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Prezados leitores,

Contabilidade, uma ciência encantadora.

Temos percebido uma crescente avaliação positiva de 
nossa profissão. Ultimamente temos participado de palestras 
realizadas pelo interior do Estado do Rio de janeiro e consta-
tamos, in loco, a participação ativa dos Profissionais da Con-
tabilidade, seja com sua presença ou com questionamentos 
pertinentes e interessados na aquisição do conhecimento. 
A Convergência às Normas Internacionais de Contabilida-
de serviu como uma alavanca impulsionando os colegas a 
adotarem as práticas modernas e gerenciais de administrar 
seus escritórios ou empresas de contabilidade, trabalhando 
literalmente na “gestão” de seus negócios e proporcionando 
o mesmo efeito aos seus clientes. O Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro – CRCRJ tem tra-
balhado, de forma incansável, na realização de seminários, 
palestras e cursos nesse segmento (IFRS) e na parte fiscal, 
outra área muitíssimo procurada para o tão sonhado Planeja-
mento Tributário. Nessa linha de raciocínio, temos nesta edi-

ção, o artigo  Impactos da adoção das normas internacionais 
de contabilidade no Brasil: uma investigação no setor de side-
rurgia e metalurgia. Nesse artigo você vai encontrar um estu-
do sobre métricas contábeis (Patrimônio Liquido e Resultado 
Liquido), assim como o Retorno sobre o Patrimônio Liquido 
(ROE ) Return on Equity. Além de IFRS, vocês encontrarão 
artigos sobre Auditoria, Performance Ambiental e Financeira, 
Orçamento Empresarial e sobre a Presença do Profissional 
da Contabilidade na Resolução de Conflitos em Câmaras de 
Juízo Arbitral.

Não deixem de ler esses espetaculares artigos que, com 
orgulho e zelo, publicamos em nossa Pensar Contábil. Até 
nosso próximo encontro.

Um forte e fraterno abraço.

Aroldo José Planz
Vice-presidente de 

Desenvolvimento Profissional
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Resumo
O objetivo deste estudo é medir e analisar os impactos de 

cada fase do processo de convergência contábil brasileiro so-
bre métricas contábeis (patrimônio líquido e resultado líquido) 
e, também, sobre o índice contábil retorno sobre patrimônio 
líquido (ROE) reportados pelas companhias abertas do setor 
de siderurgia e metalurgia para os exercícios 2008 e 2009. 
Para tanto, foram aplicados testes estatísticos de diferenças 
de médias, bem como foi utilizado o índice de conservado-

Artigo recebido em 31/08/11, aceito em 27/04/12.

rismo, calculado na forma prevista por Gray (1980). Os re-
sultados desta pesquisa demonstram a baixa qualidade das 
divulgações dos efeitos de transição, pois parcela considerá-
vel das companhias do setor não atendeu aos requisitos de 
divulgação exigidos pelas normas de adoção inicial. Adicio-
nalmente, foram identificadas algumas contradições quanto à 
adoção das novas normas, além de consideráveis variações 
nas formas como foram divulgadas. Os resultados da aná-
lise quantitativa demonstram que: (i) a adoção das normas 
da primeira etapa de transição gerou redução nas métricas 
investigadas; (ii) as normas da segunda etapa geraram acrés-
cimo no patrimônio líquido dos exercícios 2008 e 2009 e de-
créscimo no lucro líquido de 2009; e (iii) os saldos divulgados 
para o patrimônio líquido do exercício 2008, após o processo 
completo, mostraram-se superiores àqueles reportados sob 
o padrão anterior à Lei n. 11.638/07. Em geral, os resultados 
demonstram que as práticas contábeis brasileiras anteriores 
ao processo de convergência eram mais conservadoras em 
relação ao padrão alinhado às normas internacionais de con-
tabilidade. A contribuição deste estudo é, principalmente, a 
análise dos impactos, e suas especificidades, para cada eta-
pa de convergência, sob as óticas qualitativa e quantitativa, 
tendo como base um setor de atividade de fundamental im-
portância para a economia brasileira.
Palavras-chave: Convergência contábil; IFRS; setor de side-
rurgia e metalurgia.

