando o fato de a contabilidade ser a principal lin-
guagem de comunicação dos agentes econômicos para a 
avaliação de investimentos ou do risco de suas transações, 

o uso de práticas contábeis distintas tem trazido dificuldades 
para a compreensão e para a comparabilidade das informa-
ções de natureza econômico-financeira em nível internacio-
nal. Esse fato tem reforçado a busca pela harmonização de 
normas contábeis para que as demonstrações contábeis se-
jam adequadamente avaliadas também no exterior.

7. Conclusão 
A harmonização de normas contábeis internacionais é de 

fundamental importância não só para a elaboração das de-
monstrações consolidadas, mas também quando se conside-
ra a busca de recursos no exterior. 

A convergência das práticas contábeis no âmbito interna-
cional tem se tornado uma realidade e se insere no contexto 
da globalização dos mercados e da presença de capital es-
trangeiro cada vez mais relevante em nosso país. 

Os organismos internacionais, dentre eles o IASB, FASB e 
SEC, têm patrocinado o processo de convergência das práti-
cas de contabilidade como uma ferramenta valiosa de sinergia 
entre mercados. No Brasil, esta necessidade de harmonização 
contábil já afeta o ambiente corporativo das organizações. 

No Encontro Latino-Americano sobre Normas Internacio-
nais de Contabilidade, realizado em setembro de 2007 na 
sede do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em Bra-
sília, o secretário adjunto de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda, Otávio Damaso, disse que o governo federal vê 
com bons olhos o processo de convergência das normas bra-
sileiras para os padrões contábeis do IASB por vários fatores, 
mas, principalmente, porque é importante para a economia 
brasileira, pois vai ajudar no fortalecimento do ambiente de 
negócios no país e facilitar o acesso das empresas nacionais 
aos mercados internacionais, tanto no mercado financeiro 
quanto na realização de negócios, atrair novos investimentos 
para o mercado brasileiro e permitir ganho de eficiência na 
elaboração das demonstrações contábeis. 

O novo desafio dos profissionais da área contábil é, sem dú-
vida, a busca da harmonização das normas contábeis, facilitan-
do o entendimento das demonstrações contábeis em diferentes 
países e se adequando à realidade da informação globalizada. 

Segundo Leite (2004), a convergência entre as normas 
brasileiras e as normas contábeis internacionais proporciona 
condições para:

•  Melhorar a transparência, a compreensão e a compara-
bilidade das informações contábeis divulgadas pelas em-
presas brasileiras, por meio das demonstrações contá-
beis, aos diferentes mercados financeiros internacionais;

• Reduzir os gastos das empresas de capital aberto com 
a elaboração, divulgação e auditoria das demonstrações 
contábeis a partir da utilização de um padrão internacio-
nal de normas contábeis;

• Viabilizar investimentos diretos estrangeiros e o desen-
volvimento do mercado de capitais doméstico;

• Facilitar o processo de consolidação das demonstra-
ções contábeis;

• Melhorar a comunicação financeira da empresa com 
seus investidores nacionais e estrangeiros. 
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Os pronunciamentos contábeis analisados ressaltam a su-
perioridade das demonstrações consolidadas, uma vez que 
os usuários necessitam ser informados sobre a posição finan-
ceira e os resultados das operações de um grupo de socieda-
des como um todo. Sendo assim, é de vital importância o pro-
cesso de harmonização das normas contábeis para que haja 
aumento da transparência, comparabilidade e compreensibi-
lidade dessas demonstrações pelos usuários internacionais.

Entendemos que superar as eventuais diferenças depende 
de algumas mudanças nas legislações societárias e fiscais 
brasileiras para que existam condições e flexibilidade suficien-
tes para acompanhar a crescente evolução e flexibilidade da 
contabilidade internacional no âmbito do mercado de capitais.

Com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, foram introduzidas 
relevantes alterações na Lei nº 6.404/76 (Lei Societária). O 
principal objetivo foi atualizar as regras contábeis brasileiras 
no que tange à preparação de demonstrações financeiras para 

sociedades por ações, inclusive para as sociedades de grande 
porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedade por 
ações (disposições aplicáveis à escrituração e elaboração de 
demonstrações financeiras, as quais devem ser auditadas por 
auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobi-
liários – CVM), bem como aprofundar a harmonização dessas 
regras com os pronunciamentos internacionais.

Dada a importância e a necessidade de que as práticas 
contábeis brasileiras sejam convergentes com as internacio-
nais, em face da necessidade de comparabilidade das de-
monstrações financeiras das empresas inseridas no mercado 
financeiro internacional e da consequente necessidade de qua-
lidade e transparência destas demonstrações, a CVM, por meio 
da Instrução nº 457, de 13 de julho de 2007, já havia incentivado 
as companhias abertas a acelerar o processo de convergência, 
tornando obrigatória a publicação de demonstrações financeiras 
consolidadas em IFRS a partir do exercício findo em 2010. 
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Evidenciação da Remuneração 
Variável nas Melhores Empresas 
para se Trabalhar Listadas na 
BM&FBovespa: um Estudo à Luz 
dos CPCs 10 e 33
Resumo

O tema remuneração variável tem sido foco de várias dis-
cussões nos âmbitos acadêmico e corporativo nos últimos anos 
embasadas no argumento de que as relações positivas com os 
empregados podem ser consideradas como fonte de vantagem 
competitiva para as empresas. A preocupação dos organismos 
normatizadores de práticas contábeis no Brasil com as questões 
relacionadas à remuneração variável nas organizações fez com 
que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitisse 
os Pronunciamentos Técnicos CPCs 10 e 33, que estabelecem 
procedimentos para reconhecimento e divulgação nas demons-
trações contábeis das transações com pagamento baseado em 
ações (stock options) e com benefícios concedidos a emprega-
dos. Este estudo tem o objetivo de analisar a evidenciação da 
remuneração variável nas melhores empresas para se trabalhar 
(MEPTs) listadas na BM&FBovespa diante das Deliberações 
CVM nº 562/2008 e 600/2009, que aprovam e tornam obrigatório, 
para as companhias abertas, a aplicação dos Pronunciamentos 
Técnicos CPCs 10 e 33 a partir dos exercícios encerrados em 
2008 e 2009, respectivamente. O estudo descritivo com aborda-
gem qualitativa dos dados foi realizado por meio da técnica de 
análise de conteúdo das Notas Explicativas às Demonstrações 
Financeiras Padronizadas do ano de 2009 das companhias 
abertas incluídas no ranking das MEPTs no Brasil em 2009 das 
revistas Exame e Você S/A. Os resultados demonstram que, das 
duas formas de remuneração variável propostas para a análise 
tendo como referência os CPCs 10 e 33, os itens de divulga-
ção relacionados a benefícios a empregados (CPC 33) foram os 
mais pontuados. Conclui-se que, de modo geral, os fatores ta-
manho, setor e quantidade de empregados condicionam a maior 
extensão da evidenciação de informação sobre as políticas de 
remuneração variável praticadas pelas empresas pesquisadas.
Palavras-chave: Evidenciação. Remuneração variável. Me-
lhores empresas para se trabalhar.

Abstract
The area of variable income has been the focus of various 

discussions in both academic and corporate environments in 
recent years. That is so because positive relationships with em-
ployees may be considered a source of competitive advanta-
ge for companies. The concern of organizations standardizing 
accounting practices in Brazil with issues related to variable 
income in organizations caused the Committee on Accounting 
Pronouncement (CAP) to issue the Technical Pronouncements 
CAPs 10 and 33 that establish procedures for recognition and 
disclosure of stock option-based payment transactions and tran-
sactions with employee benefits in financial statements. This 
study aims to examine the disclosure of variable income in the 
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best companies to work (BCWs) listed on the BM&FBovespa, in 
face of the CVM Resolutions nº 562/2008 and 600/2009, which 
approve of and make it mandatory, for publicly traded compa-
nies, the application of CAPs 10 and 33 based on the financial 
year ended in 2008 and 2009, respectively. This is a descriptive 
study with a qualitative approach of data and which was con-
ducted by using the technique of content analysis of the expla-
natory notes of the accounting demonstrations standardized in 
2009 of the publicly traded companies included in the ranking of 
the BCW’s in Brazil in 2009 in “Exame” and “Você S/A” maga-
zines. The results show that, from the two forms of variable in-
come proposed for the analysis, based on CAPs 10 and 33, the 
disclosure items related to employee benefits (CPC 33) were 
the best ranked. We conclude that, in general, the factors size, 
sector and number of employees influence the greatest extent 
of information disclosure about variable income policies practi-
ced by the companies investigated.
Key words: Disclosure. Variable income. Best companies 
to work with.

1. Introdução
A intensificação da necessidade de qualificação da mão 

de obra e a busca incessante pela gestão eficiente das pes-
soas contribuíram para que diversas formas de incentivo fos-
sem colocadas em prática pelas empresas na tentativa de 
alinhar seus interesses com os interesses dos empregados. 
Oyadomari et al. (2008, p. 2) comentam que, para mitigar os 
conflitos entre os interesses pessoais e os organizacionais, 
e aumentar o grau de satisfação dos empregados, “surgiram 
vários procedimentos para gestão de pessoas, dentre eles 
o sistema de remuneração variável, que se apresenta como 
uma alternativa ao sistema tradicional, no qual o salário fixo 
é a base de remuneração.”

Ribeiro (1997) menciona que a remuneração variável cons-
titui-se num programa de alta relevância marcado pela plena 
interação dos grupos formais e informais, condução participa-
tiva dos métodos e processos, além de dar aos empregados a 
oportunidade de repensarem sua postura profissional e ana-
lisar sua performance perante o grupo a que pertencem e a 
organização como um todo.

A remuneração variável vista dessa forma pode ser en-
tendida como um amplo meio de melhorar as relações entre 
empregadores e empregados diante da nova realidade do 
ambiente empresarial. E como não poderia ser diferente, as 
normas internacionais de contabilidade dispensaram dedica-
ção especial à temática ao emitir o IFRS 2 – pagamento ba-
seado em ações – e o IAS 19 – que lida com todos os outros 
benefícios concedidos pelas empresas aos empregados. O 
Brasil equipara as respectivas normas com a emissão dos 
Pronunciamentos Técnicos CPCs 10 e 33 pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Conjectura-se que a divulgação das diversas formas de in-
centivo aos empregados deve ser transparente, de forma a per-
mitir a compreensão: (1) dos usuários externos das demons-
trações contábeis em geral, tendo em vista suas finalidades 
distintas e necessidades diversas e, nesse caso, especialmen-
te (2) dos investidores, que podem vislumbrar retornos econô-
micos futuros face o provável comprometimento das pessoas 

com as empresas que se utilizam desse mecanismo como mo-
tivador e disseminador das diretrizes organizacionais. Parte-se 
do princípio de que a renda seja um dos pontos que leva o 
empregado a maior atração, retenção e produtividade. Nessa 
linha de raciocínio, algumas pesquisas constataram que, em 
linhas gerais, existe uma relação positiva entre a política de re-
muneração variável e o desempenho de empresas brasileiras 
(REIS NETO, 2006; CAMARGOS; HELAL; BOAS, 2007; RE-
ZENDE; DALMACIO; SLOMSKI, 2007). Neste estudo, a aná-
lise da evidenciação da remuneração variável se restringe às 
modalidades de pagamento baseado em ações e de benefícios 
a empregados, divididos em benefícios de curto prazo, plano 
de contribuição definida e plano de benefício definido, tratados 
nos CPCs 10 e 33, respectivamente.

Anualmente as revistas Exame e Você S/A divulgam o 
ranking das Melhores Empresas para se Trabalhar, deno-
minadas neste estudo como MEPTs. O ranking possui uma 
base de dados apurada por meio de critérios científicos e 
é elaborado com as informações fornecidas pela empre-
sa, empregados e pela análise de jornalistas das revistas. 
Pressupõe-se que as empresas que fazem parte desse 
universo possuem ênfase nas relações com o empregado 
e que dotem os empregados de uma melhor condição de 
trabalho. Como recorte para fins de pesquisa, selecionou-se 
dentre essas empresas as companhias abertas listadas na 
BM&FBovespa, já que o pagamento baseado em ações é 
particular das sociedades anônimas.

Diante de tal contexto, emerge a seguinte pergunta de 
pesquisa que informa este estudo: Como vem sendo evi-
denciada a remuneração variável nas MEPTs listadas na 
BM&FBovespa diante das práticas de divulgação em Notas 
Explicativas definidas pelos CPCs 10 e 33? Para tal ques-
tionamento, tem-se como objetivo principal analisar a evi-
denciação da remuneração variável nas melhores empresas 
para se trabalhar listadas na BM&FBovespa diante das prá-
ticas de divulgação em Notas Explicativas definidas pelos 
CPCs 10 e 33; e como objetivos específicos: a) caracterizar 
as MEPTs listadas na BM&FBovespa em termos de porte, 
setor de atuação e composição do quadro funcional; b) iden-
tificar a evidenciação das formas de remuneração variável 
nas Notas Explicativas das empresas por meio da técnica de 
análise de conteúdo; c) verificar a aderência das empresas 
às exigências de divulgação sobre as formas de remune-
ração variável em Notas Explicativas impostas pelos CPCs 
10 e 33; e d) examinar as empresas que evidenciaram as 
formas de remuneração variável com vistas a discernir sobre 
possíveis fatores condicionantes da extensão da evidencia-
ção da remuneração variável nas empresas.

Salienta-se que, no Brasil, as discussões sobre remuneração 
variável no contexto da evidenciação contábil vêm ganhando 
cada vez mais destaque nos âmbitos acadêmico e corporativo 
motivadas pelo cenário de convergência aos padrões interna-
cionais de contabilidade apoiado nas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009 e nos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo 
CPC, fato que ratifica o desenvolvimento deste estudo.

O presente artigo está estruturado nas seguintes seções: 
Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Análise e Dis-
cussão dos Resultados, e Considerações Finais.
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2. Remuneração Variável
Dentre os vários procedimentos para a gestão de pessoas 

nas empresas com vistas a maior atração, retenção e produti-
vidade do quadro funcional, e às diversas formas de incentivos 
concedidos pelas empresas na tentativa de alinhar seus interes-
ses com os interesses dos empregados, destacam-se as formas 
de remuneração variável. Wood Jr. e Picarelli Filho (1999, p. 46) 
definem remuneração variável como aquela que “é vinculada a 
metas de desempenho dos indivíduos, das equipes ou da orga-
nização. Inclui a participação nos lucros (utilizada com escopo 
limitado) e a remuneração por resultados (utilizada com escopo 
amplo)”. Na mesma linha de raciocínio, Dellagnelo e Dellagne-
lo (1996, p. 55) afirmam que “a remuneração variável aparece 
como uma alternativa coerente com a nova realidade de flexi-
bilização, tentando aliar o comprometimento dos empregados 
com os resultados da organização, vinculando, desta forma, sua 
remuneração ao desempenho alcançado”.

Autoria (Ano) Objetivos

Gallon et al. (2005) Verificar, através de análise de conteúdo (content analysis), a evidenciação dos sistemas de remunera-
ção variável de empregados nos relatórios da administração de companhias abertas no Brasil.

Reis Neto (2006) Analisar como o Plano de Remuneração Variável (PRV) adotado por uma empresa afeta a motivação e 
o desempenho no trabalho.

Furtado, Carvalho Neto e Lopes (2007) 1) Levantar as práticas de RH das 52 empresas que estiveram presentes nas duas listas de “melhores 
empresas para trabalhar” existentes atualmente no Brasil em 2006; 2) comparar o resultado deste le-
vantamento com estudos técnicos recentes sobre tendências de RH; e 3) comparar a avaliação técnica 
dessas práticas com a percepção dos empregados sobre essas mesmas 52 empresas.

Vasconcelos e Silva (2007) Identificar os critérios, metodologia e ferramentas que empresas dos setores de construção pesada, 
indústria e tecnologia/serviços estão praticando em seus programas de remuneração variável.

Nunes (2008) Estudar a evolução do comportamento das companhias nacionais, expressa pelas suas demonstrações 
contábeis, relativamente à concessão de opções de ações como modalidade de remuneração a empre-
gados em confronto com as recomendações propostas pelos órgãos normatizadores.

Campos (2008) Realizar análise comparativa dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação de 
operações com opções de ações no ambiente das companhias abertas brasileiras à luz dos padrões 
contábeis estabelecidos pelo FASB e IASB.

Oyadomari et al. (2008) Identificar quais são as práticas de remuneração variável adotadas pelas empresas, como as metas de 
remuneração estão atreladas às metas oriundas do sistema de controle gerencial, e se há congruência 
entre as metas individuais e organizacionais.

Dias, Cunha e Carmo Mário (2009) Comparar e analisar a divulgação das informações referentes aos planos de incentivos em opções de 
ações por empresas brasileiras de capital aberto pertencentes aos níveis de governança da Bovespa 
nas demonstrações financeiras de 2007 e 2008, com o intuito de verificar se a publicação do CPC 10 
culminou em um maior detalhamento de informações divulgadas em 2008 em relação ao ano de 2007.

Dalmácio, Rezende e Slomski (2009) Verificar se existe variabilidade nos indicadores contábeis (Margem Bruta, Margem EBIT, Margem Ope-
racional, Margem Líquida, Margem EBITDA, Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Lí-
quido) entre os setores utilizados como medidas de performance nos contratos de remuneração variável 
dos gestores.

Victor e Terra (2009) Identificar quais características de governança corporativa das empresas listadas na Bovespa são capa-
zes de influenciar seu nível de transparência da remuneração executiva por meio de opções de ações.

Silva e Beuren (2010) Verificar como vem sendo evidenciada a remuneração variável dos executivos nas maiores empresas 
brasileiras listadas na Bovespa diante das alterações propostas pelo IBGC e CVM.

Quadro 1: Estudos Nacionais Anteriores sobre a Temática remuneração Variável

Devido à importância atribuída nos últimos anos à remu-
neração variável pela academia, o Quadro 1 mostra vários 
estudos que investigaram o tema em diferentes contextos.

Nota-se que os estudos que investigaram o tema remune-
ração variável se enquadram em basicamente duas aborda-
gens: (1) evidenciação contábil, especialmente a voluntária, 
e (2) desempenho econômico-financeiro das empresas que 
a praticam. Nesse sentido, pretende-se contribuir para a am-
pliação da discussão em torno da temática identificando como 
as MEPTs estão atendendo os requisitos compulsórios de 
evidenciação da remuneração variável através das Notas Ex-
plicativas às suas Demonstrações Contábeis, conforme pres-
crição dos CPCs 10 e 33. Do exposto, diferencia-se este es-
tudo dos demais citados por focar na evidenciação obrigatória 
da remuneração variável em sentido amplo (compreendendo 
tanto o pagamento baseado em ações como outros benefícios 
a empregados) pelas empresas, objetivando inclusive discer-

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura.
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nir sobre possíveis fatores condicionantes da extensão da sua 
evidenciação nas empresas – fato que justifica a realização 
da presente pesquisa, que realça a evidenciação compulsória 
diante das novas práticas contábeis vigentes no Brasil.