Abstract
The objective of this paper is to measure and analyze the 

impacts of each stage of the Brazilian accounting process of 
convergence on the metrics (shareholders’ equity and net in-
come) and also on the return on book equity index (ROE) re-
ported for the years 2008 and 2009 by public companies of 

1º lugar no XII Prêmio Contador Geraldo de La Rocque
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the steel and metallurgy sector. To this end, tests of mean 
differences were applied, as well as the conservatism index, 
calculated as provided by Gray (1980). The results demons-
trate the poor quality of the transition effects disclosures, sin-
ce considerable portion of companies in the sector did not 
comply with the disclosure requirements of initial adoption’s 
rules. Additionally, contradictions were found in relation to 
the adoption of new standards, as well as considerable varia-
tions in the ways used to disclose. The results of quantitative 
analysis show that: (i) the adoption of the standards of the 
first stage generated a reduction in the metrics investigated, 
(ii) the rules of the second stage led to an increase in equi-
ty for the years 2008 and 2009 and a decrease in net profit of 
2009, and (iii) the shareholders’ equity of 2008, after the entire 
process, were higher than those reported under the previous 
standard. In general, the results show that the prior Brazilian 
accounting practices were more conservative in relation to 
the standard aligned with international accounting standar-
ds. The contribution of this study is mainly the analysis of the 
impacts, and its specifications, for each stage of convergen-
ce, under qualitative and quantitative optical, for a sector of 
fundamental importance for the Brazilian economy.
Key words: Accounting convergence, IFRS, steel and me-
tallurgy sector.

1. INTRODUÇÃO
Dados de 2008 apontam que, naquele ano, mais de 100 

países já haviam adotado os padrões internacionais de con-
tabilidade. Além disso, potências econômicas mundiais, como 
Brasil, Índia, Canadá e Japão, tinham estabelecido metas 
para a conclusão de seus respectivos processos de conver-
gência. Adiciona-se o fato de que a Securities and Exchange 
Comission (SEC), comissão de valores mobiliários america-
na, em 2007, desobrigou as companhias não americanas que 
operam nos Estados Unidos e adotam as normas do Inter-
national Accounting Standard Board (IASB) de apresentarem 
reconciliações de suas demonstrações3.

A literatura relacionada ao tema demonstra que a adoção 
das normas emitidas pelo IASB (i) amplia a qualidade dos de-
monstrativos financeiros; (ii) propaga um ambiente de maior 
confiança pelos mercados, reduzindo o custo de capital; e (iii) 
torna as práticas contábeis mais comparáveis, aumentando a 
liquidez entre os mercados  (HAIL, LEUZ, WYSOCKI, 2009; 
IUDÍCIBUS et. al., 2010).  

Assim, as vantagens, desvantagens, justificativas e, prin-
cipalmente, os impactos da adoção das normas IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards) ocupam o centro dos 
debates na área contábil; tanto no universo acadêmico, como 
no corporativo (O’ CONNELL e SULLIVAN, 2008). As discus-
sões tomaram maiores proporções quando, por meio de Ato 
do Parlamento Europeu publicado em 19 de julho de 2002, 
as companhias listadas na Bolsa Europeia foram obrigadas a 
adotar o IFRS a partir de 01 de janeiro de 2005. 

No Brasil, algumas pesquisas debruçaram-se sobre a in-
vestigação dos impactos da primeira etapa do processo de 
convergência às normas internacionais, bem como o nível 
de aderência das companhias a essas normas (GRECCO, 
GERON e FORMIGONI, 2009; LIMA et al., 2010; SANTOS e 
CALIXTO, 2010). No exterior, o conservadorismo contábil pre-
visto por Gray (1988) foi confirmado no processo de harmoni-
zação às normas do IASB de países como Alemanha, Itália, 
Espanha, Holanda e França (CALLAO, JARNE e LAINEZ, 
2007; CORDAZZO, 2008; O’CONNEL e SULLIVAN, 2008).

Não foram encontrados estudos que tratem do processo 
completo de harmonização das normas contábeis brasileiras 
às internacionais. Analisando-se os estudos sobre a primeira 
fase de transição, percebe-se que a literatura nacional que 
abrange o tema é abundante em pesquisas empíricas quanti-
tativas, porém carente de estudos qualitativos que se propo-
nham a investigar, em minúcias, as divulgações financeiras 
das companhias. Também não foram encontradas pesquisas 
interessadas nos impactos da adoção do IFRS nos diferentes 
setores da economia, o que se mostra relevante em função 
de as normas atingirem cada setor de forma distinta, uma vez 
que os setores possuem negócios e práticas contábeis que 
tendem a diferir.

Assim, o objetivo deste estudo é medir e analisar os im-
pactos de cada fase do processo de convergência brasileiro 
sobre as métricas contábeis (patrimônio líquido e resultado 
líquido) e, também, sobre o índice contábil ROE (Return on 
Equity), reportados pelas companhias abertas do setor de 
siderurgia e metalurgia nos relatórios contábeis dos exercí-
cios 2008, 2009 e 2010. Para tanto, foram aplicados testes 
de diferenças de médias, bem como foram comparados os 
índices de conservadorismo, calculados na forma prevista por 
Gray (1980). Entretanto, antes da análise desses resultados 
quantitativos, a pesquisa volta-se para a investigação qualita-
tiva de cada um dos relatórios financeiros divulgados, pelas 
empresas do setor, para os exercícios que compreenderam o 
processo de transição. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Estudos anteriores

Os estudos sobre o tema convergência às normas interna-
cionais de contabilidade podem ser agrupados nas seguintes 
categorias: (i) investigações que comparam a apuração de 
resultados e patrimônio líquido antes e depois da adoção do 
IFRS; (ii) estudos sobre redução do custo de capital após a 
adoção do padrão IFRS; (iii) pesquisas acerca das opiniões 
de contadores, auditores, executivos e outros a respeito da 
implantação das normas do IASB; (iv) impactos do IFRS no 
mercado financeiro; e (v) impactos econômicos observados 
nas companhias (CALIXTO, 2010). O presente trabalho pode 
ser enquadrado na primeira das classes enumeradas.

3 Discurso de Gerrit Zalm, Presidente do International Accounting Committee Foundation, diante do Comitê para Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento 
Europeu, em 8 de abril de 2008. Disponível em http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/A318265C-10E4-4051-A7D1-DCC9E4D763C5/0/Prepared_statement_Gerrit_Zalm.
pdf
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Nesta mesma linha, Callao, Jarne e Lainez (2007) testa-
ram, com base em uma amostra de 26 companhias que com-
põem o índice IBEX 35, os efeitos da adoção do IFRS. Para 
tal, foram aplicados testes de diferenças de médias em mé-
tricas contábeis e índices financeiros, divulgados pelas com-
panhias espanholas listadas na bolsa de valores europeia, 
para comparação entre o padrão local e o padrão IFRS. Os 
resultados apontaram diferenças significativas entre os dois 
padrões, confirmando-se o conservadorismo do padrão espa-
nhol frente às normas internacionais. 

Ao comparar o IFRS ao padrão italiano com a aplicação do 
Índice de Gray (1980) e testes de médias em uma amostra 
composta por 178 companhias, Cordazzo (2008) concluiu que 
o lucro líquido divulgado de acordo com as práticas italianas 
anteriores à convergência é, em média, 12,47% menor que 
o divulgado sob o IFRS. Já o patrimônio líquido é 4,78% me-
nor quando divulgado no padrão italiano anterior e o índice 
de rentabilidade (Return on Equity – ROE) é 9,47% menor 
no mesmo sentido. O estudo demonstra ainda que os ajustes 
positivos mais significativos são os referentes à aplicação das 
normas do IASB sobre combinação de negócios (IFRS 3) e 
ativo intangível (IAS 38). Os ajustes negativos mais impactan-
tes decorreram das normas relativas às provisões (IAS 37) e 
aos instrumentos financeiros (IAS 39). 

O conservadorismo dos padrões contábeis praticados pe-
los países regidos pelo sistema Code Law foi confirmado por 
O’Connell e Sullivan (2008) para Alemanha, Espanha, Holan-
da, França e Itália. Utilizando o Índice de Conservadorismo de 
Gray (1988) em uma amostra composta por 37 companhias 
que, em 2004, divulgaram as demonstrações contábeis no 
padrão IFRS pela primeira vez, os autores concluíram que, 
nesses países, os resultados reportados no padrão local an-
terior eram mais conservadores que aqueles reportados sob 
as normas do IASB.