A seguir, é apresentada uma breve discussão teórica e 
normativa sobre as formas de remuneração variável investi-
gadas neste estudo.

2.1 Pagamento baseado em ações (stock options) 
e o CPC 10

A concessão de incentivos pelas empresas para que seus 
executivos, administradores e empregados em geral pode 
apresentar diversas formas, dentre as quais se destaca o pa-
gamento baseado em ações. Iudícibus et al. (2010, p. 536) 
abordam que “esse tipo de remuneração visa incentivar os em-
pregados ao comprometimento com a maximização do valor da 
empresa, alinhando seus interesses aos dos acionistas”.

O pagamento baseado em ações é tratado no Brasil por 
meio do CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações, aprova-
do pela Deliberação CVM nº 562/08 e pela Resolução CFC nº 
1.149/09 em consonância com as normas internacionais de 
contabilidade. O CPC 10 possui correlação com a International 
Financial Reporting Standards 2 (IFRS 2), norma emitida em 
2004 pelo International Accounting Standards Board (IASB).

A caracterização das transações com pagamento baseado 
em ações pode ser definida, consoante Iudícibus et al. (2010), 
como uma transação na qual a entidade troca seus títulos pa-
trimoniais por produtos e serviços, ou indexa a obrigação com 
algum fornecedor ao preço de seus títulos patrimoniais, con-
forme evidencia a Figura 1.

Figura 1: Transação de Pagamentos Baseados em Ações

Fonte: Iudícibus et al. (2010, p. 537).

2.2 Benefícios a empregados e o CPC 33
Esse assunto é relevante no cenário brasileiro atual na me-

dida em que o país converge seu padrão contábil às normas 
internacionais de contabilidade. No Brasil, os benefícios a em-
pregados eram tratados, até o ano 2000, pela Interpretação 
Técnica nº 01/1991 do Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil (IBRACON) e pelo Parecer de Orientação da CVM nº 
24/1992, não havendo dispositivos legais que disciplinassem 
esse tipo de remuneração. Em 2000, através da Deliberação 
CVM nº 371, o IBRACON referenda o Pronunciamento nº 26 
(NPC 26), que trata das questões pertinentes à evidenciação 
dos benefícios a empregados. Em 2008, após a emissão do 
CPC 33 – Benefícios a Empregados – pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis, a CVM aprova a Deliberação nº 600/2009 
e o CFC, a Resolução nº 1.193/2009, ambas referenciando o 
tratamento contábil e divulgação das informações pertinentes 
aos benefícios dispensados aos empregados pelas empresas. 
A norma é editada em consonância com o International Ac-
counting Standard 19 (IAS 19), emitido pelo IASB, para correla-
ção entre as normas brasileiras e a norma internacional.

Neste estudo, em consonância com o CPC 33, categori-
zou-se os benefícios a empregados como benefícios de curto 
prazo e como as duas modalidades distintas de benefícios 
pós-emprego (plano de contribuição definida e plano de be-
nefício definido), descritos a seguir. 

Os benefícios de curto prazo compreendem, dentre ou-
tros, os ordenados e salários, contribuições à previdência 
social, 13º salário, participação nos lucros, e benefícios não 
monetários (CPC 33, 2008). A exigência legal para a prática 
de alguns dos benefícios de curto prazo implica a utilização 
obrigatória desses métodos de remuneração. O benefício de 
curto prazo ganha bastante destaque quando se trata do uso 
de participação nos lucros, assistência médica, moradias e 
outros benefícios gratuitos, especialmente quando se investi-
ga os contemplados por esses benefícios nas empresas.

O plano de contribuição definida é, para Iudícibus et al. (2010), 
uma forma de remuneração cuja contabilização é direta e de fácil 
operacionalização por obediência ao princípio da competência 
e em virtude da maneira relativamente uniforme com que são 
desembolsados os valores pelas empresas patrocinadoras.

O plano de benefício definido, conforme Ernst & Young e 
Fipecafi (2009, p. 165), “são planos cujo arranjo institucional 
possa gerar obrigação formal ou construtiva de contribuições 
adicionais do ente empregador além da inicialmente fixada”. 
Entretanto, Iudícibus et al. (2010) advertem para a complexi-
dade da contabilização dessa modalidade de benefício pela 
necessidade de uso de premissas atuariais. Ou seja, as dis-
cussões do plano de benefício definido circundam o cálculo 
atuarial “necessário para estimar o montante das obrigações 
futuras de um fundo que devem ser cobertas por seus ativos 
e pelas contribuições atuais e futuras da patrocinadora” (IUDÍ-
CIBUS et al., 2010, p. 527).

 
3. Metodologia da Pesquisa

O delineamento desta pesquisa deu-se em função do ob-
jetivo, dos procedimentos e da abordagem do problema. No 
que concerne aos objetivos, esta pesquisa consiste de um 
estudo do tipo descritivo (GIL, 1999) a fim de verificar como

Produtos
ou

Serviços

Títulos patrimoniais 
ou valor baseado no 
preço dos títulos

Entidade

Contraparte

O reconhecimento e a mensuração dessas transações são 
observados continuamente e com certo receio devido aos 
escândalos vivenciados por grandes corporações que utiliza-
vam desse expediente para remunerar seu pessoal, ganhan-
do destaque na mídia e entre os órgãos reguladores (ERNST 
& YOUNG; FIPECAFI, 2009). Nesse sentido, enfatiza-se que 
se torna relevante e prudente evidenciar de forma transparen-
te, utilizando-se de plena accountability, as transações decor-
rentes do pagamento baseado em ações nas empresas.

De forma sintética, podem-se listar três pontos principais exi-
gidos pelo CPC 10: 1) a natureza e a extensão de acordos de 
pagamentos baseados em ações firmados durante o período; 2) 
como foi determinado o valor justo dos produtos e serviços re-
cebidos, ou o valor justo dos instrumentos de capital outorgados 
durante o período; e 3) o efeito das transações de pagamentos 
baseados em ações sobre o resultado do período da entidade e 
sobre sua posição financeira e patrimonial. Esse estudo aborda-
rá os pontos acima descritos como forma de análise do nível de 
evidenciação do pagamento baseado em ações pelas MEPTs.
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vêm sendo evidenciadas as formas de remuneração variável 
nas MEPTs listadas na BM&FBovespa diante das práticas 
de divulgação em Notas Explicativas definidas pelos CPCs 
10 e 33, estudo este que foi realizado por meio de pesquisa 
documental (RICHARDSON, 1999) com abordagem quali-
tativa dos dados (RICHARDSON, 1999). Para este estudo, 
a remuneração variável compreende o pagamento baseado 
em ações, contemplado no CPC 10; e os benefícios a empre-
gados (benefícios de curto prazo e benefícios pós-emprego, 
este último dividido em plano de contribuição definida e plano 
de benefício definido), abordados no CPC 33.

Para tanto, a análise dos dados contempla especifica-
mente a análise de conteúdo das Notas Explicativas das 
Demonstrações Financeiras Padronizadas do ano de 2009 
das companhias abertas incluídas no ranking das Melhores 
Empresas para se Trabalhar (MEPTs) no Brasil das revistas 
Exame e Você S/A da edição 2009. Segundo Freitas e Janis-
sek (2000), a técnica de análise de conteúdo é um método 
de observação indireto que tem como objetivo a manipula-
ção de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) 
para evidenciar indicadores, de maneira objetiva, sistemáti-
ca e quantitativa (BARDIN, 1979).

Foram selecionadas as melhores empresas para se traba-
lhar relacionadas na edição de 2009 das revistas Exame e 
Você S/A – periódico consagrado, que possui uma base de 
dados apurada por meio de critérios científicos. O pressupos-
to é de que as empresas que fazem parte desse universo pos-
suem ênfase nas relações com o empregado, já que o grande 
balizador do ranking é o chamado “índice de felicidade no 
trabalho”, que pressupõe figurar como o resultado de inves-
timentos, inclusive financeiros, que objetivariam dotar os em-
pregados de uma melhor condição de trabalho, passando por 
questões ergonômicas, remuneratórias e de motivação pes-
soal. Desse grupo de empresas, foram identificadas as com-
panhias abertas que negociam suas ações na BM&FBovespa 
por se comprometem, entre outras práticas, com melhorias na 
prestação de informação ao mercado. A seleção de compa-
nhias abertas listadas na BM&FBovespa tem justificativa por 
serem as sociedades anônimas as únicas com possibilidade 
de concessão de pagamento baseado em ações.

Das 150 empresas participantes do ranking, identificou-se 
18 empresas listadas na BM&FBovespa, que passou a ser a 
amostra objeto de análise do estudo, sendo excluída a em-
presa GVT Holding por não disponibilizar as demonstrações 
contábeis de 2009 na homepage da BM&FBovespa até a re-
alização da pesquisa (abril/2010), permanecendo 17 empre-
sas na amostra, como segue: América Latina Logística S.A. 
– ALL, Ampla Energia e Serviços S.A., Banco Bradesco S.A., 
Banco Industrial e Comercial S.A., BV Leasing – Arrendamen-
to Mercantil S.A., Cia. Bebidas das Américas – AMBEV, Cia. 
Energética do Ceará – COELCE, CPFL Energia S.A., Eco-
rodovias Infraestrutura e Logística S.A., Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S.A. – EMBRAER, Itaú Unibanco Holding 
S.A., Plascar Participações Industriais S.A., Randon S.A. Im-
plementos e Participações, Tecnisa S.A., Vivo Participações 
S.A., Votorantim Finanças S.A. e Whirlpool S.A.

Os itens dispostos nos check list apresentados na subseção 
4.3 foram elaborados com base nas exigências de divulgação 

em Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis definidas 
pelos CPCs 10 e 33. Torna-se importante esclarecer que, para 
garantir maior confiabilidade dos resultados relacionados ao ní-
vel de aderência das empresas pesquisadas às exigências de 
divulgação da remuneração variável, conforme check list, a aná-
lise das notas explicativas das empresas foi realizada, em um 
primeiro momento, por um dos pesquisadores e, posteriormente, 
revisada por outros dois pesquisadores simultaneamente.

Por fim, destaca-se que, para a consecução do quarto objetivo 
específico proposto na pesquisa, a análise compreendeu tanto 
o nível de evidenciação geral da remuneração variável como o 
nível de divulgação específica do pagamento baseado em ações 
(conforme orientação do CPC 10) e dos benefícios a empregados 
(conforme orientação do CPC 33). Entretanto, não foi implemen-
tada abordagem quantitativa com o emprego de técnicas estatís-
ticas robustas, indicando uma limitação do estudo.

4. Análise e Discussão dos Resultados
Para a consecução do objetivo deste trabalho, nesta seção 

apresentam-se os resultados da pesquisa em termos de seus 
quatro objetivos específicos. Para melhor entendimento dos 
resultados, os dados foram agrupados em tabelas.

4.1. Breve caracterização das MEPTs pesquisadas
Para a caracterização das 17 empresas de capital aber-

to participantes do ranking das MEPTs em 2009, a Tabela 1 
apresenta os seguintes focos de análise: porte; setor de atu-
ação; e composição do quadro funcional no que diz respeito 
ao número de empregados e de executivos; e à proporção de 
executivos em relação aos empregados nas empresas.

Nota-se quanto ao porte que as empresas apresentaram 
faturamento bruto em 2009 bastante variado, oscilando en-
tre R$ 737.197,00 milhões (Tecnisa – menor empresa) e R$ 
76.727.739,00 bilhões (Itaú Unibanco – maior empresa). As 
empresas atuam em diversos setores, a saber: indústria (cin-
co empresas), instituição financeira (cinco empresas), servi-
ços (três empresas) e comércio (uma empresa). Quanto ao 
quadro funcional, observa-se que as oito maiores empresas 
são as que possuem os oito maiores número de empregados. 
Com relação à razão entre o número de executivos e o núme-
ro de empregados das empresas, verifica-se que esta varia 
entre 2,67% (Randon – menor razão) e 31,54% (Banco Bra-
desco – maior razão), sendo possível observar ainda que as 
instituições financeiras se destacam entre as empresas com 
maior participação de executivos no quadro funcional.

Para a consecução do quarto objetivo específico pro-
posto no estudo, o enquadramento das empresas em ter-
mos de porte, setor de atuação e composição do quadro 
de pessoal será aplicado para fins de discernir sobre os 
possíveis fatores condicionantes da extensão da divulga-
ção compulsória da remuneração variável nas notas expli-
cativas das empresas.

4.2. Evidenciação das formas de remuneração variável 
nas notas explicativas das MEPTs pesquisadas

Os resultados da técnica de análise de conteúdo nas 
notas explicativas de 2009 das empresas são apresenta-
dos na Tabela 2, que revela o número de empresas que 
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Razão Social
Porte – DRE (2009)

Setor de atuação
Composição do Quadro Funcional (2009)

Vendas (Reais Mil.) Nº de Empregados Nº de Executivos Exec./Emp.

América Latina Logística S.A. –- ALL 2.814.802,00 Serviço 4.361 209 4,79%

Ampla Energia e Serviços S.A. 4.248.130,00 Utilid. Pública 1.298 117 9,01%

Banco Bradesco S.A. 62.899.079,00 Inst. Financeira 69.411 21.894 31,54%

Banco Industrial e Comercial S.A. 1.487.546,00 Inst. Financeira 704 194 27,56%

BV Leasing – Arrendamento Mercantil S.A. 2.908.561,00 Inst. Financeira 4.544 497 10,94%

Cia. Bebidas das Américas – AMBEV 26.854.471,00 Comércio 24.573 3.303 13,44%

Cia. Energética do Ceará – COELCE 2.984.126,00 Utilid. Pública 1.272 87 6,84%

CPFL Energia S.A. 15.693.148,00 Utilid. Pública 6.281 409 6,51%

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 1.076.446,00 Serviço 1.475 164 11,12%

Emp. Bras. de Aeronáutica S.A. –
EMBRAER

10.938.329,00 Indústria 16.591 1.009 6,08%

Itaú Unibanco Holding S.A. 76.727.739,00 Inst. Financeira 86.555 19.134 22,11%

Plascar Participações Industriais S.A. 767.221,00 Indústria 2.610 187 7,16%

Randon S.A. Implementos e Participações 3.130.871,00 Indústria 3.030 81 2,67%

Tecnisa S.A. 737.197,00 Indústria 1.111 134 12,06%

Vivo Participações S.A. 22.871.674,00 Serviço 5.826 531 9,11%

Votorantim Finanças S.A. 8.076.745,00 Inst. Financeira 4.986 513 10,29%

Whirlpool S.A. 8.477.109,00 Indústria 11.964 476 3,98%

Tabela 1: Caracterização das Empresas Pesquisadas

Fonte: Dados da pesquisa.

Formas de 
Remuneração Variável

Situação da evidenciação Nº de empresas Empresas (%)

Pagamento baseado em ações (PBA) Declararam não praticar 6 35%

Evidenciaram 5 30%

Não evidenciaram 6 35%

Benefícios   
a empregados (BE)

Benefícios de curto prazo (BCP) Declararam não praticar 0% 0%

Evidenciaram 17 100%

Não evidenciaram 0 0%

Benefícios  
pós-emprego (BPE)

Plano de contribuição 
definida (PCD)

Declararam não praticar 4 23%

Evidenciaram 10 60%

Não evidenciaram 3 17%

Plano de benefício  
definido (PBD)

Declararam não praticar 6 35%

Evidenciaram 9 54%

Não evidenciaram 2 11%

Tabela 2: Evidenciação das formas de remuneração variável

Fonte: Dados da pesquisa com base nos CPCs 10 e 33.

evidenciaram, não evidenciaram ou declararam não pra-
ticar cada uma das formas de remuneração investigadas 
na pesquisa.

Nota-se que algumas empresas declararam em nota 
explicativa não praticar algumas formas de remuneração 

variável. Diante de tal informação, não se aplica o atendi-
mento dos itens de divulgação exigidos pelos CPCs 10 e 
33, ou seja, essas empresas ficam isentas da apresenta-
ção da contabilização e dos itens de divulgação das formas 
de remuneração variável estabelecidas por esses mecanis
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Itens do Check List (CPC 10)
Evidenciação nas empresas

Total Parcial Nula

Item 1: A descrição de cada tipo de acordo de pagamento baseado em ações que vigorou em algum momento 
do exercício social (item 45-a)

60% 40% -

Item 2: A quantidade e o preço médio ponderado de exercício das opções de ação (item 45-b) 60% 40% -

Item 3: O preço médio ponderado das ações na data do exercício para as opções de ações exercidas durante 
o período (item 45-c)

80% 20% -

Item 4: Os valores máximo e mínimo de preço de exercício e a média ponderada do prazo contratual remanes-
cente para as opções em aberto no final do período (item 45-d)

40% - 60%

Item 5: A forma como foi determinado o valor justo dos produtos ou serviços recebidos ou o valor justo dos 
instrumentos patrimoniais outorgados durante o período (itens 46 a 49)

60% 40% -

Item 6: O total da despesa reconhecida no período decorrente de transações de pagamento baseadas em ações 
nas quais os produtos ou os serviços não tenham sido qualificados como ativos no seu reconhecimento e, por 
isso, foram reconhecidos como despesa. (item 51-a)

80% - 20%

Item 7: O saldo contábil e o valor intrínseco total no final do período para os passivos decorrentes de transações 
de pagamento baseado em ações (item 51-b)

- - 100%

Tabela 3: Evidenciação dos itens de divulgação estabelecidos pelo CPC 10 sobre Pagamento baseado em ações

mos regulatórios. Percebe-se ainda que, excluindo-se as 
empresas que declararam não praticar as respectivas políti-
cas de remuneração variável, as MEPTs evidenciaram mais 
informações sobre benefícios a empregados do que sobre 
pagamentos baseados em ações. Na mesma perspectiva, 
Nunes (2008) constatou diferença entre o que é divulgado 
para o mercado de capitais e a recomendação da CVM, tor-
nando frágeis as informações evidenciadas sobre pagamen-
to baseado em ações pelas empresas brasileiras.

Nas subseções seguintes, será detalhado o conteúdo da 
divulgação das respectivas formas de remuneração variável 
nas notas explicativas das empresas que se enquadraram 
como “evidenciaram” na Tabela 2, quais sejam: cinco sobre 
pagamento baseado em ações (PBA), 17 sobre benefícios de 
curto prazo (BCP), 10 sobre plano de contribuição definida 
(PCD) e nove sobre plano de benefício definido (PBD).

4.3. Aderência das empresas aos itens de divulgação em 
notas explicativas estabelecidos nos CPCs 10 e 33

Com base nos resultados da técnica de análise de conteú-
do nas Notas Explicativas das MEPTs, são apresentadas as 
Tabelas 3, 4, 5 e 6, que revelam o nível de atendimento das 
empresas em termos de divulgação dos itens exigidos pelos 
CPCs 10 e 33 sobre suas políticas de pagamento baseado 
em ações e de benefícios concedidos a empregados.

Seguindo as orientações dos Pronunciamentos Técnicos, 
torna-se importante ressaltar alguns procedimentos adota-
dos na pesquisa para o desenvolvimento desta análise, a 
saber: 1) Pagamento baseado em ações, com sete itens de 
divulgação, foi classificada a evidenciação como: a) total, 
quando a empresa cumpre de forma completa o item, b) par-
cial, quando a empresa divulga o item, mas com ausência 
de componentes exigidos pelo CPC 10, ou c) nula, quando 
não divulga informações sobre o item; 2) Benefícios de cur-

to prazo, com dois itens de divulgação, foram identificados 
seus beneficiários entre: a) todo o quadro funcional, ou b) 
somente diretores e executivos (alta administração); 3) Pla-
no de contribuição definida, com três itens de divulgação; e 
4) Plano de benefício definido, com seis itens de divulgação, 
foi considerada a evidenciação como: a) total, quando a em-
presa cumpre de forma completa o item, ou b) nula, quando 
não divulga informações sobre o item.

Em conformidade com os itens de divulgação sobre pa-
gamento baseado em ações estabelecidos pelo CPC 10, a 
Tabela 3 apresenta o nível atendimento de cada item nas 
cinco empresas que se enquadraram como “evidenciaram” 
na Tabela 2.

Foi possível observar que nenhuma empresa cumpriu 
com a totalidade dos itens estabelecidos pelo CPC 10. Im-
portante ressaltar que o Pronunciamento Técnico, ao exigir 
tais itens, dispõe que, para o entendimento dos usuários ex-
ternos das Demonstrações Contábeis, esses são os itens 
mínimos a serem evidenciados. Tal fato corrobora os resul-
tados de Silva e Beuren (2010), que concluem que não foi 
identificado o alinhamento das maiores empresas listadas 
na Bovespa com as proposições do IBGC e CVM quanto 
à prática de divulgação de informações relativas à remu-
neração variável de executivos. Entretanto, cabe salientar 
que Dias, Cunha e Carmo Mário (2009) identificaram um 
aumento no nível de disclosure sobre pagamento baseado 
em ações em empresas brasileiras comparando os períodos 
de 2007 e 2008 (1º ano de adoção do CPC 10), e que Lima 
et al. (2010) constataram que 68% das empresas perten-
centes à carteira do Ibovespa divulgaram a remuneração do 
pessoal-chave da administração no total e segregado em 
categorias nos Relatórios Anuais de 2008.

Dentre os itens de divulgação exigidos pelo ato normati-
vo, nota-se que, em termos de evidenciação total, os itens 

Fonte: Dados da pesquisa com base no CPC 10.
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que tratam do preço médio ponderado das ações na data 
do exercício para as opções de ações exercidas durante o 
período (Item 45-c) e do total da despesa reconhecida no 
período decorrente de transações de pagamento baseado 
em ações (Item 51-a) foram os mais atendidos. Todavia, a 
informação sobre o saldo contábil e o valor intrínseco total 
no final do período para os passivos decorrentes de tran-
sações de pagamento baseado em ações (Item 51-b) não 
foi divulgada por nenhuma empresa. Considerando ainda o 
atendimento da evidenciação em termos total e parcial, nota-
se que todas as empresas divulgaram informações sobre os 
itens 45-a, 45-b, 45-c e 46 a 49 do CPC 10. 

A seguir, será apresentado o nível atendimento das em-
presas em relação aos itens de divulgação sobre cada 
um dos tipos de benefícios a empregados estabelecidos  
pelo CPC 33.

A Tabela 4 mostra a divulgação dos benefícios de curto 
prazo das 17 empresas que se enquadraram como “evi-
denciaram” na Tabela 2 em termos dos seus beneficiários. Pode-se constatar, com base nas informações disponi-

bilizadas na Tabela 5, que, em linhas gerais, as empresas 
evidenciaram especialmente informações gerais referentes 
às características dos seus planos de contribuição definida. 
Por sua vez, cabe ressaltar que, apesar do atendimento 
incipiente das empresas quanto aos itens 2 e 3, os valores 
discriminados pelo CPC 33 poderiam estar embutidos em 
outras rubricas que não foram analisadas neste estudo.

A Tabela 6 mostra a divulgação do plano de benefício 
definido por nove empresas que se enquadraram como 
“evidenciaram” na Tabela 2.

Fonte: Dados da pesquisa com base no CPC 33.

Contemplados pelos be-
nefícios de curto prazo 
concedidos pelas empre-
sas e evidenciados em 
Notas Explicativas

Evidenciação nas empresas

Total Nula

Todo o quadro funcional,  
incluindo diretores e executi-
vos e empregados em geral

41% 59%

Somente diretores  
e executivos

100% 0%

Tabela 4: Evidenciação dos itens de divulgação dos benefí-
cios de curto prazo concedidos ao quadro funcional

Verifica-se que a divulgação pelas MEPTs dos bene-
fícios de curto prazo concedidos elucida seu maior dire-
cionamento para diretores e executivos. Tal fato provavel-
mente se justifica por força do CPC 05 – Divulgação sobre 
Partes Relacionadas –, aprovado pela Deliberação CVM nº 
560/2008, que estabelece no item 16 que a entidade deve 
evidenciar a remuneração do pessoal-chave da administra-
ção (dirigentes e executivos) “no total e para cada uma das 
seguintes categorias: (a) benefícios de curto prazo a em-
pregados e administradores; (b) benefícios pós-emprego; 
(c) outros benefícios de longo prazo; (d) benefícios de res-
cisão de contrato de trabalho; e (e) remuneração baseada 
em ações” (CPC 05, 2008).

A seguir, para análise da evidenciação do plano de con-
tribuição definida concedido pelas MEPTs, foram considera-
dos apenas três itens, visto que são poucas as exigências de 
divulgação sobre esse ponto no CPC 33 por conter apenas 
a alocação sistemática de despesas conforme acontece a 
prestação de serviços, observado o princípio da competên-
cia. A Tabela 5 apresenta o nível de atendimento de cada 
item do plano de contribuição definida nas 10 empresas que 
se enquadraram como “evidenciaram” na Tabela 2.

Tabela 5: Evidenciação dos itens de divulgação estabelecidos 
pelo CPC 33 sobre o plano de contribuição definida 

Itens do Check List (CPC 33)
Evidenciação nas 
empresas

Total Nula

Item 1: Informações referentes às 
características do plano

90% 10%

Item 2: Pagamentos realizados no 
exercício

30% 70%

Item 3: Despesas incorridas no exer-
cício e outras obrigações assumidas 
relativas a eventos passados que 
resultarão em desembolso de caixa

30% 70%

Fonte: Dados da pesquisa com base no CPC 33.

Itens do Check List 
(CPC 33)

Evidenciação nas empre-
sas

Total Nula

Item 1: Política contábil 
adotada no reconheci-
mento dos ganhos e das 
perdas atuariais

44% 56%

Item 2: A descrição geral das 
características do plano

100% -

Item 3: a conciliação dos 
ativos e passivos reconhe-
cidos no balanço

100% -

Item 4: O demonstrativo da 
movimentação do passivo 
(ativo) atuarial líquido no 
exercício

89% 11%

Item 5: o total da despesa re-
conhecida no resultado

78% 22%

Item 6: As principais premis-
sas atuariais utilizadas dos 
planos de benefício definido

89% 11%

Tabela 6: Evidenciação dos itens de divulgação estabelecidos 
pelo CPC 33 sobre o plano de benefício definido

Fonte: Dados da pesquisa com base no CPC 33.
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Com base nas informações da Tabela 6, nota-se que, den-
tre os itens de divulgação exigidos pelo CPC 33 sobre o pla-
no de benefício definido adotado nas empresas, os itens que 
tratam da descrição geral das características do plano e da 
conciliação dos ativos e passivos reconhecidos no Balanço 
Patrimonial foram evidenciados por todas as empresas, e que 
apenas a evidenciação da política contábil adotada pela em-
presa no reconhecimento dos ganhos e das perdas atuariais 
se revelou insatisfatória. Tal fato guarda consonância com a 
afirmação de Iudícibus et al. (2010), que enfatizam a comple-
xidade da contabilização dessa modalidade de benefício pela 
necessidade de uso de premissas atuariais. 

Por meio da análise de conteúdo das Notas Explicativas 
das MEPTs foi possível perceber ainda que a concessão 
dos benefícios relacionados ao plano de benefício definido 
das empresas é direcionada aos empregados em geral, sem 
distinções entre alta administração e empregados em geral, 
diferentemente do observado nos benefícios de curto prazo.

4.4 Evidenciação das formas de remuneração vari-
ável entre as empresas pesquisadas e identificação 
de possíveis fatores condicionantes da sua extensão

As Tabelas 7, 8 e 9 mostram os resultados da análise dos 
possíveis fatores condicionantes da extensão da evidenciação 
da remuneração variável nas MEPTs em termos de porte, setor 
de atuação e composição do quadro funcional, respectivamente.

Torna-se importante esclarecer que. para o cômputo da 
Pontuação Máxima da remuneração variável, foram exclu-
ídas as empresas que declararam em nota explicativa não 
praticar algumas formas de remuneração variável (Tabela 
2), já que, para essas empresas, não se aplica o atendi-
mento dos itens de divulgação exigidos pelos CPCs 10 e 
33. Dessa forma, para as empresas que se enquadraram 
nessa condição, apresenta-se o termo NA (não se aplica) 
nas Tabelas 7, 8 e 9. Demonstra-se ainda que a Pontua-
ção Máxima apresentada nas tabelas pode ser encontrada 
pela multiplicação do número de empresas pelo número de 

PORTE
Evidenciação das formas de remuneração variável

PBA
Benefícios a Empregados (BE)

Evidenciação Geral
BCP PCD PBD BE Total

Grupo das empresas maiores

BRADESCO NA 2 2 5 9 9

AMBEV 6 1 3 5 9 15

CPFL 0 1 2 6 9 9

EMBRAER NA 2 1 NA 3 3

ITAÚ UNIBANCO 4 2 1 5 8 12

VIVO 0 1 1 5 7 7

VOTORANTIN Finanças NA 2 NA NA 2 2

WHIRLPOOL 0 1 NA 6 7 7

Pontuação Máxima 35 16 18 36 70 105

Pontuação Atingida 10 12 10 32 54 64

Pontuação Atingida (%) 29% 75% 56% 89% 77% 61%

Grupo das empresas menores

ALL 6 1 1 0 2 8

AMPLA 0 1 0 4 5 5

BIC 0 2 NA NA 2 2

BV Leasing NA 2 NA NA 2 2

COELCE 0 2 2 5 9 9

ECORODOVIAS NA 1 1 NA 2 2

PLASCAR 5 1 0 4 5 10

RANDON NA 1 1 NA 2 2

TECNISA 5 1 0 0 1 6

Pontuação Máxima 42 18 21 30 69 111

Pontuação Atingida 16 12 5 13 30 46

Pontuação Atingida (%) 38% 67% 24% 43% 43% 41%

Fonte: Dados da pesquisa com base nos CPCs 10 e 33.

Tabela 7: Extensão da evidenciação da remuneração variável considerando-se o porte das empresas
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itens de divulgação de cada forma de remuneração variável 
exigidos pelos CPCs 10 e 33 –  Pagamento Baseado em 
Ações (PBA), sete itens; Benefícios de Curto Prazo (BCP), 
dois itens; Plano de Contribuição Definida (PCD), três itens; 
e Plano de Benefício Definido (PBD), seis itens – e que a 
Pontuação Atingida é calculada pela multiplicação do núme-
ro de empresas pelo número de itens de divulgação atingido 
pelas MEPTs de cada forma de remuneração variável.

Para a análise da evidenciação das formas de remunera-
ção variável considerando-se o porte das MEPTs pesquisa-
das, fez-se a classificação entre maiores e menores empre-
sas com base no Faturamento Bruto de 2009 das mesmas. 
Dessa maneira, foram enquadradas no grupo como “maiores” 
as oito empresas que apresentaram as maiores vendas (que 
variaram entre R$ 8 e 76,7 bilhões) e como “menores” as nove 
empresas que apresentaram as menores vendas (que varia-
ram entre R$ 767 milhões e 4,2 bilhões). A Tabela 7 apre-

Tabela 8: Extensão da evidenciação da remuneração variável considerando-se a composição do quadro funcional das empresas

QUADRO FUNCIONAL
Evidenciação das formas de remuneração variável

PBA
Benefícios a Empregados (BE)

Evidenciação Geral
BCP PCD PBD BE Total

Grupo das empresas com maior participação de executivos

AMBEV 6 1 3 5 9 15

BIC 0 2 NA NA 2 2

BRADESCO NA 2 2 5 9 9

BV Leasing NA 2 NA NA 2 2

ECORODOVIAS NA 1 1 NA 2 2

ITAÚ UNIBANCO 4 2 1 5 8 12

TECNISA 5 1 0 0 1 6

VOTORANTIN Finanças NA 2 NA NA 2 2

Pontuação Máxima 28 16 15 24 55 83

Pontuação Atingida 15 13 7 15 35 50

Pontuação Atingida (%) 54% 81% 47% 63% 64% 60%

Grupo das empresas com menor participação de executivos

ALL 6 1 1 0 2 8

AMPLA 0 1 0 4 5 5

COELCE 0 2 2 5 9 9

CPFL 0 1 2 6 9 9

EMBRAER NA 2 1 NA 3 3

PLASCAR 5 1 0 4 5 10

RANDON NA 1 1 NA 2 2

VIVO 0 1 1 5 7 7

WHIRLPOOL 0 1 NA 6 7 7

Pontuação Máxima 49 18 24 42 84 133

Pontuação Atingida 11 11 8 30 49 60

Pontuação Atingida (%) 22% 61% 33% 71% 58% 45%

Fonte: Dados da pesquisa com base nos CPCs 10 e 33.
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senta a extensão da evidenciação da remuneração variável 
considerando-se o porte das empresas.

Verifica-se que o porte pode ser considerado como fator 
condicionante da evidenciação geral da remuneração variá-
vel das empresas pesquisadas, já que a pontuação atingida 
pelo grupo das maiores empresas (61%) supera a pontuação 
do grupo das menores empresas (41%). Constatação seme-
lhante é encontrada em relação à evidenciação contábil dos 
Benefícios a Empregados (BE), tanto individual como conjun-
tamente; mas o mesmo não se confirma na evidenciação de 
informações sobre o Pagamento Baseado em Ações (PBA).

Um fato interessante, e que deve ser ressaltado neste ponto 
da pesquisa, é que as oito empresas participantes do grupo das 
maiores empresas são as que possuem os oito maiores número 
de empregados, e, dessa forma, as informações disponibilizadas 
na Tabela 7 apontam tanto o porte como a quantidade de em-
pregados como fatores condicionantes da extensão da remune-
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5. Considerações Finais
A pesquisa teve como objetivo principal analisar a eviden-

ciação da remuneração variável nas melhores empresas para 
se trabalhar (MEPTs) listadas na BM&FBovespa diante das 
Deliberações CVM nº 562/2008 e 600/2009, que aprovam e 
tornam obrigatório, para as companhias abertas, a aplicação 
dos CPCs 10 e 33 a partir dos exercícios encerrados em 2008 
e 2009, respectivamente. Para tanto, realizou-se um estudo 
descritivo, com abordagem qualitativa dos dados, realizado 
por meio de pesquisa documental.

Nesse sentido, tendo como referência os CPCs 10 e 33, 
concluiu-se que, das duas formas de remuneração variável 
propostas para a análise – pagamento baseado em ações e 
benefícios a empregados, estes divididos em benefícios de cur-
to prazo, e plano de contribuição definida e plano de benefício 
definido –, os itens de divulgação relacionados a benefícios a 
empregados (CPC 33) foram os mais pontuados. Cabe desta-
car que algumas empresas declararam em nota explicativa não 
praticar certas formas de remuneração variável, ficando dessa 
forma isentas da apresentação da contabilização e dos itens 
de divulgação das formas de remuneração variável estabeleci-
das por esses mecanismos regulatórios. Foi possível constatar 
ainda que, de modo geral, os fatores tamanho, setor e compo-
sição do quadro funcional condicionam a maior extensão da 
evidenciação de informação sobre as políticas de remuneração 
variável praticadas pelas empresas pesquisadas. 

Do exposto, se comparado com os resultados de outros 
estudos empíricos apresentados no referencial teórico, nota-
se que a amostra analisada nesta pesquisa apresenta per-
centuais relativamente altos de evidenciação das formas de 
remuneração variável analisadas, e ainda cabe enfatizar que 
não se pode afirmar que as empresas que não evidencia-
ram informações sobre tais sistemas no período de análise 
efetivamente não utilizaram essas formas de remuneração 
variável, mas que somente não as evidenciaram nas Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis, contrariando a 
prescrição dos CPCs 10 e 33. De forma mais pontual, com 
base na pesquisa, foi possível inferir as conclusões a seguir.

Sobre o nível de aderência das empresas às exigências de 
divulgação do pagamento baseado em ações, foi possível ob-
servar que nenhuma empresa cumpriu com a totalidade dos 
itens estabelecidos pelo CPC 10, apesar do Pronunciamento 
Técnico, ao exigir tais itens, dispõe que, para o entendimento 
dos usuários externos das Demonstrações Contábeis, esses 
são os itens mínimos a serem evidenciados. Tal fato corro-
bora os resultados de estudos empíricos anteriores (SILVA; 
BEUREN, 2010; LIMA et al., 2010).

Quanto ao nível de aderência das empresas às exigências 
de divulgação sobre os tipos de benefícios a empregados, foi 
possível observar que: (1) os benefícios de curto prazo conce-
didos foram especialmente direcionados para diretores e exe-
cutivos (alta administração), possivelmente por força do CPC 
05 - Divulgação  sobre Partes Relacionadas; (2) a maioria das 
empresas evidenciou apenas informações gerais referentes 
às características dos seus planos de contribuição definida; 
(3) os itens que tratam da descrição geral das características 
do plano de benefício definido e da conciliação dos ativos e 
passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial foram eviden-
ciados por todas as empresas, sendo insatisfatória somente 
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ração variável nas MEPTs. Apesar da constatação, cabe apre-
sentar a seguinte afirmação de Álvares (1999, p. 71): a utilização 
da remuneração variável não necessariamente se restringe às 
grandes empresas. “Sua utilização está mais vinculada à ideolo-
gia do fundador que acredita que o compartilhamento do suces-
so entre os empregados aumenta a produtividade e os lucros”.