No Brasil, metodologia semelhante, que inclui a aplicação 
de testes de médias e do índice de Gray (1980), foi aplicada 
por Santos (2010) e Santos e Calixto (2010). O primeiro es-
tudo analisou os impactos de cada um dos pronunciamentos 
CPC da primeira fase de convergência, no resultado e no pa-
trimônio líquido de 175 empresas de capital aberto que di-
vulgaram, nas notas explicativas, a tabela de conciliação dos 
efeitos da aplicação do novo padrão contábil. Os resultados 
reportados apontam que a métrica lucro líquido, no exercício 
2007, sofreu aumento médio de 8,3%, enquanto no exercí-
cio 2008 sofreu redução de 53,2%. Já a métrica patrimônio 
líquido dos exercícios 2007 e 2008 sofreu redução de 2,6% e 
de 2,7%, respectivamente. Além disso, destaca-se que as se-
guintes alterações provocaram aumento médio mais expres-
sivo no lucro das companhias: (i) a exclusão, da apuração do 
resultado, dos custos de transação e prêmios na emissão de 
títulos (CPC 08 / IAS 32); (ii) a inclusão dos incentivos fiscais 
no resultado (CPC 07 / IAS 20); (iii) o reconhecimento de ati-
vos adquiridos por meio de arrendamento mercantil financeiro 

(CPC 06 / IAS 17); e (iv) a proibição da reavaliação de ativos. 
De modo análogo, as normas que mais contribuíram para a 
redução do lucro foram aquelas relacionadas aos tópicos: (i) 
redução ao valor recuperável de ativos (CPC 01 / IAS 36); e 
(ii) extinção da capitalização de despesas (CPC 04 / IAS 38). 

Por seu turno, Santos e Calixto (2010) analisaram o impacto 
da adoção inicial da Lei n. 11.638/07 (pronunciamentos CPC 
1 a 14) nos resultados reportados pelas companhias listadas 
na Bovespa, incluindo os segmentos: tradicional, nível 1, nível 
2 e Novo Mercado. Os resultados apurados pela nova norma 
foram, em média, 8% superiores aos apurados pela norma 
anterior para o exercício 2007 e 7% inferiores para o exercí-
cio 2008. As diferenças nos efeitos observados nos anos de 
2007 e 2008 foram relacionadas aos impactos da crise finan-
ceira de 2008. As autoras destacam que o Pronunciamento 
CPC 13, ao desobrigar a reapresentação das demonstrações 
contábeis de 2007 com base nas normas da primeira fase de 
transição, permitiu diversas formas de evidenciação do efeito 
inicial da nova lei, com níveis variáveis de transparência.

Os problemas de divulgação encontrados por Santos e Ca-
lixto (2010) parecem ir ao encontro dos resultados encontra-
dos por Colauto et. al. (2010), que analisou o nível de divulga-
ção de informações contábeis de 17 companhias brasileiras 
do setor de siderurgia e metalurgia listadas na Bovespa. Os 
resultados encontrados demonstraram que nenhuma empre-
sa do setor divulga a totalidade das informações considera-
das obrigatórias pela Lei das Sociedades por Ações e pelas 
normas da CVM, sendo que apenas uma empresa do setor 
destacou-se por ter divulgado 92% das informações obrigató-
rias e 50% das informações voluntárias destinadas a usuários 
específicos.

Szuster e Szuster (2008) realizaram um estudo seminal 
quanto aos impactos do IFRS no setor de siderurgia e meta-
lurgia. Tendo como referência o estudo de caso da empresa 
Gerdau S.A., empresa brasileira pioneira na conversão para 
as normas do IASB4, os autores procederam a uma aborda-
gem do processo brasileiro de adoção das normas internacio-
nais, concluindo que não foram notadas diferenças acentua-
das entre o padrão contábil praticado no Brasil antes da Lei n. 
11.638/07 e aquele ditado pelas novas normas, o que sugere 
que a contabilidade brasileira poderia não estar tão afastada 
dos padrões internacionais.