Para a análise da evidenciação das formas de remune-
ração variável considerando-se a composição do quadro 
funcional das MEPTs, fez-se a classificação entre maior e 
menor participação de executivos nas empresas. Assim, 
foram agrupadas como “maior participação” as oito em-
presas que apresentaram as maiores participações (que 
variaram entre 10,29% e 31,54%) e como “menores” as 
nove empresas que apresentaram as menores partici-
pações (que variaram entre 2,67% e 9,11%). A Tabela 8 
apresenta a extensão da evidenciação da remuneração 
variável considerando-se a composição do quadro funcio-
nal em termos da proporção de executivos em relação aos 
empregados das empresas.

Pode-se constatar, com base nas informações disponi-
bilizadas na Tabela 8, que, em todas as análises realizadas 
(Pagamento Baseado em Ações [PBA], Benefícios a Empre-
gados [BE] e Evidenciação Geral), o grupo das empresas que 
possuem maior participação de executivos sobre empregados 
apresenta Pontuação Atingida superior (54%, 64% e 60%, res-
pectivamente) por apresentar maior extensão de evidenciação 
das formas de remuneração variável conforme os preceitos dos 
CPCs 10 e 33. Do exposto, tal revelação indica a composição 
do quadro funcional das empresas como fator condicionante da 
extensão da remuneração variável nas MEPTs pesquisadas.

Para a análise da evidenciação das formas de remune-
ração variável considerando-se o setor de atuação das em-
presas, utilizou-se a classificação setorial apresentada na 
Tabela 1. O único setor que não foi analisado diz respeito ao 
comercial, já que somente a empresa AMBEV enquadra-se 
como comércio. A Tabela 9 apresenta a extensão da eviden-
ciação da remuneração variável considerando-se o setor de 
atuação das empresas.

No que se refere à evidenciação geral da remuneração 
variável, observa-se que o grupo das instituições financeiras 
atinge a maior pontuação (64%) por apresentar maior exten-
são de evidenciação das formas de remuneração variável 
conforme os preceitos dos CPCs 10 e 33, e que os grupos das 
empresas do setor de serviço e de utilidade pública atingem 
as menores pontuações (41% e 43%, respectivamente). A re-
velação da evidenciação geral incipiente do grupo do setor de 
Utilidade pública, motivada especialmente pela ausência de 
informações sobre as políticas de Pagamento Baseado em 
Ações (PBA) nas empresas, fere o Despacho nº 4.796/08 e o 
Ofício-Circular nº 2.775/08-SFF/ANEEL da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), que tornam obrigatória a ado-
ção do CPC 10 nas empresas do setor.

Em termos mais específicos, observa-se que os grupos 
setoriais que atingem as maiores pontuações em termos de 
informações sobre pagamento baseado em ações são as in-
dústrias e as prestadoras de serviço, enquanto que as insti-
tuições financeiras atingem a maior pontuação em termos de 
informações sobre benefícios a empregados. 
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SETOR DE ATUAÇÃO
Evidenciação das formas de remuneração variável

PBA
Benefícios a Empregados (BE)

BE Total Evidenciação Geral
BCP PCD PBD

Grupo das indústrias

EMBRAER NA 2 1 NA 3 3

PLASCAR 5 1 0 4 5 10

RANDON NA 1 1 NA 2 2

TECNISA 5 1 0 0 1 6

WHIRLPOOL 0 1 NA 6 7 7

Pontuação Máxima 21 10 12 18 40 61

Pontuação Atingida 10 6 2 10 18 28

Pontuação Atingida (%) 48% 60% 17% 56% 45% 46%

Grupo das instituições financeiras

BIC 0 2 NA NA 2 2

BRADESCO NA 2 2 5 9 9

BV Leasing NA 2 NA NA 2 2

ITAÚ UNIBANCO 4 2 1 5 8 12

VOTORANTIN Finanças NA 2 NA NA 2 2

Pontuação Máxima 14 10 6 12 28 42

Pontuação Atingida 4 10 3 10 23 27

Pontuação Atingida (%) 29% 100% 50% 83% 82% 64%

Grupo das prestadoras de serviço

ALL 6 1 1 0 2 8

ECORODOVIAS NA 1 1 NA 2 2

VIVO 0 1 1 5 7 7

Pontuação Máxima 14 6 9 12 27 41

Pontuação Atingida 6 3 3 5 11 17

Pontuação Atingida (%) 43% 50% 33% 42% 41% 41%

Grupo das empresas de utilidade pública

AMPLA 0 1 0 4 5 5

COELCE 0 2 2 5 9 9

CPFL 0 1 2 6 9 9

Pontuação Máxima 21 6 9 18 33 54

Pontuação Atingida 0 4 4 15 23 23

Pontuação Atingida (%) 0% 67% 44% 83% 70% 43%

Tabela 9: Extensão da evidenciação da remuneração variável considerando-se o setor de atuação das empresas

Fonte: Dados da pesquisa, com base nos CPC’s 10 e 33.

a evidenciação da política contábil adotada pela empresa no 
reconhecimento dos ganhos e das perdas atuariais.

Por fim, torna-se importante lembrar que a análise re-
alizada, mesmo que embrionária, sinalizou importantes 
pontos sobre as políticas de remuneração variável adota-
das pelas MEPTs que foram evidenciadas em Notas Expli-
cativas em aderência à prescrição legal. Especificamente 
sobre a identificação dos fatores condicionantes tamanho, 

setor e composição do quadro funcional para a maior ex-
tensão da evidenciação de informação sobre remuneração 
variável, cabe elucidar que, apesar do rigor científico apli-
cado, salienta-se a importância de que em estudos futuros 
sejam empregadas técnicas estatísticas robustas, a fim de 
discernir não somente os fatores condicionantes, mas os 
fatores explicativos da extensão da evidenciação da remu-
neração variável nas empresas.
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Mensuração do Fair Value de 
Ativos Tangíveis: Estoque e
Ativo Imobilizado
Resumo

As mudanças atuais relacionadas à harmonização das prá-
ticas contábeis têm suscitado questionamentos pelo profissio-
nal contábil habituado a praticar a conformidade das normas. 
Tais mudanças sugerem a necessidade de interpretação para 
a aplicação às diversas situações, abrindo margem à discricio-
nariedade do responsável na elaboração da informação, visto 
que o Brasil é um país de cultura em que as pessoas neces-
sitam de normas, pois o “que é diferente é perigoso”. Não há 
dúvida de que uma das maiores dificuldades a serem enfren-
tadas refere-se à necessidade premente de uma “quebra” dos 
valores normativos até então existentes. No entanto, o chama-
do fair value busca uma melhoria na qualidade da informação, 
ainda que o novo modelo contábil amparado em avaliações 
econômicas dos ativos e passivos represente um grande de-
safio. Tendo em vista este cenário, o presente artigo tem por 
objetivo precípuo elucidar o conceito de fair value ou valor justo 
aplicado a ativos tangíveis, particularmente o estoque e o ativo 
imobilizado. Justifica-se esta escolha face à existência de uma 
vasta literatura sobre os ativos intangíveis em geral e pouco 
material sobre o proposto. Para alcançar o objetivo, buscou-se 
correlacionar e diferenciar os termos em uso a partir de uma 
pesquisa na legislação vigente, em especial a partir da análise 
dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo comitê competen-
te, com exemplos ilustrativos e com a finalidade de aclarar o 
entendimento do tema em questão.
Palavras-chave: Fair Value. Estoque. Ativo Imobilizado 

Abstract
The current changes related to harmonization of accounting 

practices have raised questions used by the accounting profes-
sional used to practice rules standards. Such changes suggest 
the need for interpreting the application to the various situations 
opening margin of discretion to the responsible for production 
of information, since Brazil is a country of culture where people 
need standards, because “what is different is dangerous”. There 
is no doubt that one of the greatest difficulties to be faced con-
cerns the urgent need for a “break” the normative values pre-
viously in place. However, the called fair value seeking an impro-
vement in the quality of information, even if the new accounting 
model for sustained economic valuations of assets and liabilities 
represents a major challenge. Given this background, this paper 

has the ultimate goal of elucidating the concept of fair value ap-
plied to tangible assets, particularly inventory and fixed assets. 
Justifies the choice as to the existence of a vast literature usually 
deals about the intangible assets in general and little material on 
the proposal. To achieve the goal, we attempted to correlate and 
differentiate the terms in use, from a survey of the existing legisla-
tion, in particular from the analysis of technical pronouncements 
issued by the committee responsible, with illustrative examples 
and in order to clarify the understanding the subject in question.
Key words: Fair Value. Inventory. Fixed Assets.

1. Introdução
O calendário no Brasil para “enforcement” que objetiva a 

apresentação das Demonstrações Contábeis Consolidadas 
das empresas abertas localizadas no Brasil em consonância 
com as IFRS (International Financial Reporting Standards), 
publicadas pelo IASB (International Accounting Standard Bo-
ard), está programado para o exercício findo em 2010. Atual-
mente, o Brasil trilha seu processo de convergência através 
da alteração da Lei 6.404/76 pela Lei 11.638/07, dos pronun-
ciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (sendo o Conselho Federal de Contabilidade 
um dos membros deste comitê), das deliberações emitidas 
pela CVM, e dos multiplicadores na área acadêmica, dentre 
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outros, com o objetivo de fortalecer a comparabilidade das 
informações financeiras a serem divulgadas.

Com a aprovação da Lei 11.638/07, que alterou a Lei 
6.404/76, o tema “Fair Value”, ou “Valor Justo”, ganhou uma 
grande relevância na perspectiva de aproximação aos padrões 
internacionais. Assim sendo, o fair value talvez represente o cer-
ne das mudanças oriundas dos padrões de convergência impos-
tos, visto que este modifica todo o conceito de mensuração dos 
ativos e passivos, até então registrados pelo seu valor histórico.

Face à aproximação do prazo máximo para a aplicação 
das novas regras, acompanhamos e assistimos a uma ava-
lanche de seminários e cursos promovidos por instituições sé-
rias em todo o território brasileiro buscando melhor esclarecer 
os conceitos e auxiliar os contadores, ávidos por informações, 
na difícil tarefa de incorporar as novas exigências ditadas pe-
las mudanças ocorridas nos últimos anos.

Ainda que o tema fair value provoque acaloradas discus-
sões face à dificuldade nata de sua aplicação, uma busca 
na literatura nos mostra que a preocupação concernente à 
avaliação e mensuração dos ativos e passivos, antes de 
ser um tema novo, traz uma série de oportunidades de en-
tendimento com o intuito de buscar a melhor mensuração 
do ativo ou passivo em questão. Neste sentido, valor justo 
é o mesmo que valor de mercado? Este valor de mercado 
refere-se a valores de entrada ou saída? E para aqueles 
ativos (ou passivos) que não possuem precisamente um 
valor de mercado, vale o custo de reposição? Como este 
pode ser medido? Como calculamos o valor realizável lí-
quido? E o valor recuperável? Debates intensos, dúvidas 
constantes, desafios para o contador.

Face a todas estas questões, este artigo pretende elucidar o 
conceito de fair value aplicado a ativos tangíveis, particularmen-
te o estoque e o ativo imobilizado, visto que uma vasta literatura 
(IUDÍCIBUS, 2007; FUJI, 2008; FURLANI, 2005) normalmente 
versa sobre o mercado financeiro, mercado de derivativos, den-
tre outros. Estudos desta natureza são importantes em face da 
carência de pesquisas realizadas e publicadas sobre esta temá-
tica, aumentando, assim, a contribuição desta investigação.

O artigo está estruturado de modo que, inicialmente, apre-
senta a justificativa do estudo. Em seguida, pretende-se escla-
recer o conceito de fair value. Na sequência, discute as formas 
de mensuração dos ativos tangíveis, estoque e imobilizado, 
com ênfase para o impairment test. Por fim, foram feitas as 
considerações finais e sugestões para pesquisas futuras.

2. Justificativa do estudo
Apesar da existência de uma série de dificuldades para a im-

plantação das IFRS como prática contábil brasileira, estas de-
vem ser adotadas no Brasil com o principal objetivo de tornar as 
informações mais compreensíveis e relevantes fornecidas aos 
usuários das demonstrações financeiras, possibilitando análises 
e projeções compatíveis com os anseios do mercado de capitais.

Uma das principais barreiras encontradas no conceito do 
valor justo emerge das diferenças culturais existentes do 
nosso país para os países precursores das IFRS. De modo 
geral, no Brasil, a cultura normativa que prevalece é a do 
rules-oriented, com origem na tradição do Direito Romano, 
enquanto as normas do IASB podem ser consideradas prin-
ciples-oriented. (ERNST & YOUNG e FIPECAFI, 2009)

No sistema rules-oriented, as regras são detalhadas e, por este 
motivo, exigem constante atualização, dadas as mudanças e a 
evolução dos ambientes econômico e legal. Contrariamente, as 
normas do IASB (orientação principles-oriented) trazem defini-
ções e regras mais amplas que se aplicam às mais variadas situa-
ções, sem especificar o tratamento dispensável a cada uma delas. 

Assim, o profissional habituado a praticar a conformidade 
das normas será levado à necessidade de interpretação para 
a aplicação às diversas situações, o que abre margem à discri-
cionariedade do responsável pela elaboração da informação.

Uma das dificuldades que podem surgir com a adoção do 
IFRS, ou outra norma internacional, no Brasil, é justamente a 
mudança radical de um ambiente rules-oriented para um am-
biente principles-oriented, em que há necessidade de inter-
pretação para a determinação do procedimento a ser aplicá-
vel a cada situação, o que não é característica da cultura dos 
contadores brasileiros. Conforme Hofstede (1997), o Brasil é 
um país de cultura com grande necessidade de controle da 
incerteza, o que implica dizer que as pessoas necessitam de 
normas, pois o “que é diferente é perigoso”.

Em função disso, essa mudança pode trazer um choque 
imediato quando da implantação da norma, levando a uma 
inadequada compreensão e sentimento momentâneo de 
ausência de orientações adequadas para as mais variadas 
operações e situações possíveis. Uma das grandes dificul-
dades sentidas relaciona-se ao entendimento e aplicação do 
fair value, ou valor justo. Neste contexto, é necessário que 
os profissionais da contabilidade compreendam o ambiente 
que os cerca, melhorando, pois, o entendimento sobre o meio 
ambiente em que estão inseridos. (RAUPP e BEUREN, 2006)

Aliado ao caráter obrigatório, a adoção do fair value bus-
ca uma melhoria na qualidade da informação, ainda que a 
adoção de um novo modelo contábil amparado em avaliações 
econômicas dos ativos (e passivos) represente um grande 
desafio. A pesquisa tem relevância teórica ao procurar men-
surar os ativos tangíveis (estoque e imobilizado), a partir do 
esclarecimento conceitual do fair value e sua aplicação, com 
exemplos práticos visando elucidar o entendimento.

3. Esclarecimentos sobre o fair value
As práticas contábeis adotadas no Brasil e o padrão inter-

nacional de contabilidade (International Financial Reporting 
Standards – IFRS) estabelecem a necessidade de apresen-
tar, na data-base de cada balanço, determinados ativos e 
passivos por seu valor justo, bem como determinados ativos 
e passivos ajustados a valor presente. Com as alterações na 
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) introduzidas 
pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, a prática contábil 
adotada no Brasil aproxima-se do padrão internacional. 

A conceituação do valor justo é antiga. Em 1939, Kenneth 
MacNeal, no seu primeiro trabalho investigativo, chamado “Truth 
in Accounting”, definia o tema “fair and true” atribuindo à valoriza-
ção um significado econômico (IUDÍCIBUS e MARTINS, 2006). 

Para o SFAS 157 (Statements of Financial Accounting Stan-
dards), emitido pelo FASB (Financial Accounting Standard Board), 
o “valor justo” é o valor recebido pela venda de um ativo ou pago 
pela transferência de um passivo em uma transação independen-
te entre participantes do mercado na data de mensuração. 

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 13, n. 51, p. 48 - 55, maio/ago. 2011

Pensar Contábil CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ



Adriane Fagundes Sacramento da Silva    Edilma Pinheiro da Silva   Mary Wanysa dos Santos Denberg

Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 12 - Ajuste a 
Valor Presente, o valor justo (fair value) é o valor pelo qual 
um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre 
partes interessadas, conhecedoras do negócio e indepen-
dentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem 
para a liquidação da transação ou que caracterizem uma 
transação compulsória.

Ernst & Young e FIPECAFI (2009) citam três abordagens 
para a determinação do valor justo: 

• Abordagem do mercado: utiliza a técnica de avaliação 
conhecida como “valor de saída” (exit price), represen-
tando o valor que seria pago para adquirir um ativo ou 
recebido para se assumir um passivo. Utiliza os preços 
relevantes gerados por transações de mercado envol-
vendo ativos ou passivos comparáveis. É bastante 
aplicado nas bolsas de valores, mercados de atacado 
e serviços de cotações. 

• Abordagem da receita ou lucro futuro: o “valor justo” 
é estimado com base nos lucros futuros estimados e 
descontados a valor presente, utilizando-se uma taxa 
de juros ajustada ao risco da empresa. A mensuração 
é baseada no valor indicado pelas expectativas de 
mercado sobre esses valores futuros. As principais 
técnicas de avaliação incluem o valor presente dos flu-
xos de caixa futuros. 

• Abordagem do custo: é uma variante da abordagem 
de mercado vista sob a ótica do adquirente, ou “valor 
de entrada” (entry price), que representa o valor que 
seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela 
transferência de um passivo. O método de custo é 
baseado no valor que seria normalmente requerido 
para se repor a capacidade de serviço de um ativo 
(normalmente referido como custo de reposição). 

A grande dificuldade que surge na aplicação do fair 
value deriva do fato de qual das abordagens adequa-se 
melhor a cada um dos ativos em avaliação. Nesse senti-
do, o SFAS 157 estabeleceu uma hierarquização para as 
técnicas de avaliação visando aumentar a consistência e 
comparabilidade nas mensurações (ERNST & YOUNG e 
FIPECAFI, 2009)

O nível 1 trata dos preços cotados (e não ajustados) em 
mercados ativos que apresentam a evidência mais confiável 
do valor justo, devendo ser usado sempre que disponível. As 
ações cotadas em bolsa, ganhos fixos de títulos negociados 
em mercados ativos e derivativos são exemplos concretos 
desta aplicação.

O nível 2 inclui os preços cotados para ativos ou pas-
sivos similares em mercados ativos ou preço cotado para 
ativos ou passivos idênticos em mercados que não são 
ativos (mercados em que há poucas transações para os 
ativos ou passivos). 

Por fim, o nível 3 refere-se aos dados não observáveis 
para um ativo ou passivo. Neste caso, os participantes do 
mercado usariam premissas para precificar um ativo ou pas-
sivo incluindo premissas de risco. Citamos, como exemplo, 
o fluxo de caixa descontado.

Resumidamente, conforme menciona o CPC 12, o “valor 
justo” tem como primeiro objetivo demonstrar o valor de mer-

cado de determinado ativo ou passivo (nível 1). Na ausência 
de um valor de mercado, recorre-se ao provável valor que se-
ria o de mercado por comparação com outros ativos ou pas-
sivos que tenham valor de mercado (nível 2). E ainda na im-
possibilidade dessa alternativa, utiliza-se o provável valor que 
seria o de mercado por utilização do ajuste a valor presente 
dos valores estimados futuros de fluxos de caixa vinculados a 
esse ativo ou passivo (nível 3). 