Em resumo, os estudos anteriores que analisam os impac-
tos da adoção das normas contábeis internacionais nas métri-
cas resultado e patrimônio líquido indicam que: (a) as normas 
contábeis locais adotadas anteriormente pelos países regidos 
pelo sistema Code Law são mais conservadoras que as nor-
mas IFRS; (b) as informações contábeis acerca dos efeitos de 
transição divulgadas por algumas empresas brasileiras não 
possuem qualidade de evidenciação adequada; e (c) não fo-
ram identificados estudos dedicados à análise dos efeitos da 
segunda fase do processo de convergência brasileiro.

4 O Grupo Gerdau, em novembro de 2007, no exercício da faculdade concedida pela Instrução CVM n. 457/07, publicou suas demonstrações contábeis consolidadas 
relativas ao terceiro trimestre de 2007 no padrão IFRS.
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2.2. Breve histórico do processo de convergência 
no Brasil

No Brasil, o processo de harmonização às normas interna-
cionais não obedeceu à lógica europeia, que permitiu consi-
derável lapso entre a normatização e a aplicação das normas. 
Pelo contrário, a Lei n. 11.638/07, publicada no último dia útil 
de 2007, entrou em vigor no primeiro dia de 2008. Nesse ínte-
rim, competiu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 
convênio com o recém-criado Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC)5, regulamentar as alterações legais previs-
tas. O programa de trabalho elaborado estabeleceu que o 
processo de convergência fosse realizado em duas etapas. 
Na primeira, foi privilegiada a regulamentação das alterações 
promovidas no texto da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 
6.404/76), de modo que foram emitidas normas de transição 
a serem aplicadas já nas demonstrações dos exercícios 2008 
e 2009. Assim, ainda em 2008 o CPC emitiu os pronuncia-
mentos 1 a 14. Atingidos os padrões normativos para que a 
Lei n. 11.638/07 pudesse vigorar já para as demonstrações 
do exercício findo em 31.12.2008, a segunda etapa tratou de 
concluir a conversão do padrão nacional às demais normas 
internacionais por meio dos pronunciamentos CPC emitidos 
em 2009 e 2010, que são de adoção compulsória para o exer-
cício encerrado em 31.12.2010.

A primeira fase de transição teve sua adoção inicial regida 

pelo Pronunciamento CPC 13, cuja essência pode ser resu-
mida em três principais pontos: (i) os ajustes iniciais referen-
tes à transição devem ser contabilizados na conta lucros ou 
prejuízos acumulados, conforme dispõe a Lei n. 6.404/76; 
(ii) as companhias ficaram desobrigadas de reapresentar as 
demonstrações financeiras do exercício 2007 com base nas 
novas normas; e (iii) as companhias ficaram obrigadas a apre-
sentar, em notas explicativas, os efeitos da transição no patri-
mônio líquido e no resultado.

A segunda e conclusiva etapa do processo de convergên-
cia foi realizada no decorrer dos exercícios 2009 e 2010, com 
a edição dos pronunciamentos CPC 15 a 41, suficientes para 
alinhar os padrões nacionais às normas internacionais de con-
tabilidade emitidas pelo IASB. O CPC estabeleceu (Pronun-
ciamento 37) que as demonstrações contábeis do exercício 
2010 deveriam reapresentar, sob o novo padrão, os balanços 
patrimoniais dos exercícios 2008 e 2009 e a demonstração do 
resultado do exercício 2009. 

Destaca-se que o processo de convergência foi possível 
por força da inclusão do parágrafo 5º no artigo 177 da Lei 
n. 6.404/76, que prevê que as normas emitidas pela CVM, 
para a observância pelas companhias abertas, deverão ser 
elaboradas em consonância com os padrões internacionais 
de contabilidade. Com isso, criou-se arcabouço jurídico para 
a harmonização completa das práticas nacionais àquelas pra-
ticadas nos principais mercados do mundo.

5 Criado por meio da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n. 1.055/05 com vistas à centralização e à uniformização da emissão de normas contá-
beis, levando em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais.

Figura 1: Esquema de evolução dos padrões contábeis em direção à convergência.