Conforme menciona o pronunciamento técnico CPC 12, 
o valor presente é entendido como a estimativa do valor 
corrente de um fluxo de caixa futuro. No curso normal das 
operações da entidade, pode, em algumas circunstâncias, 
coincidir com o valor justo, não significando, no entanto, 
serem estes sinônimos. Esse fluxo de caixa pode estar 
representado por ingressos ou saídas de recursos; e, para 
determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três in-
formações são requeridas: o valor do fluxo futuro, a data 
do referido fluxo financeiro, e a taxa de desconto aplicável 
à transação. Neste sentido, enquanto o valor presente tem 
relação com a taxa de juros específica intrínseca do con-
trato, considerando as condições na data de sua origem, o 
valor justo pode sofrer alterações com o passar do tempo 
em decorrência das condições do mercado (taxas de ju-
ros e outros fatores), que apenas devem ser consideradas 
nos casos em que for aplicável o reconhecimento de um 
saldo pelo seu valor justo.

Para elucidar a diferença e as dúvidas que possam existir, 
o CPC 12 dá como exemplo o caso de uma entidade que 
efetua uma venda a prazo no valor de $ 10.000 mil para re-
ceber o valor em parcela única, com vencimento em 5 anos. 
Caso a venda fosse efetuada à vista e com uma taxa de 
desconto anual de 10% (de mercado), o valor da venda teria 
sido de $ 6.210 mil. No primeiro momento, a transação (con-
tas a receber) deve ser contabilizada considerando o seu va-
lor presente. Nota-se que, nesse primeiro momento, o valor 
presente da transação é equivalente a seu valor de mercado 
ou valor justo (fair value).

No caso da aplicação da técnica de ajuste a valor presen-
te, passado o primeiro ano, o reconhecimento da receita fi-
nanceira deve respeitar a taxa de juros da transação na data 
de sua origem (ou seja, 10% ao ano), independentemente da 
taxa de juros de mercado em períodos subsequentes. Assim, 
depois de 1 ano, o valor das contas a receber, para fins de 
registros contábeis, será de $ 6.830 mil, independentemente 
de variações da taxa de juros no mercado. 

A aplicação da técnica de marcação a mercado, apenas 
para fins de referência e comparação, poderia ser ilustra-
da com uma situação na qual a taxa de juros saísse de 
10% ao ano, no momento inicial da transação, para 15% ao 
ano, no fim do primeiro ano. Nessa situação, o valor justo 
das contas a receber, calculado mediante o ajuste a valor 
presente nessa nova data e com a atual condição de mer-
cado, seria de $ 5.718 mil. Ou seja, seu valor justo no fim 
do primeiro ano é bem inferior ao valor contabilizado com 
base na técnica do ajuste a valor presente. Dessa forma, 
embora no momento inicial o valor presente e o valor justo 
de uma operação sejam normalmente iguais, com o passar 
do tempo, esses valores não guardam, necessariamente, 
nenhum tipo de relação.
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4. Mensuração do estoque
Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou 

valor realizável líquido, dos dois o menor, conforme preconiza 
a IAS 2 (versão revisada emitida pelo IASB em dezembro de 
2003), que objetiva prescrever o tratamento contábil dos esto-
ques, corroborado com o artigo 183, inciso II, da Lei 6.404/76, 
que determina que o valor dos estoques seja deduzido de 
provisão para ajustá-lo ao valor justo quando este for menor 
que o custo de aquisição ou produção. Ressalva se faz à pro-
dução em curso proveniente de contratos de construção (IAS 
11), instrumentos financeiros (IAS 32 e 39); e ativos biológi-
cos (IAS 41), que seguem os seus respectivos regulamentos 
(ERNST & YOUNG e FIPECAFI, 2009).

Neste sentido, a IAS 2 determina como custos de estoques 
“todos os custos de aquisição, custos de transformação e ou-
tros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição 
e localização atuais”, em conformidade com o CPC 16 - Es-
toques, item 10.

Deve-se considerar, no entanto, que, caso os estoques 
estejam danificados ou parcialmente obsoletos, ou ainda se 
os preços de venda tiverem diminuído (incluindo-se aí um au-
mento dos custos estimados a serem incorridos para realizar 
a venda), é necessário reduzir os estoques ao seu valor líqui-
do realizável. Este procedimento é consistente com o pon-
to de vista de que os ativos não devem ser escriturados por 
quantias superiores àquelas pelas quais se espera que sejam 
realizadas com a sua venda ou uso.

Para complementar o entendimento a respeito da mensu-
ração dos estoques, o valor realizável líquido é conceituado 
como “a quantia líquida que a entidade espera realizar com 
a venda do estoque no curso normal dos negócios”. Em ou-
tras palavras, o valor realizável líquido representa o preço 
de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido 
dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos es-
timados necessários para se concretizar a venda (ERNST & 
YOUNG e FIPECAFI, 2009).

Neste ponto, se faz necessário mais uma diferenciação de 
dois termos que por vezes são utilizados como sinônimos in-
distintamente. Como já exposto, o valor justo reflete a quantia 
pela qual o mesmo estoque pode ser trocado entre comprado-
res e vendedores conhecedores e dispostos a isso. Conclui-
se, portanto, que o valor realizável líquido representa um valor 
específico para a entidade, ao passo que o valor justo reflete 
um valor de mercado. Neste sentido, o valor realizável líquido 
dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzi-
do dos gastos necessários para a respectiva venda (ERNST 
& YOUNG e FIPECAFI, 2009).

A legislação brasileira tem usado indistintamente os termos 
valor de mercado, valor justo e valor realizável líquido: a Nor-
ma Brasileira de Contabilidade NBC T 4 – Avaliação Patrimo-
nial (aprovada através da Resolução CFC 732/92), quando se 
refere à mensuração dos estoques, considera “os estoques 
(...) são avaliados pelo custo de aquisição, atualizado mone-
tariamente, ou pelo valor de mercado, quando este for menor” 
(grifo nosso); o Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques 
(aprovada pela Resolução CFC 1170/09 de maio de 2009) e 
a NPC 2 (emitida pelo IBRACON em abril de 1999) referem-
se à terminologia valor realizável líquido; a Lei 6.404/76, em 
seu artigo 183, § 1º, que faz menção ao valor de mercado, 

teve sua terminologia alterada para valor justo através da Lei 
11.941/09, emitida em maio de 2009.

Cabe observar que a própria IAS 2 refere-se à valor reali-
zável líquido, e não valor justo, quando trata de mensuração: 
“Inventories are required to be stated at the lower of cost and 
net realisable value” (DELOITTE, 2009, grifo nosso) 

Aplicando-se, pois, a regra “valor de custo ou valor realizá-
vel líquido, dos dois o menor”, deve ser observado que as va-
riações nos valores desses estoques devem ser reconhecidas 
no resultado do período em que ocorrerem.

O item 30 do CPC 16 menciona que, no caso de se traba-
lhar com estimativas do valor realizável líquido, estas devem 
ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no 
momento em que são feitas as estimativas do valor dos es-
toques que se espera realizar, bem como a finalidade para a 
qual o estoque é mantido. Em consonância com o exposto, 
Iudícibus, Martins e Gelbcke (2006) mencionam poder utili-
zar uma estimativa no caso de ocorrer a necessidade de se 
completar o valor do custo incorrido dos materiais que se en-
contram em processo. Estes estoques também devem ser 
confrontados com o valor justo, sendo que para tal há duas 
alternativas de mensuração:

• Primeira alternativa – tomar o custo já incorrido mais 
uma estimativa dos custos a completar. Esse valor fi-
nal seria comparado com o valor justo como se fosse 
um produto acabado. 

• Segunda alternativa – para estoques em início de pro-
cesso, decompô-los pelas matérias-primas já requisi-
tadas, cujos custos seriam comparados com o de mer-
cado, como se fossem matérias-primas.

A respeito da provisão para redução dos estoques ao valor 
de mercado, quando este for menor que o custo, tal provisão 
deve ser feita item por item de estoque, pois, caso contrário, 
“... acabaria resultando na compensação de custos irrecupe-
ráveis de itens cujo valor de mercado é inferior ao custo por lu-
cros não realizados em itens cujo valor de mercado excede o 
de custo”. (IUDÍCIBUS, MARTINS E GELBCKE, 2006, p. 32).

Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado 
agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser o 
caso dos itens de estoque relacionados com a mesma linha 
de produtos que tenham finalidades ou usos finais semelhan-
tes, que sejam produzidos e comercializados na mesma área 
geográfica e não possam ser avaliados separadamente de 
outros itens dessa linha de produtos (CPC 16, item 29).

O procedimento (avaliação do valor realizável líquido) deve 
ser realizado no mínimo anualmente. Quando as circunstân-
cias que anteriormente provocaram a redução dos estoques 
abaixo do custo deixarem de existir ou quando houver uma 
clara evidência de um aumento no valor realizável líquido 
devido à alteração nas circunstâncias econômicas, a quantia 
da redução deve ser revertida contra o resultado (limitada à 
quantia da redução original), de modo a que o novo montante 
registrado do estoque seja o menor valor entre o custo e o va-
lor realizável líquido revisto. Isso ocorre, por exemplo, com um 
item de estoque registrado pelo valor realizável líquido quan-
do o seu preço de venda tiver sido reduzido e, enquanto ainda 
mantido em período posterior, tiver o seu preço de venda au-
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mentado. A quantia de toda reversão de redução de estoques 
proveniente de aumento no valor realizável líquido deve ser 
registrada como redução do item em que for reconhecida a 
despesa ou a perda no período em que a reversão ocorrer 
(CPC 16, itens 33 e 34).

O exemplo abaixo tem como objetivo esclarecer e aplicar 
o conceito de valor realizável líquido com ênfase na dedução 
da margem de lucro, conforme preconiza a redação da Lei 
6404/76, alterada pela Lei 11.941/2009, alínea b, § 1º, artigo 
183: “... preço líquido de realização mediante venda no mer-
cado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias 
para a venda, e a margem de lucro” ( grifo nosso).

É de suma importância frisar este conceito, ainda que a le-
gislação brasileira já estivesse adequada aos padrões interna-
cionais. No entanto, o que se entende como margem de lucro 
induz alguns questionamentos e dúvidas na sua aplicação.

Considere um produto que costuma ser vendido com lucro 
bruto de 40% sobre o custo ($ 1.000) e tem despesas de ven-
da de 10% sobre o preço de venda. 

Nesta situação, após o computo das despesas e do “lucro 
normal”, aparece um “prejuízo” de $ 90. Isto não teria sentido 
se o produto fosse posteriormente vendido por $ 1.300, pois 
seria registrado um lucro de $ 260 ($ 1.300 - $ 130 - $ 910). 
Esta situação elucida que não se deve aplicar pura e simples-
mente a dedução da margem de lucro como regra, isto é, não 
se diminui também do preço de venda o lucro normal, já que 
isso simplesmente faz voltar ao custo, de forma que não é 
razoável a constituição da provisão.

Fazendo um paralelo entre os exemplos 1 e 2, a legisla-
ção, ao mencionar a dedução da margem de lucro, considera 
que, se o preço de venda começar a cair de forma que a 
empresa sabe que nem pelos $ 1.300 (exemplo 2) consegui-
rá vender, obtendo no máximo o preço de $ 950 (exemplo 
1), deverá reduzir o estoque de $ 1.000 para $ 855 (valor 
realizável líquido), aparentando uma redução de margem de 
lucro de $ 315 ($ 1.170 - $ 855), o que significa a antecipação 
do prejuízo que realmente ela estima que ocorrerá, o mesmo 
não ocorrendo na situação mencionada no exemplo 2.

Portanto, a utilização do valor realizável líquido pressupõe o 
entendimento de termos conceituais, ainda que isto sempre te-
nha sido uma obrigatoriedade de nossa legislação. O propósito 
da utilização desta norma não é reduzir o preço de venda para 
se chegar ao preço de custo, é reconhecer um prejuízo cada vez 
que o preço de venda cair para talvez, posteriormente no próxi-
mo exercício, reconhecer um benefício futuro (FIPECAFI, 2006).

5. Mensuração do imobilizado
O CPC 27 – Ativo Imobilizado, aprovado através da Reso-

lução CFC 1177/09 de junho de 2009 e da Deliberação CVM 
583/09 de julho de 2009 –, nos itens 15 e 23, define que um 
item do ativo deve ser mensurado pelo seu custo, entendido 
como o preço à vista na data do reconhecimento, não ocor-
rendo, portanto, alterações na legislação anterior.

Neste pronunciamento, no item 29, faz-se menção à men-
suração após o reconhecimento, podendo-se utilizar dois 
critérios: o método do custo e o método da reavaliação. O 
método de custo pressupõe que o ativo deve ser apresentado 
ao custo menos qualquer depreciação e perda por redução 
ao valor recuperável acumulados, tema que será discutido 
adiante. Já o método da reavaliação pressupõe que

 
... o item do ativo imobilizado cujo valor justo possa ser men-
surado confiavelmente pode ser apresentado, se permitido 
por lei, pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu va-
lor justo à data da reavaliação menos qualquer depreciação 
e perda por redução ao valor recuperável acumuladas sub-
sequentes. A reavaliação deve ser realizada com suficiente 
regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não 
apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo 
na data do balanço. (CPC 27, item 31, grifo nosso)

Ocorrendo a reavaliação, duas condições são previstas, 
bem como o tratamento a ser dado: se o valor contábil do ati-
vo aumentar em virtude da reavaliação, esse aumento deve 
ser creditado diretamente à conta própria do patrimônio líqui-
do; se o valor contábil do ativo diminuir, essa diminuição deve 
ser reconhecida no resultado. No entanto, se houver saldo de 

Preço de venda $ 1.400

Despesas de venda  ($ 140)

Saldo líquido $ 1.260

Custo $ 1.000

Lucro $ 260 (*)

(*) 18,6% sobre o preço de venda e 26% sobre o valor de custo. 
Fonte: FIPECAFI, 2006, p. 131. Elaborado pelos autores

Exemplo 1: Considere o caso em que o preço de venda caia 
para $ 950, as despesas de venda serão de $ 95 (10% de $ 950):

Preço de venda    $ 950

Despesas de venda    ($ 95)

Valor realizável líquido    $ 855

Custo $ 1.000

Provisão    $ 145

Fonte: FIPECAFI, 2006, p. 131. Elaborado pelos autores.

Nesta situação, deve-se constituir uma provisão de $ 145 ten-
do em vista que o valor realizável líquido passaria a ser de $ 855.

Exemplo 2: Considere que, em certa ocasião, o preço de 
venda seja de $ 1.300. Teríamos, portanto, a seguinte situação

Preço de venda $ 1.300

Despesas de venda  ($ 130)

Saldo líquido $ 1.170

Lucro  ($ 260)

Valor realizável líquido    $ 910

Custo $ 1.000

Provisão      $ 90 (???)

Fonte: FIPECAFI, 2006, p. 131. Elaborado pelos autores.
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reserva de reavaliação, a diminuição do ativo deve ser debita-
da diretamente ao patrimônio líquido contra a conta de reser-
va de reavaliação, até o seu limite. 

No entanto, a Lei 11.638/07 impede a realização de reava-
liações, estando no artigo 6º escrito que “os saldos existentes 
nas reservas de reavaliação deverão ser mantidos até a sua 
efetiva realização ou estornados até o final do exercício social 
em que esta lei entrar em vigor.”

Logo, os itens 31 a 42 do CPC 27, relativos ao método de 
reavaliação, não são aplicáveis por força de lei.

Para o método do custo, mencionado anteriormente, a le-
gislação em referência emitiu o pronunciamento técnico CPC 
1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos em setembro de 
2007, em consonância com a IAS 36 – Impairment of Assets. 
O objetivo deste pronunciamento é definir a metodologia a ser 
aplicada para assegurar que seus ativos de longo prazo não 
sejam registrados contabilmente por um valor superior àquele 
passível de recuperação por uso nas operações da compa-
nhia ou por meio de sua venda. Em outras palavras, o obje-
tivo do teste de impairment é assegurar que o valor contábil 
líquido de um ativo ou grupo de ativos de longo prazo não seja 
superior ao seu valor recuperável, sendo este último o maior 
entre o valor líquido de venda e o valor em uso.

A IAS 36, bem como o CPC 1, requerem que o valor re-
cuperável de um ativo seja mensurado sempre que houver 
indicação de perda de substância econômica do valor recu-
perável desse ativo. Os seguintes ativos e/ou classe de ati-
vos deverão ser testados para impairment pelo menos anual-
mente: (a) ativos intangíveis de vida útil indefinida; (b) ativos 
intangíveis ainda não disponíveis para uso; (c) ágio gerado 
através de uma combinação de negócios, cujo fundamento 
econômico seja a expectativa de rentabilidade futura - goo-
dwill. (ERNST & YOUNG e FIPECAFI, 2009)

No entanto, embora não seja necessária a determinação 
do valor recuperável para todos os ativos anualmente (exceto 
para aqueles listados), a companhia deverá avaliar e docu-
mentar a existência ou não de indicativos de impairment a 
cada data de encerramento de exercício ou período contábil.

Para melhor compreensão do teste em referência, neces-
sário se faz a construção dos termos por este aplicados:

O CPC 1, em seus itens 17 a 25, tece importantes comentários 
a respeito do valor líquido de venda e do valor em uso. Um dos 
conceitos presentes é que nem sempre é necessário determinar 
o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso quando 
qualquer um desses valores exceder o valor contábil do ativo.

Apresentam também uma hierarquia para o estabelecimen-
to do valor líquido de venda: este pressupõe a existência de um 
mercado para que ele seja negociado, sendo a melhor evidên-
cia a existência de um contrato de venda firme em uma tran-
sação em bases comutativas entre partes conhecedoras e in-
teressadas. Se não houver um contrato de venda firme, porém 
um ativo é negociado em um mercado ativo, o valor líquido de 
venda é o preço de mercado do ativo menos as despesas de 
venda. Se não houver um contrato de venda firme ou mercado 
ativo para um ativo, o valor líquido de venda deve ser baseado 
na melhor informação disponível para refletir o valor que uma 
entidade possa obter na data do balanço para a baixa do ativo, 
em uma transação entre partes conhecedoras e interessadas, 
após deduzir as despesas da baixa. Ao determinar esse valor, 
a entidade deve considerar o resultado de transações recentes 
para ativos semelhantes do mesmo setor. 

Ainda, se não há razão para acreditar que o valor em uso de 
um ativo exceda significativamente seu valor líquido de venda, 
este último pode ser considerado como seu valor recuperável. 

Entretanto, quando não for possível determinar o valor lí-
quido de venda porque não há base para se fazer uma esti-
mativa confiável do valor a ser obtido pela venda do ativo, o 
valor em uso poderá ser utilizado como seu valor recuperável. 

Para melhor compreensão da aplicação do impairment 
test, são definidas seis etapas: 

1ª etapa – Identificação da unidade geradora de caixa (CGU): a 
entidade deve identificar o menor grupo de ativos que seja capaz 
de gerar fluxos de caixa largamente independentes de outros ati-
vos ou grupos de ativos. 
2ª etapa – Identificação do valor contábil líquido dos ativos da CGU.
3ª etapa – Estimativa do fluxo de caixa futuro para cada CGU. 
4ª etapa – Determinar a taxa de desconto apropriada. 
5ª etapa – Estimativa do valor líquido de venda.
6ª etapa – Comparar o valor em uso e o valor líquido de venda 
(valor recuperável) com o valor contábil líquido, e registrar a per-
da por impairment. 

TERMO CONCEITO

Valor contábil líquido (carrying amount) Valor pelo qual o ativo está registrado na contabilidade, líquido da deprecia-
ção acumulada e das provisões para perda registradas para esse ativo.

Valor líquido de venda (fair value less cost to sell) Valor obtido ou que se pode obter na venda de um ativo ou de uma unidade ge-
radora de caixa, líquido dos custos correspondentes. Esse valor deve considerar 
uma transação entre partes independentes em condições usuais de mercado.

 Valor em uso (value in use) Valor presente da estimativa de fluxos futuros de caixa descontados a valor 
presente, derivados de um determinado ativo ou unidade geradora de caixa.

Valor recuperável (recoverable amount) Maior valor entre o valor líquido de venda e o valor em uso.

Perda por redução ao valor recuperável  
(impairment loss)

A parcela do valor contábil líquido de um ativo que excede o seu  
valor recuperável.

Unidade geradora de caixa (cash-generating unit) Menor nível identificável de um ativo ou grupo de ativos capazes de gerar entradas 
de caixa representativas e independentes de outros ativos ou grupos de ativos.

Quadro 1 - Conceitos utilizados no Impairment Test

Fonte: Ernst & Young e FIPECAFI, 2009. Elaborado pelos autores.
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As etapas 3 e 4 definem os critérios necessários para se calcular 
o valor em uso e, para tal, o CPC 1 tece inúmeras considerações 
(do item 31 ao 52) sobre a base para estimativas de fluxos de caixa 
futuros, e do item 53 ao 55 dá instruções sobre a taxa de desconto. 

Em suma, as empresas devem basear as projeções de fluxo de 
caixa em premissas razoáveis e fundamentadas que representem 
a melhor estimativa, por parte da administração, do conjunto de 
condições econômicas que existirão na vida útil remanescente do 
ativo, utilizando-se de orçamentos financeiros recentes aprovados 
pela administração por um período máximo de 5 anos, a menos 
que se justifique fundamentadamente um período mais longo. Além 
deste período, a administração deve realizar uma extrapolação das 
projeções baseadas em orçamentos ou previsões usando uma taxa 
de crescimento estável ou decrescente para anos subsequentes, a 
menos que uma taxa crescente possa ser devidamente justificada. 

As taxas de desconto devem refletir as avaliações atuais de 
mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do 
ativo para os quais as futuras estimativas de fluxos de caixa não 
foram ajustadas. Essa taxa é estimada a partir de taxas implícitas 
em transações de mercado atuais para ativos semelhantes, ou ain-
da do custo médio ponderado de capital de uma companhia aberta 
que tenha um ativo único, ou uma carteira de ativos semelhante 
em termos de potencial de serviço e de riscos do ativo sob revisão. 

Na aplicação da proposta por etapas descrita acima, consi-
dere uma empresa hipotética prestadora de serviços que possui 
uma frota de automóveis em que o valor contábil em 31 de de-
zembro de 2008 é de $ 600.000 (sendo $ 800.000 o valor an-
tes da depreciação e a depreciação acumulada no valor de $ 
200.000). O valor do ativo em uso (aluguel) irá produzir um fluxo 
de caixa esperado de $ 300.000 em cada um dos 3 próximos 
anos (vida útil estimada dos ativos). Em cada ano, a empresa 
gasta $ 50.000 para manutenção e operação da frota. Toda a 
frota poderia ser alienada com um deságio de 20% do valor con-
tábil. A taxa de juros de mercado subiu para R$ 15% ao ano. 
1ª etapa (Unidade Geradora de Caixa): frota de veículos
2ª etapa: Valor contábil líquido (31/12/2008): $ 600.000
3ª e 4ª etapas (cálculo do valor em uso):

5ª etapa (cálculo do valor líquido de venda):  
$ 600.000^1,20 = $ 480.000
6ª etapa (impairment test): 

A norma internacional IFRS 5 – Ativos não Correntes Man-
tidos para Venda e Operações Descontinuadas – estabelece 
que um ativo não corrente deve ser classificado como mantido 
para venda quando estiver previsto que seu valor seja recupe-
rado ou realizado por meio de uma transação de venda ou de 
troca, esta última quando de caráter efetivamente comercial. 
Determina ainda que o ativo ou grupo de ativos devem estar 
disponíveis para a venda imediata nas condições em que se 
encontram, e a venda ser altamente provável.

Este aspecto não foi abordado pela legislação brasileira, 
de forma que o registro dos resultados da alienação ocorre no 
momento da sua entrega, o que implica uma não classificação 
separada para esse ativo no balanço, mesmo que a venda já 
fosse dada como certa. Conforme menciona Ernst & Young e 
FIPECAFI (2009, p. 294), no caso da legislação brasileira:

Percebe-se que essa informação somente seria divulgada de-
pois que tudo já tivesse ocorrido, momento que talvez não fosse 
o mais oportuno para o usuário. Se ele soubesse antes que parte 
dos ativos não correntes já não iria mais gerar fluxos de caixa por 
meio de seu uso, ele poderia considerar essa informação no seu 
processo de tomada de decisão. Por conseguinte, a definição de 
ativos não correntes mantidos para venda e operações descon-
tinuadas pode afetar a decisão dos agentes econômicos. (...) A 
IFRS 5 permite a identificação dos ativos não correntes que muito 
provavelmente irão gerar caixa por meio de venda, ao invés do 
uso, e possibilita a avaliação das operações que continuarão na 
entidade por meio da evidenciação segregada de ativos, passi-
vos e resultados das operações descontinuadas.

A IFRS 5 determina ainda que um ativo não corrente mantido 
para venda deve ser mensurado pelo menor valor entre a quan-
tia escriturada e o valor justo deduzido dos custos para vendê-
lo. Qualquer excesso no valor então apurado de acordo com as 
normas para valor justo menos os custos para vender deve ser 
reconhecido como uma provisão para perda do valor do ativo 
(impairment). Da mesma forma, qualquer aumento subsequente 
do valor justo deve ser reconhecido como ganho no resultado do 
exercício. A norma ainda estabelece que, enquanto o ativo estiver 
classificado como mantido para venda, não deve ser depreciado. 

Quando a entidade altera seu plano de venda e, em decor-
rência, os critérios para classificar os ativos como mantidos 
para venda deixam de ser atendidos, deve-se primeiramen-
te cessar a classificação dos referidos ativos como mantidos 
para venda e, logo após, remensurar o valor desses ativos. 
O novo valor atribuível ao ativo que não está mais à venda 
ou não faz mais parte de um grupo em disposição deverá ser 
o menor entre (a) a sua quantia escriturada antes de o ativo 
ou grupo em disposição ser classificado como mantido para 
venda, ajustada a qualquer depreciação, amortização ou re-
valorização que teria sido reconhecida se o ativo ou grupo 
em disposição não estivesse sido classificado como mantido 
para venda, e (b) a sua quantia recuperável à data da decisão 
posterior de vender. Em outras palavras, a perda gerada pelo 
ativo enquanto mantido para venda, seja por uso ou pereci-
mento – depreciação, seja por perda de valor recuperável, de-
verá ser imediatamente reconhecida no resultado operacional 
do exercício em que a entidade desistir da disposição do ativo 
em rubrica denominada “perda ou ganho na remensuração de 
ativos não correntes” (ERNST & YOUNG e FIPECAFI, 2009).

RECEITA CUSTO RESULTADO LÍQUIDO

Ano 1 $ 300.000 ($ 50.000) $ 250.000

Ano 2 $ 300.000 ($ 50.000) $ 250.000

Ano 3 $ 300.000 ($ 50.000) $ 250.000

Valor contábil líquido (31/12/2008) $ 600.000,00

Valor Recuperável $ 570.806,28

Provisão para perda de impairment $ 29.193,72
Fonte: Curso “Adequação às Normas Internacionais de Contabilidade”, minis-
trado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro – CRC/RJ em 
julho de 2009. Elaborado pelos autores.

VALOR PRESENTE CáLCULO

Ano 1 $ 217.391,30 $ 250.000/1,15^1

Ano 2 $ 189.035,92 $ 250.000/1,15^2

Ano3 $ 164.379,06 $ 250.000/1,15^3

$ 570.806,28
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6. Considerações finais
O objetivo deste artigo foi aprimorar o entendimento dos con-

ceitos fundamentais para a adoção da nova legislação brasileira, 
em particular no que tange aos Pronunciamentos Técnicos CPC 
1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; CPC 12 – Ajuste 
a Valor Presente; CPC 16 – Estoques; CPC 27 – Imobilizado. O 
foco da pesquisa concentrou-se na aplicação do fair value nos ati-
vos tangíveis, estoque e imobilizado. 

Não há dúvida de que uma das maiores dificuldades a serem 
enfrentadas refere-se à necessidade premente de uma “quebra” 
dos valores normativos até então existentes, pois, conforme Raupp 
e Beuren (2006, p. 5), “o termo fair value é um valor justo para de-
terminada transação. (...) a noção do que é justo envolve juízo de 
valores, de tal forma que o que é justo para determinadas pessoas 
pode não ser para outras”. Percebe-se que o conceito de valor justo 
está imbuído de certo grau de subjetividade, o que implica consi-
derar questões de relevância e confiabilidade, o que no momento 
representa o grande desafio para os profissionais da contabilidade.

O termo valor de mercado, em muitas referências, é usado como 
sinônimo de fair value. Entretanto, como visto, o valor de mercado 
pode, em algumas situações, ser igual ao fair value, mas é importante 
reconhecer em quais situações estes são ou não coincidentes. Da 
mesma forma, este artigo buscou de uma forma didática explicitar as 
diferenças entre fair value (que reflete um valor de mercado) e o valor 
realizável líquido (que reflete um valor de uma entidade específica).

Neste contexto, observou-se que a mensuração dos estoques 
segundo a abordagem internacional já se encontrava adequada 
na legislação brasileira. O que se percebe é que, confrontando 
os termos usados nas várias legislações e normativas emitidas 
(Leis 6404/76, 11.638/07 e 11941/09, normativas do IBRACON 
e CFC), embora todas estas estejam alinhadas na aplicação, 
algumas se referem ao termo “valor de mercado”, “valor justo”, 
enquanto outras já utilizam o termo internacional “net realisable 
value” (valor realizável líquido).

Em relação ao impairment test, termo até então não completa-
mente difundido em nosso país, observa-se, de modo geral, que 
este já era aplicado aos ativos circulantes: a regra “custo ou merca-
do – dos dois o menor” é fruto da aplicação do impairment. A partir 
de um exemplo ilustrativo, este artigo buscou senão eliminar, mas no 
mínimo reduzir, as dúvidas de aplicação do referido teste para o ativo 
imobilizado. O exemplo em referência teve como objetivo esclarecer 
e diferenciar os cálculos dos chamados valor em uso, valor líquido 
de venda e valor recuperável da forma mais didática possível.

Como sugestão para novas pesquisas, propõe-se a continuidade 
do estudo dos demais pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Técnicos (CPC) e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade em consonância com as normas interna-
cionais. A ilustração destes conceitos com exemplos didáticos sem 
dúvida irá multiplicar o conhecimento através da comunidade aca-
dêmica para todos os profissionais envolvidos com a contabilidade.
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Os Níveis Diferenciados de 
Governança Corporativa 
Blindam as Firmas Contra Crises 
Financeiras? Uma Análise da 
Crise Financeira de 2008
Resumo 

Este artigo investiga o reflexo da crise financeira de 2008 
nos retornos das empresas listadas nos níveis diferenciados de 
Governança Corporativa (GC) e do Mercado Tradicional (MT). 
A adesão às boas práticas de GC instituída pela Bovespa pres-
supõe, entre outras, uma administração transparente e confiá-
vel que propicia, além da diminuição da assimetria de informa-
ções, respeito aos pequenos acionistas, solução de conflitos e 
proteção aos investidores. Em troca, presume-se uma blinda-
gem contra períodos de turbulência por meio de benefícios e 
vantagens como a valorização das ações. Utilizando a metodo-
logia de estudo de eventos, esta pesquisa tem como objetivo 
comparar estatisticamente se as empresas que optaram pela 
adesão tiveram um desempenho superior baseado na média 
das variações dos preços das ações em comparação com as 
que não optaram pela adesão. Como principal conclusão, ve-
rificou-se que a adesão não resultou em blindagem contra a 
crise. A análise dos retornos demonstrou que as empresas dos 
níveis diferenciados tiveram desempenho inferior, contrariando 
pesquisas anteriores, o que nos fornece indícios de que fazer 
parte dos níveis diferenciados de GC não traz benefícios em 
períodos conturbados de crise. 
Palavras-chave: Governança Corporativa. Crise financeira 
de 2008. Estudo de eventos.

Abstract
This paper investigates the reflection of the financial crisis 

of 2008 in the returns of companies listed on different levels of 
Corporate Governance (CG) and the Traditional Market (TM). 
Adherence to good CG practices established by Bovespa 
requires, among others, a transparent management system 
that provides beyond the reduction of asymmetric information 
about the small shareholders, resolving conflicts and protec-
ting investors. In exchange it is assumed a shield against pe-
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riods of turbulence, through benefits and advantages as reco-
very actions. Using event study methodology, this research 
aims to compare statistically the companies that have opted 
for accession had a superior performance, based on the ave-
rage of the variations of stock prices compared with those not 
opted for membership. As a main conclusion it was found that 
adherence did not result in shielding the crisis. The analysis 
of the returns showed that companies of different levels had 
lower contradicting previous research, which provides us with 
evidence that part of different levels of CG is no benefit in trou-
bled times of crisis.
Key words: Corporate Governance. Financial crisis of 
2008. Event study.
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1. Introdução
A literatura científica sobre Governança Corporativa (GC) 

tem a cada dia ganhado mais espaço nos meios acadêmicos e 
empresariais. Diversos autores têm pesquisado o tema corre-
lacionando transparência, assimetria de informações, custo de 
agência com custo de capital e valor das ações (JENSEN E ME-
CKLING, 1976; LA PORTA, LOPEZ-DE-SILANES, SIILEIFER 
e VISHNY, 2000; SILVEIRA, 2004; IQUIAPAZA, GRUBER-
GER E SANTOS, 2006; MENDES-DA-SILVA, MARTELANC, 
2006; MARTINS, SILVA, NARDI, 2006; LEAL e CARVALHAL-
DA-SILVA, 2006; RABELO, ROGERS, RIBEIRO, MENDES-
DA-SILVA, 2007; MAZER E NAKAO, 2008; MICHALISCHEN e 
PAIVA, 2009) buscando evidências científicas que confirmem 
as vantagens, atestem a relevância e a importância que a ado-
ção das Boas Práticas de GC (BPGC) pode agregar às firmas.

Juntamente com afirmações, tanto da Bovespa quanto 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), os 
trabalhos sobre GC têm demonstrado que a adoção de boas 
práticas como, por exemplo, a solução de conflitos societários, 
transparência, redução da assimetria informacional (VERREC-
CHIA, 2001) e proteção aos investidores propiciam benefí-
cios como a valorização das ações (LA PORTA et al, 2000), 
redução do risco (RABELO et al. 2007), melhor performance 
se comparadas com empresas não optantes (SROUR, 2005; 
ROGERS et al. 2006), aumento na demanda por papéis destas 
empresas, valorizando os títulos de sua emissão, e consequen-
temente a redução do custo de capital (PEIXE, 2003). 

Esses fatos, associados a uma exigência dos demandan-
tes, sejam eles pequenos investidores, fundos de pensão, 
grandes investidores nacionais ou estrangeiros, entre outros, 
têm levado a uma maior preocupação das empresas com re-
lação à governança baseada no pressuposto de que os inves-
tidores se dispõem a pagar um prêmio para as empresas que 
adotam melhores práticas de GC. Gamez (REVISTA BOVES-
PA, 2006), na edição de abril/junho, em sua reportagem de 
capa cujo título é “O valor da governança corporativa”, propõe 
que, além de estar em alta no mundo corporativo, a GC agre-
ga valor aos negócios e aos preços das ações, acrescentando 
que as transações com as ações listadas nos níveis diferen-
ciados superaram as que ainda não aderiram e que os inves-
tidores estão dispostos a pagar por estas ações. 

Um estudo da Publicação Anuário Análise citado por Car-
nier (REVISTA BOVESPA, 2007) revelou por meio da análi-
se dos números de 294 empresas de capital aberto que os 
lucros das empresas que aderiram à GC tendem a superar 
“os da empresas menos atentas à transparência”. Segundo 
a publicação, a rentabilidade sobre o patrimônio foi de 14,6% 
no período de 12 meses, terminando em setembro de 2006, 
contra 4% das que não adotaram as boas práticas. Já para o 
investidor, a vantagem é a maior segurança e a oportunidade 
de comprar o que a Bovespa chama de “produto ação diferen-
ciado”, pois são negociadas apenas ações com direito a voto, 
que permitem ao investidor participar e acompanhar de perto 
a evolução da companhia.  

Assumindo-se que a adoção de boas práticas propicia um 
melhor desempenho com relação à rentabilidade e ao valor 
das ações e o custo de capital, por exemplo, seja em períodos 
“normais” ou de baixa turbulência, seja após eventos como a 
adesão aos níveis de GC (CARVALHO, 2003; TAVARES FI-

LHO, 2006), ou no lançamento de ADRs, aumentando o valor 
da ação, reduzindo o custo de capital e aumentando a se-
gurança contra expropriação, espera-se que, em períodos de 
crise, seja financeira, econômica, de confiança ou de crédito, 
a GC propicie uma espécie de blindagem que, se não aumen-
ta o valor da ação, pelo menos o mantenha estável.

Srour (2005), testando a eficácia dos contratos privados e a 
performance das firmas em períodos de crise – Crise Asiática 
(1997) e Crise de 11 de Setembro (2001) –, as quais ele cha-
mou de choques de retorno, encontrou como resultado que as 
firmas que tenham mecanismos de proteção aos minoritários 
e maior transparência de informações obtiveram uma queda 
relativa menor em seus retornos, ressaltando que, durante a 
Crise de 11 de Setembro, período em que a Bovespa criou o 
N1GC (Agosto de 2001 como pré-requisito do Novo Merca-
do), as empresas que já tinham contratos privados obtiveram 
entre 6% e 7% de retorno relativo maior do que as demais. 