Notas: (a) Base 1 (B1) - Padrão contábil praticado no Brasil antes da edição da  Lei n. 11.638/07; (b) Base 2 (B2) - Padrão 
de transição, parcialmente alinhado ao IFRS - 1ª etapa do processo de convergência; e (c) Base 3 (B3) - Novo padrão contábil, 
“completamente” alinhado às normas internacionais.
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3. METODOLOGIA
3.1. Amostra

Para alcançar os objetivos propostos, foram selecionadas 
sociedades anônimas de capital aberto cujos relatórios finan-
ceiros anuais tivessem sido divulgados na página eletrônica 
da CVM (www.cvm.gov.br). A necessidade de uma análise 
minuciosa de cada relatório financeiro tornou imprescindível 
a redução da amostra, o que, em conjunto com a escassez 
de tempo hábil para se analisar todo o mercado de capitais, 
apresentou-se como uma oportunidade de realizar estudo de 
natureza setorial sobre os impactos da adoção do IFRS.

Estudos setoriais acerca do processo de convergência 
aos padrões internacionais de contabilidade, apesar de ain-
da pouco explorados pela literatura, mostram-se relevantes 
em virtude da forma peculiar com que as diferentes normas 
afetam cada setor. Exemplificando, espera-se que setores 
cujas atividades demandem vultosas quantias aplicadas no 
ativo imobilizado sejam sensivelmente afetados pelas normas 
relacionadas ao ativo imobilizado, o mesmo em relação aos 
setores que concentram aplicações em ativos biológicos, em 
intangíveis, entre outros. Desta forma, acredita-se que es-
tudos abrangentes, com foco na totalidade das companhias 
abertas, apesar de permitirem importantes conclusões, po-
dem ocultar as particularidades de cada setor, incorrendo em 
distorções, uma vez que realizam inferências sobre uma po-
pulação (mercado de capitais) que é composta por subgrupos 
(setores) que possuem características específicas distintas. 

Desta forma, escolheu-se investigar os impactos do IFRS 
sobre o setor de siderurgia e metalurgia, tendo em vista a 
importância estratégica deste para o País. De acordo com a 
base de dados Economática6, o setor possui 26 companhias 
de capital aberto que satisfazem às condições estabelecidas 
por este estudo. No período que compreende os exercícios 
analisados por esta pesquisa, três empresas foram incorpo-
radas (uma em 2009 e duas em 2010). As empresas incorpo-
radas tiveram seus registros na CVM cancelados; entretanto, 
considerando que os processos de incorporação não foram 
fatores impeditivos para a divulgação dos ajustes referentes à 
primeira etapa do processo de convergência (saldos do exer-
cício 2008), tais companhias foram mantidas na amostra.

Destarte, do total de 26 empresas que compõem o setor 
(população), foram excluídas apenas as duas empresas que 
pertencem ao grupo Gerdau, que adotaram antecipadamente 
as normas internacionais de contabilidade, concluindo-se que 
a amostra utilizada por esta pesquisa é composta por 24 com-
panhias do setor de siderurgia e metalurgia brasileiro.

3.2. Coleta de dados
Os dados utilizados foram coletados nas demonstra-

ções contábeis arquivadas na página eletrônica da CVM até 
03.05.2011, ou seja, mais de 30 dias após o prazo regulamen-
tado pela autarquia. A coleta de dados consistiu na busca: (i) 
dos saldos anteriores e posteriores à transição (conciliação7) 

do lucro líquido (LL) e do patrimônio líquido (PL), conforme 
preconizado pelo Pronunciamento CPC 13 para a primeira 
etapa do processo de harmonização, cujas normas deveriam 
ser obrigatoriamente adotadas pelas companhias abertas 
para o exercício findo em 31.12.2008; e (ii) dos saldos ante-
riores e posteriores à adoção do IFRS completo, ou seja, con-
ciliações, nos moldes determinados pelos pronunciamentos 
CPC 37 e 43, para a segunda fase de transição, obrigatória 
para o exercício encerrado em 31.12.2010 e para os seguin-
tes, e que completa o processo de convergência.

Não foi encontrada base de dados preconcebida capaz de 
fornecer os dados necessários a esta pesquisa. Em virtude 
disso, a busca dos saldos acima mencionados foi efetuada a 
partir da investigação das demonstrações financeiras e, em 
especial, das respectivas notas explicativas, referentes aos 
exercícios 2008, 2009 e 2010, de cada uma das 24 empresas 
que compõem a amostra.