Segundo Srour (2005), pode-se afirmar pelos resultados 
desta pesquisa que melhores práticas de GC tendem a diminuir 
a volatilidade dos retornos da firma durante períodos de crise.

Carvalho (2003) analisou, entre outros, o efeito da mi-
gração para os níveis diferenciados no preço das ações. O 
trabalho consistiu em projetar os retornos que deveriam ser 
observados no momento da migração e compará-los com os 
retornos obtidos de fato e, como resultado, observou que a 
adoção é percebida e valorizada pelo mercado, uma vez que 
as empresas tiveram valorização perante as demais. 

Entretanto, Aguiar et al. (2004), analisando empresas que 
migraram para o N1GC, constatou que não houve mudanças 
significativas na quantidade médias das ações, nem sofreram 
mudanças significativas no volume médio, e também não 
apresentaram valorização significativa no preço médio das 
ações, como era de se esperar. Resultado semelhante ao de 
Salmasi (2007), que, analisando se financiadores estariam 
menos expostos à expropriação de seu capital, o que facilita-
ria a comercialização de suas ações e o acesso ao mercado 
de capitais por empresas não financeiras que aderiram à GC, 
chegou à conclusão de que elas não tiveram impacto signifi-
cativo no custo de capital próprio, ou seja, a adoção da GC 
não trouxe benefícios com relação ao custo de capital próprio.

Michalischen et al. (2009), analisando a valorização das 
ações das empresas que voluntariamente aderiram aos níveis 
diferenciados, chegou à conclusão de que, apesar de ter um 
retorno anormal positivo no momento do anúncio, na efetiva 
migração, o resultado não foi significativo.

Portanto, estudos publicados até então não colocam um 
ponto final no assunto, sugerindo que há muito para pesquisar; 
porém, salientam que a GC tem reflexos positivos no valor das 
ações, destacando que a premissa dos pesquisadores está em 
atestar que a boa GC produz demanda pelos investidores. o 
que resulta em custo de capital menor e valorização das ações.

Hui e Jing-Jing (2008), em seu estudo na China, acres-
centam que empresas com GC deveriam ser menos propen-
sas a sofrer com os custos de dificuldades financeiras que 
as empresas cuja gestão é inadequada. Teoricamente, uma 
boa GC previne as firmas contra dificuldades financeiras e 
também contra falência. (BEAVER, 1966; BRANCH, 2002; 
HUI E JING-JING, 2008), principalmente em períodos de cri-
se como a financeira de 2008.
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A crise financeira de 2008, que teve seu início em 2007, 
refletiu-se em 2008 e 2009, e ainda perdura, abalando o mer-
cado financeiro, derrubando bolsas, acarretando uma onda 
de demissões pelo mundo e fechando bancos investidores 
nos Estados Unidos, muito semelhante à crise da década de 
80 (LAZONICK; O’SULLIVAN, 2000) que, apesar de ocorrer 
por motivos diversos, veio para pôr à prova a eficácia e a efi-
ciência da GC e dos CA. O Ibovespa, que é o mais importante 
indicador de desempenho médio das cotações do mercado de 
ações brasileiro e que retrata o comportamento dos principais 
papéis negociados, chegou a cair 24,6%, no mês de outubro 
de 2008. Segundo a Bovespa (2009), os meses de julho a ou-
tubro de 2008 foram os piores, quando os bancos centrais, no 
mundo todo, entraram em ação injetando recursos, cortando 
juros e colocando mais liquidez no mercado. 

A queda do Ibovespa provocada pela crise levantou algu-
mas questões a serem pesquisadas e respondidas com rela-
ção à estabilidade do mercado acionário no Brasil e no mun-
do. Neste contexto e por estas razões, o intuito desta pesquisa 
é analisar o evento da crise financeira de 2008 comparando 
as empresas listadas nos níveis diferenciados de GC com as 
empresas listadas no MT através de O método de estudo de 
eventos (FAMA et al., 1969; CAMARGOS; BARBOSA, 2003). 

Inicialmente, serão tratados o problema de pesquisa e o 
objetivo, os conceitos de GC relacionados à segurança pa-
trimonial e ao valor para os acionistas, sua importância e re-
flexos nos resultados das empresas, bem como os aspectos 
relevantes da crise financeira de 2008 e o seu impacto nos 
mundos acionário e corporativo. Nas seções seguintes, apre-
senta-se a metodologia da pesquisa, a análise dos resultados 
e as conclusões e considerações finais.

2. Problema de Pesquisa e Objetivo
O objetivo deste artigo é demonstrar por meio de um estu-

do de eventos a análise do retorno nominal e anormal calcula-
dos pelo modelo ajustado ao mercado, sendo considerado o 
Ibovespa como mercado doméstico; e se as empresas optan-
tes pelas boas práticas de GC tiveram desempenho melhor 
em relação às empresas do MT, o que se pressupõe uma blin-
dagem contra a crise, procurando-se responder a pergunta: 
“Os níveis diferenciados de Governança Corporativa blindam 
as firmas contra crises financeiras?”

3. Fundamentação Teórica
3.1 Governança Corporativa

A GC se desenvolveu a partir do entendimento e da ne-
cessidade de se criar mecanismos de proteção e transpa-
rência das relações relacionadas à propriedade, como ob-
jeto da administração e da contabilidade, aos proprietários, 
aos grandes acionistas e principalmente em respeito aos 
pequenos acionistas. Ripert (1947 apud Branco, 2004, p. 1) 
esclarece este conceito relatando uma discussão no Sena-
do estado-unidense em que o seguinte discurso, digno de 
nota, foi proferido por Lesaché: 

“É por milhares que se contam os acionistas com pequeno 
número de ações cada um. Assim o haver do que se cha-
ma corretamente grandes bancos, grandes companhias, não 
constitui propriedades de alguns gordos magnatas, como ge-

ralmente se crê, mas, ao revés, propriedade de milhões de pe-
quenos indivíduos que economizaram tostão por tostão para 
comprar uma ação e a quem nós temos o dever de proteger”. 

Esta é, entre outras, uma das mais importantes aborda-
gens sobre GC.

Para Silveira (2002) e Silveira e Barros (2008), a GC pode 
ser vista como o conjunto de mecanismos que visam aumentar 
a probabilidade dos fornecedores de recursos garantirem para 
si o retorno sobre seu investimento. No argumento de diversos 
autores, é unânime que o objetivo principal de uma empresa é 
o retorno (SHIN; SOENEN, 1998; JENSEN, 2001; DELOOF, 
2003; COPAT et al., 2007; MESQUITA, 2008) e uma empresa 
que gera valor, consequentemente, gera desenvolvimento, di-
minui o desemprego e gera renda. Para Grün (2003), a GC é 
um motor de aceleração do desenvolvimento. 

A segurança patrimonial e de valor para os acionistas são 
os pilares da GC e a adesão às boas práticas de GC pressu-
põe mais segurança e valor para as empresas. Para Carver e 
Oliver (2002), a GC tem duas qualificações importantes, como 
sendo o governo da propriedade em ação e o real valor tan-
to patrimonial quanto financeiro. Para os autores, tem-se no 
zelo pelas “boas” práticas determinadas pelo IBGC e pelas 
próprias corporações, baseadas nas políticas que derivam da 
finalidade e da natureza da autoridade do conselho, a integri-
dade da propriedade e do seu devido retorno, assegurando 
aos acionistas o governo estratégico da empresa e a efeti-
va monitoração da diretoria executiva através do CA (IBGC, 
2009). Para Lashgari (2004), espera-se que os Gestores Cor-
porativos ajam em nome dos acionistas com o objetivo de 
obter um retorno sobre seus investimentos, e que pelo seu 
desempenho possam criar e adicionar valor como também 
destruir a riqueza patrimonial. Mazer e Nakao (2008) afirmam 
que a GC surgiu a partir da necessidade de controle empresa-
rial, ou seja, controlar as ações da direção da empresa. 

A GC objetiva administrar e minimizar os problemas de 
agência que envolve a separação entre propriedade e contro-
le, pressupondo equilíbrio de poder entre os stakeholders (LA 
PORTA et al, 1998; SILVEIRA et al, 2003; Carvalho, 2003). 
Ela pode ser vista como uma força que regula o poder dos 
grupos de stakeholders (MACMILLAN; TAMPOE, 2000). A te-
oria da agência (JENSEN; MECKLING, 1976) contribui para 
a discussão do assunto quando demonstra a existência de 
uma relação entre administradores e proprietários, onde os 
primeiros são remunerados pela maximização da riqueza dos 
segundos, e reforça a necessidade da separação entre pro-
priedade e gestão, o que, entre outras vantagens, propicia o 
aumento da qualidade da GC.

Quando ocorre a maximização dos interesses dos adminis-
tradores, chamamos de expropriação da riqueza dos acionis-
tas, fato este ocorrido no caso da Enron, noticiado em julho 
de 2002 pela BBC Brasil. Segundo o Senado estado–uniden-
se, “o conselho sabia e ignorou evidências de problemas fi-
nanceiros” e, por meio de um relatório do próprio Senado, “o 
conselho falhou ao proteger os acionistas” e, ainda pior, “con-
tribuiu para o colapso da empresa” (BBC BRASIL, 2007). Os 
recentes escândalos éticos e financeiros (Enron, Worldcom e 
a Imclone Systems) colocaram em cheque os papéis dos CA, 
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os lançamentos contábeis e as auditorias externas, motivan-
do discussões sobre GC e a sua importância no arcabouço 
financeiro internacional. (MARTINS; RODRIGUES, 2005). 

Para o IBGC (2009), a GC é um sistema de direção e 
monitoração que envolve os relacionamentos de todos os 
stakeholders, independente de quais sejam, e que tem na 
adoção das boas práticas de GC, por meio do Código das 
Melhores Práticas de GC, a finalidade de aumentar o valor da 
sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a 
sua perenidade. As empresas que adotam as boas práticas 
de GC agregam vantagem para os acionistas e agregam valor 
para os investidores por meio da melhor qualidade das infor-
mações prestadas, e da redução das incertezas no processo 
de avaliação do investimento e do risco associado a ele. 

O Código das Melhores Práticas de GC, editado pela 
Bovespa pela primeira vez em 1999, além de definir o que 
é GC, conceitua os princípios básicos da boa governança: 
transparência das informações, a administração deve culti-
var o desejo de informar; equidade, baseada no tratamento 
justo e igualitário de todos os grupos, sem discriminação de 
minorias, partes interessadas (stakeholders), trabalhado-
res, clientes, fornecedores ou credores; prestação de con-
tas, onde os administradores devem prestar contas de sua 
atuação a quem os elegeu e responder integralmente por 
todos os atos que praticarem no exercício de seu mandato; 
e a responsabilidade corporativa, pela qual conselheiros e 
executivos devem zelar pela perenidade das organizações 
(visão de longo prazo, sustentabilidade).

Silveira et al (2008) acrescentam que a GC pode ser en-
tendida como um determinante da estrutura de capital, onde 
as ações das empresas adeptas às boas práticas teriam um 
valor adicionado; enquanto que, em mercados não adeptos, 
os investidores aplicariam um desconto no valor das ações, de 
forma a garantir que estariam pagando por elas um valor justo.

O mercado acionário brasileiro possui hoje cinco segmen-
tos: o Nível 1 (N1GC), o Nível 2 (N2GC), o Novo Mercado 
(NMGC), o Mercado Tradicional (MT) e o mais novo seg-
mento, o “Bovespa Mais” (BOVESPA, 2009). Os Níveis 1 e 
2 são níveis diferenciados de GC, implantados pela Boves-
pa em 2000 e que foram desenvolvidos com o objetivo de 
proporcionar um ambiente de negociação que estimulasse, 
simultaneamente, o interesse dos investidores e a valorização 
das companhias, principalmente aquelas que já detêm ações 
negociadas na bolsa. O NMGC é um segmento de listagem 
destinado à negociação de ações emitidas por companhias 
que se comprometam, voluntariamente, com a adoção de prá-
ticas adicionais em relação ao que é exigido pela legislação e 
foi direcionado para empresas que desejam abrir seu capital, 
como ocorreu com a entrada do Banco do Brasil, quando 50 
mil pessoas compraram os papéis. O MT é um nível em que 
não há qualquer preocupação adicional com a transparência, 
não tendo regras para o free float e permitindo a existência 
de ações ON e PN, contrariando o NMGC, que permite ape-
nas ações ON. A divulgação das Demonstrações Financeiras 
Anuais em Padrão Internacional e a adoção da Câmara de 
Arbitragem do mercado também são facultativas, o que lhe 
imputa problemas de transparência, que é um dos pontos cru-
ciais da adoção das Boas Práticas de GC.  

As empresas que aderem aos níveis diferenciados passam 
a ter uma série de compromissos e de prestação de infor-
mações de forma a facilitar o acompanhamento e a fiscali-
zação dos atos dos CA e da GC que garantam igualdade e 
respeito a todos, sejam grandes ou pequenos investidores. 
Um dos compromissos assumidos e de extrema importância é 
a obrigatoriedade da adesão à “Câmara de Arbitragem da Bo-
vespa”, que tem a incumbência de dirimir questões oriundas 
dos contratos dos níveis diferenciados (BOVESPA, 2009). A 
pré-condição pontual nos níveis diferenciados está na obriga-
toriedade de lançar ações ordinárias (com direito a voto). É 
na premissa “uma ação, um voto” que está o centro da “Boa 
Governança Corporativa”, isto é, a geração de valor para os 
acionistas passa pela garantia de alinhamento entre contro-
ladores e minoritários, e é com essas características que se 
pressupõe uma blindagem contra crises financeiras.

   
3.2 A Crise Financeira de 2008

A crise financeira de 2008 teve a sua “bolha” estourada ini-
cialmente nos Estados Unidos decorrente da falta de liquidez 
dos títulos do mercado imobiliário chamados “subprimes” (hi-
potecas de alto risco), crédito para quem não tem, que são títu-
los referentes à modalidade de empréstimos de segunda linha 
do país. Com taxas baixas para o mercado estado-unidense e 
com boas condições de financiamento, os bancos financiaram 
credores que não tinham capacidade para pagar confiando no 
aquecimento do mercado imobiliário, não levando em consi-
deração o binômio risco-retorno (ASSAF NETO, 2003) e, em 
seguida, transformaram estes empréstimos hipotecários em 
papéis e negociaram com outras instituições financeiras.

Com o aumento dos juros, a “bolha” estourou e a situação, 
que poderia ser revertida, ficou ainda pior quando Alan Gre-
enspan, presidente do FED até 2006, corroborado por Nou-
riel Roubini, o “doutor catástrofe”, alardearam que a crise era 
igual à crise de 1929, gerando uma recessão pela retirada de 
liquidez do mercado e a diminuição do consumo. Neste ce-
nário a crise eclodiu. Segundo Nassar (REVISTA BOVESPA, 
2007), fundos, investidores, compradores de residências e 
imobiliárias intermediárias quebraram, reduziram-se os lucros 
dos bancos, a crise ameaçou contaminar outras praças (na 
Europa), derrubou bolsas de valores mundo afora (exceto na 
China), levou insegurança e volatilidade aos mercados, tudo 
isso finalizando com a quebra de um dos maiores bancos fi-
nanceiros estado-unidenses, o Lehman Brothers, em setem-
bro de 2008, no ápice da crise.

A crise financeira de 2008 foi considerada de grandes propor-
ções; porém, não foi nem de perto parecida com a crise de 1929, 
quando até bancos comerciais quebraram. Fato que até hoje 
não se percebeu como reflexo desta última crise. É mais uma cri-
se de confiança do que de crédito propriamente dita, muito bem 
explicada por Stephen Kanitz (2009) e Bresser-Pereira (2009). 

As dificuldades financeiras se alastraram em empresas bra-
sileiras em função do boom no mercado estado-unidense que 
puxou as ações para baixo, decorrente principalmente da falta 
de liquidez, o que levou o governo a intervir no mercado inje-
tando recursos, liberando crédito, diminuindo a carga tributária 
(leia-se IPI), não confiando na autorregulação e fazendo cair 
por terra o que Fahir et al. (2009) chamaram de princípio básico 
da autorregulação, ou seja, para evitar a ocorrência de

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 13, n. 51, p. 56 - 64, maio/ago. 2011

Os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa Blindam as Firmas Contra Crises Financeiras? Uma Análise da Crise Financeira de 2008

Pensar Contábil CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ



episódios que possam transformar-se em risco sistêmico, a 
GC e a gestão de riscos dos bancos evoluíram a tal ponto 
que suas decisões podem ser consideradas as mais pró-
prias e eficientes. 

Segundo Hui e Jing-Jing (2008), fica realmente difícil dar 
uma clara definição do que se conhece como dificuldades 
financeiras, sendo simplificado por Beaver (1966) e Branch 
(2002) quando afirmam que é comum medir dificuldades fi-
nanceiras a partir de dois aspectos: desempenho operacional 
e valor de mercado de capitais. 

Pode-se destacar ainda que a crise financeira demorou 
mais para afetar o mercado acionário brasileiro do que o mer-
cado internacional. Enquanto que já em 2007 os índices Dow 
Jones e Nasdaq, os mais importantes da bolsa de Nova Ior-
que, já apresentavam perdas, o Ibovespa encerrava o ano 
com um ganho de 43,6%, com 63.886 pontos, mantendo este 
crescimento até maio, quando bateu todos os recordes che-
gando a 73.516 pontos em 20 de maio. A partir deste ponto, 
as perdas foram constantes até o final do ano, encerrando 
com perdas acumuladas de 41,22%, com 37.550. Passou 
a ter perdas maiores do que o Dow Jones e Nasdaq desde 
meados de agosto de 2008, só voltando a se recuperar nos 
primeiros meses de 2009 e chegando a setembro com um 
acúmulo de 63,8% e 61.517 pontos. Terminou 2009 com acú-
mulo de 82,5%, com 68.588 pontos.

4. Metodologia
Esta pesquisa é caracterizada como quantitativa e de ca-

ráter descritiva com o objetivo de obter conhecimentos empí-
ricos atuais por meio da descrição de determinado universo 
(GIL, 1999) com base em procedimentos estatísticos com me-
todologia de estudo de eventos (FAMA et al, 1969). A metodo-
logia de estudo de eventos é amplamente utilizada em finan-
ças para medir o impacto de um evento econômico no valor 
da ação; neste caso específico, a crise financeira de 2008. 
Foi operacionalizada com o intuito de responder a seguinte 
questão: O valor das ações das empresas listadas no “novo 
mercado” e nos “níveis diferenciados” adeptos das boas prá-
ticas de GC tiveram variação significativa positiva em compa-
ração com as empresas listadas no mercado tradicional nos 
períodos antes, durante e após a crise de 2008?

A partir da pergunta de pesquisa formulou-se a  
seguinte hipótese:

4.1 Estrutura da Pesquisa
Para a verificação das hipóteses listadas acima, será utili-

zada a metodologia de estudo de eventos (FAMA et al., 1969; 
CAMARGOS; BARBOSA, 2003). 

O estudo de eventos, conforme Mackinlay (1997), tem mui-
tas aplicações, desde em estudos contábeis, econômicos, 
financeiros até em estudos que medem o valor de uma em-
presa a partir de mudanças nas regulamentações ou even-
tos como a crise financeira objeto deste estudo. O estudo de 
eventos consiste na análise quanto à existência ou não de 
uma reação significativa anormal do mercado em relação a 
um determinado evento que, por hipótese, pode ter afetado 
cotações de uma ou mais empresas (MARCON, 2002).

Camargos e Barbosa (2003) recomendam o método de es-
tudo de eventos sempre que se queira medir um impacto de 
um evento econômico no valor da firma e preconizam alguns 
passos que devem ser seguidos para conduzir tal pesquisa. O 
primeiro passo deve ser definir o evento de interesse. O segun-
do passo é o período do evento, também chamado de Janela 
de Evento (JE). O terceiro passo é determinar qual o critério a 
ser usado na inclusão ou exclusão de determinada empresa 
no estudo, seja por disponibilidade de dados, seja por carac-
terísticas específicas. Para finalizar, deve-se calcular o retorno 
anormal, nominal, ou ambos. Para Campbell Lo e Mackinley 
(1997), o estudo de eventos é o método pelo qual é possível 
medir o efeito significativo de um evento econômico no valor de 
uma ação. Tal método é possível e eficaz em função da hipóte-
se de que, em função da racionalidade de mercado, o efeito de 
um evento será refletido imediatamente nos preços dos ativos.

O evento considerado neste trabalho é a crise financeira de 
2008, que teve seu início em março de 2007 com a crise do 
subprime e que atingiu o seu ponto máximo entre os meses de 
julho a outubro de 2008 quando o Ibovespa teve seu pior de-
sempenho (BOVESPA, 2009). Neste contexto, foi definida a ja-
nela de evento com 18 semanas utilizando-se os fechamentos 
semanais do dia 4 de julho a 31 de outubro de 2008. Para os 
períodos anterior e posterior, foram utilizados os dados de 44 
semanas (22 em cada série). Para período anterior ao evento, 
foram utilizando os dados dos fechamentos semanais do dia 1º 
de fevereiro a 27 de junho de 2008; para o período posterior ao 
evento, foram utilizando os dados dos fechamentos semanais 
do dia 7 de novembro de 2008 a 3 de abril de 2009. 

O universo da pesquisa foram todas as empresas que com-
põem o índice de GC e o segmento do MT da Bovespa. A amos-
tra foi composta por companhias abertas não financeiras, sendo 
42 do MT, 17 do N1GC, e 91 do NMGC. Foram retiradas do 
estudo as empresas do setor financeiro e aquelas que não ti-
nham pelo menos 18 dados disponíveis nos períodos anteriores 
e posteriores ao evento, e pelo menos 14 dados disponíveis no 
período da JE. Foi também excluído desta pesquisa o N2GC 
por apresentar apenas três empresas com dados suficientes. As 
empresas foram selecionadas pelo banco de dados do site da 
Bovespa e os dados secundários dos preços semanais foram 
coletados do banco de dados do Economática®.

4.2 Tratamento e Análise dos Dados 
4.2.1 Cálculos dos retornos nominais

Para cálculo dos retornos nominais semanais para cada 
uma das empresas pertencentes à amostra, a seguinte fór-
mula foi utilizada:

Hipóteses Descrição Autores

H0
H1

H0 = As médias dos retor-
nos nominais e anormais 
do MT foram iguais às 
médias dos Níveis Dife-
renciados GC.
H1 = As médias do MT nos 
períodos anteriores, du-
rante e posterior ao even-
to são maiores do que as 
médias dos Níveis Diferen-
ciados de 1GC no mesmo 
período analisado;

Silveira (2002);  
Carvalho (2003); 
Aguiar et al (2004); 
Fama et al, (2005); 
Srour (2005),  
Silveira (2006);  
Michalischen et al. 
(2009),
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Onde:
Rit é o retorno nominal da ação i, na semana t.
Pi,t é o preço de fechamento da ação i na semana t ajustado 

a todos os proventos ocorridos no período.
Pi,t-1 é o preço de fechamento da ação i na semana t-1 ajus-
tado a todos os proventos ocorridos no período.

4.2.2 Cálculos dos retornos anormais ajustados ao mercado
Para cálculo dos retornos anormais semanais para cada 

uma das empresas pertencentes à amostra, a seguinte fór-
mula foi utilizada:

Onde:
RAi,t é o retorno anormal da ação i no período t;
Rit é o retorno nominal da ação i na semana t; 
Rmt é o retorno do portfólio de mercado (Ibovespa) 
no mesmo período. 

Para Mackinlay (1997), retorno anormal é a diferença en-
tre o retorno observado e o retorno nominal, sendo o retorno 
anormal definido como retorno esperado, estimado por algum 
modelo de apreçamento de ativos.

Optou-se por trabalhar com valores logarítmicos devido à ne-
cessidade de se estabilizar as médias e variância das séries de 
dados. A utilização da função ln permite uma maior proximidade 
da distribuição dos retornos das ações à distribuição normal, resul-
tando em valores mais robustos (MARCON, 2002).

5. Resultado da Pesquisa
Considerando a metodologia da coleta e análises dos da-

dos, são analisados os resultados baseados nas hipóteses 
por meio de tabelas visando obter indícios do comportamento 
das médias dos preços das ações. Inicialmente, buscar-se-á 
constatar o efeito da crise dentro do próprio mercado e com-
parar as médias do mercado individual com a média do Ibo-
vespa, para depois confrontar os resultados das médias do 
MT com N1GC e NMGC.

5.1 Resultado do Retorno Nominal
Constata-se na Tabela 1 que em todos os níveis houve 

uma redução do retorno nominal da média percentual do pre-
ço das ações, comparando-se os períodos antes e durante a 
crise. O calculo do teste t corrobora esta informação, rejeitan-
do a hipótese de que as médias antes e durante o evento são 
estatisticamente iguais, exceto o Ibovespa, em que não há 
diferença estatisticamente significativa, e também rejeitando 
a hipótese de que as médias durante o evento foram maiores 
do que o período anterior. Isto sinaliza que tanto o MT como 
os níveis diferenciados sofreram variação negativa decorren-
tes da crise, contrariando estudos sobre os níveis diferencia-
dos (CARVALHO, 2003; FAMA et al., 2005; SROUR, 2005) 
e encontrando semelhança com os estudos de Aguiar et al. 
(2004) e Michalischen et al. (2009), em que não foram encon-
trados benefícios de correntes da adesão aos níveis diferen-
ciados no preço médio das ações. Conclui-se, portanto, que a 
crise afetou o resultado das empresas indiscriminadamente.

Com relação aos períodos anterior e posterior à crise nos 
níveis diferenciados e no Ibovespa, as hipóteses de que as 
médias são estatisticamente iguais é aceita, não havendo 
diferença significativa, voltando ao mesmo patamar anterior 
à crise, superando o Ibovespa, embora com uma leva alta, 
o que fornece indícios de que houve uma leve recuperação 
após o período crítico da crise. No caso do MT, observa-se 
que foi o nível de melhor desempenho, com alta na média dos 
preços das ações antes e depois da crise, o que é corrobora-
do pelo teste t, que rejeita a hipótese de que as médias são 
estatisticamente iguais e de que as médias posteriores foram 
maiores que a anterior, fornecendo indícios que, mesmo sem 
adotar boas práticas de CG, foi o segmento que melhor se 
saiu após o período crítico da crise. 

A Tabela 1 apresenta os resultados do teste t concernentes 
aos retornos nominais das médias dos fechamentos dos preços 
das ações do MT, N1GC e NMGC.

Conforme a Tabela 2, verifica-se, confirmado pelo teste t, que, 
se comparando as médias do MT com o N1GC nos três períodos 
do evento, não se encontram diferenças estatísticas significativas 
entre elas, o que nos fornece indícios de que fazer parte do N1GC 
não traz benefícios em períodos conturbados de crise, o que con-
traria pesquisas anteriores sobre a adoção aos níveis (FAMA et 
al., 2005; CARVALHO, 2003; SROUR, 2005).

Tabela 1 - Média do Retorno Nominal dos Fechamentos dos Preços das Ações: MT, N1GC e N MGC – 
Teste t no período de 04 de Julho de 2008 a 3 de Abril de 2009.

Níveis

Retorno Nominal Semanal ESTATÍSTICA t

Antes Durante Pós Antes-Durante Antes-Pós

(n = 22) (n = 18) (n = 22) t p-value T p-value

MT -0,003442 -0,029390 0,005829 5,847372 0,0000 -2,20349 0,027686

N1GC 0,004862 -0,036035 0,005744 6,195162 0,0000 -0,148908 0,881667

NMGC 0,000552 -0,046903 0,002134 13,79986 0,0000 -0,605297 0,545017

Ibovespa 0,006368 -0,045581 - 0,006701 1,684023 0,100597 0,532246 0,597737

Valores em negrito são significativos a 5% / Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

Rit = ln (Pt / Pt-1)

RAit = Rit – Rmt
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Na comparação do MT com o NMGC e com os resultados con-
juntos do NMGC e do N1GC, o resultado do teste t apresentou, 
nos períodos anterior e posterior à crise, diferenças estatísticas não 
significativas, e que no período durante a crise as diferenças esta-
tisticamente foram significativas. Na comparação com o NMGC, o 
MT teve desempenho superior, fornecendo indícios de que fazer 
parte do NMGC não traz benefícios em períodos conturbados de 
crise, resultado semelhante encontrado nos estudos de Aguiar et al. 
(2004) e Michalischen et al. (2009) com relação à adoção dos níveis 
diferenciados, contrariando estudo de Srour (2005).

A Tabela 2 apresenta os resultados do teste t comparativos do 
MT versus N1GC, MT versus NMGC e MT versus N1GC + NMGC.

5.2 Resultado do Retorno Anormal
Pode-se verificar a partir dos retornos anormais, calculados pelo 

modelo ajustado ao mercado, sendo considerado o Ibovespa como 
mercado doméstico, que os resultados da estatística t não são signi-
ficativos ao nível de 5%, exceto no MT, cujo resultado apresenta dife-
renças significativas, rejeitando a hipótese nula e a hipótese de que a 
média durante o evento seria menor que a média posterior ao evento.

Comparações

Retorno Nominal Semanal

ESTATÍSTICA t

Antes (n = 22) Durante (n = 18) Pós (n = 22)

t p-value T p-value t p-value

MT x N1GC -1,79502 0,0729 0,957029 0,3388 0,014110 0,988744

MT x NMGC -1,34782 0,1778 3,278170 0,0011 0,990539 0,321993

MT x (N1GC + NMGC) -1,64411 0,100254 3,076736 0,0021 0,859552 0,390264

Tabela 2 - Resultado do teste t: Comparação Média do Retorno Nominal dos Fechamentos dos Preços das Ações: MT 
versus N1GC e NMGC no período de 4 de Julho de 2008 a 3 de Abril de 2009.

Valores em negrito são significativos a 5% / Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Tabela 3 – Retornos Anormais Semanais Ajustados ao Ibovespa no período de 4 de Julho de 2008 a 3 de Abril de 2009.

Tabela 4 – Retornos Anormais Semanais Ajustados ao Ibovespa comparando o MT com os Níveis Diferenciados  de GC no 
período de 4 de Julho de 2008 a 3 de Abril de 2009.

Valores em negrito são significativos a 5% / Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Valores em negrito são significativos a 5% / Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Verifica-se ainda que os retornos esperados são maiores para o pe-
ríodo em torno do período considerado como o evento, e retornos mui-
to similares quando comparado o período anterior com o pós-evento.

A Tabela 3 mostra o resultado com relação aos retornos anor-
mais, calculados a partir do modelo ajustado ao mercado em 
relação ao Índice Bovespa (Ibovespa).  

Pode se verificar a partir da comparação dos retornos anor-
mais, calculados pelo modelo ajustado ao mercado, sendo con-
siderado o Ibovespa como mercado doméstico, que os resulta-
dos da estatística t não são significativos ao nível de 5%, exceto 
na comparação, no período do evento, do MT com o NMGC e 
com o somatório do N1 mais o NM no período do evento.

Constata-se que apenas o NMGC durante o evento não acompa-
nhou o resultado dos outros dois mercados, tendo um desempenho 
inferior, contrariando pesquisas anteriores (SROUR, 2005; FAMA et 
al., 2005; CARVALHO, 2003); e que mesmo posterior à crise o resul-
tado não tenha apresentado diferença significativa, podemos obser-
var que o retorno foi negativo, enquanto que no MT e no N1GC tenha 
sido positivo, o que nos fornece indícios de que fazer parte do NMGC 
não traz benefícios em períodos conturbados de crise.
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Níveis de  
Mercado

Retorno do Período ESTATÍSTICA t

Antes Durante Pós Antes-Durante Antes-Pós

(n = 22) (n = 18) (n = 22) T p-value t p-value

MT -0,008720 0,013479 0,000891 -4,19508 0,000029 -1,80718 0,070909

N1GC -0,003251 0,007994 0,005339 -1,72484 0,085058 -1,27751 0,201858

NMGC -0,005951 -0,000728 -0,003645 -1,58358 0,113379 -0,847070 0,397008
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Comparações

Retorno Anormal Semanal

ESTATÍSTICA t

Antes (n = 22) Durante (n = 18) Pós (n = 22)

T p-value t p-value t p-value

MT x N1 -1,02261 0,3067 0,690222 0,4902 -0,577077 0,563994

MT x NM -0,89054 0,3733 2,581633 0,0099 1,034819 0,300841

MT x (N1 + NM) -1,064071 -0,2874 2,447878 0,0144 0,749092 0,453857
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6. Conclusões
O objetivo desta pesquisa foi verificar se a adoção das boas 

práticas de GC traz benefícios como uma blindagem à crise 
em comparação ao MT, como ocorre com o valor das ações, o 
acesso de recursos de terceiros e o custo de capital no momen-
to da adesão já confirmado em diversos trabalhos. A preocupa-
ção decorre da necessidade de se ter claramente a evolução 
do mercado de ações no Brasil, principalmente com relação à 
GC e à adoção de boas práticas, onde se procura criar ambien-
te mais transparente, com mais informação e equidade entre 
todos os investidores, sejam eles majoritários ou minoritários.  

Com base nas análises dos resultados, podemos concluir 
que o mercado brasileiro durante a crise não considerou re-
levante ou não enxergou o esforço das empresas que volun-
tariamente adotaram as boas práticas de GC, principalmente 
com relação ao NMGC, não estando disposto a pagar mais 
por ações destas empresas, o que contraria pesquisas e infor-
mações da Bovespa (FAMA et al., 2005; CARVALHO, 2003).

A pesquisa não tem a pretensão de colocar um ponto final 
nem de se tornar um marco, mas de abrir caminho para ou-
tras pesquisas devido a limitações como fatores externos e de  

difícil controle, que podem ter afetado o resultado pela defini-
ção do período, entre outros.

As possíveis explicações para esses indícios de que a GC 
durante a crise não produziu uma blindagem eficiente nas em-
presas que aderiram as boas práticas seriam:

a) A GC não amadureceu na mente do investidor e, portanto, 
não é reconhecida como real valor e segurança nas empresas;

b) Outros fatores ligados ao MT, como reputação, marcas, 
conhecimento do mercado, experiência da administração, po-
dem ter interferido na escolha dos papéis na hora de investir, 
de manter ou trocar de investimento;

c) A GC ainda não tem uma divulgação mais ampla que per-
mita que todos os investidores, principalmente os pequenos, que 
ainda não têm acesso a informações advindas da academia ou da 
própria Bovespa, reconheçam o esforço das empresas que migra-
ram para os níveis diferenciados de negociação de suas ações.

d) O terrorismo alardeado por economista que têm aces-
so à mídia pode ter influenciado na percepção do investidor, 
fazendo-o parar de investir ou trocar de investimento num mo-
mento em que muitos tentavam acalmar o mercado, como os 
bancos centrais injetando recursos.
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Lançamentos
Manual de Contabilidade

Autor: Wilson Alberto Zappa Hoog

No meio profissional 
Em decorrência da sua forte característica de vade mecum, 
é indicada como guia geral de consultas para o uso 
profissionalizante de contadores auditores, parecerista, 
analistas de balanços, peritos e professores. É indicado 
também como um referente de amplo aspecto na implan-
tação ou na reestruturação dos sistemas de controles 
internos e implantações  de gerenciamentos orçamen-
tários e desenvolvimento de programas de contabilidade 
e de planos de contas em sociedades empresárias ou 
simples, anônimas ou de tipos diversos. 

É recomendado  para se usar como um manual geral 
de contabilidade aplicado às várias formas de organizar 
as empresas. 

E, em decorrência de sua forte característica doutrinária, 
é indicada para o uso dos profissionais de mercado como 
base  de preceito científico em pareceres, laudos, valora-
ção de ações/quotas e a confecção de relatos.

No meio acadêmico
Recomendamos esta obra  como livro-texto básico para a 
disciplina de contabilidade avançada nos cursos de gradu-
ação, além de servir como leitura complementar quando da 
elaboração de artigos e monografias. E para a disciplina de 

Autor: Leonardo José Seixas Pinto 

Esta obra abrange todo o conteúdo programático da disciplina de conta-
bilidade tributária dos cursos de graduação em ciências contábeis, sendo 
fonte de consulta não só dos graduandos, como de profissionais das áreas 
de direito e administração de empresas. 

Escrito em linguagem acessível de forma simples e direta, o autor apre-
senta 58 casos práticos onde após a explanação do assunto é ilustrado um 
exercício resolvido. Para garantir a fixação do conteúdo foi inserido um ca-
pítulo para o leitor exercitar os assuntos explanados podendo em seguida 
consultar a resolução dos exercícios no site da editora. 

Editora Juruá
www.jurua.com.br

estratégia e planeja-
mento contabilístico 
nos cursos de pós-
graduação, além de 
servir como leitura 
complementar para 
o embasamento 
doutrinário de arti-
gos científicos, dis-
sertações e teses. 

É recomendada 
como um manual 
geral de pesquisa 
e orientação cien-
tífica, aplicada aos 
vários ramos da 
contabilidade. 

Em  decorrência da liberdade de cátedra, avulta a impor-
tância deste livro para os professores de contabilidade, 
em seus vários ramos, como, por exemplo, contabilidade 
industrial, comercial, societária, por conter uma posição 
doutrinária rica em série de observações com que se  es-
clarece e/ou critica a política contábil brasileira. 

Editora Juruá 
www.jurua.com.br
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