3.3. Análise qualitativa dos dados
Para a apreciação das informações divulgadas em cada 

uma das demonstrações contábeis foi utilizado o método de-
nominado Análise de Conteúdo. O processo de análise de 
conteúdo foi realizado com base nas seguintes etapas: (i) 
recorte de conteúdo; (ii) definição das categorias analíticas; 
e (iii) categorização final das unidades de análise (Laville & 
Dionne, 1999). A etapa definida como recorte de conteúdo 
foi superada a partir da coleta dos demonstrativos financei-
ros conforme descrito anteriormente. A definição das catego-
rias analíticas, ou seja, a criação de parâmetros para que as 
companhias objeto deste estudo sejam comparadas e classi-
ficadas, foi realizada com base na tipologia apresentada no 
Quadro 1. A terceira e última etapa da análise de conteúdo 
consistiu no enquadramento das companhias analisadas de 
acordo com as classes indicadas.

Quadro 1: Definição das categorias analíticas para a  
análise de conteúdo dos demonstrativos financeiros. 

Classificação Definição

Alheias

Companhias que reconhecem a existência de um 
processo de convergência às normas internacio-
nais, mas simplesmente desprezam os efeitos de 
transição, isto é, não citam os impactos causados 
pelo processo, como se estivessem imunes a ele.

Não afetadas
Companhias que reportam não terem sido afeta-
das, ou seja, não houve impactos de transição e, 
portanto, não foram necessários ajustes.

Afetadas que não 
divulgam

Companhias que se declaram afetadas pelas nor-
mas de convergência; entretanto, não divulgam os 
ajustes necessários por motivos diversos.

Afetadas que di-
vulgam

Companhias que aderiram às novas normas, in-
clusive às de transição.

6 Foi utilizada como referência a classificação “Siderur & Metalur” atribuída pela base de dados Economática às empresas do setor de siderurgia e metalurgia.
7 Entende-se como conciliação a demonstração dos efeitos da transição, decorrentes de cada rubrica, no patrimônio líquido e no resultado, cuja divulgação se fazia 

obrigatória, em notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício 2008, por força do item 56 do Pronunciamento CPC 13, aprovado pela Deliberação CVM 
n. 565/08.
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3.4. Análise quantitativa dos dados
Para investigar as diferenças entre os valores das variáveis (patrimônio líquido, lucro líquido e ROE), apurados antes e depois 

do reconhecimento dos efeitos de cada etapa de transição, foi utilizado o software SPSS v. 17 para a aplicação de testes de 
diferenças de médias. Empregou-se o teste de Wilcoxon, alternativa não paramétrica que, por não requerer o pressuposto da 
normalidade da distribuição dos dados envolvidos, mostrou-se adequada em função da quantidade de observações disponíveis.

Além dos testes inferenciais, utilizou-se uma forma adaptada do Índice de Conservadorismo (IC) de Gray (1980). Assim, o 
índice para a transição entre padrões contábeis foi calculado da seguinte forma:

O IC, conforme descrito na equação acima, permite que os padrões sejam comparados. Assim, se IC é maior que 1, então 
o patrimônio líquido ou lucro líquido apurado no padrão anterior (base i) é superior ao apurado no novo padrão (base j), o que 
significa que este último é mais conservador que o primeiro. De modo análogo, se IC é menor que 1, então o patrimônio líquido 
ou lucro líquido apurado no padrão anterior (base i) é inferior ao apurado no novo padrão (base j), o que significa que este último 
é menos conservador que o primeiro.

Para a execução dos testes foram adotadas as seguintes métricas e índices contábeis (variáveis):
(a)  Patrimônio Líquido (PL) e Lucro Líquido (LL): Os testes estatísticos comparam cada uma das métricas, de cada período 

de referência (2008 e 2009), correspondentes aos valores antes e depois da adoção do novo padrão contábil; 
(b)  Retorno sobre o patrimônio Líquido (ROE): Para o exercício de 2009, compreende a razão entre o lucro líquido de 2009 

e a média aritmética entre o patrimônio líquido dos exercícios de 2008 e 2009, para cada padrão contábil analisado (base). 
Para o exercício de 2008, corresponde à razão entre o lucro líquido de 2008 e o patrimônio líquido de 2008, para cada 
padrão contábil analisado (base). A medida utiliza para o exercício de 2008 é considerada uma proxy para a rentabilidade 
no período e foi adotada em virtude da ausência de saldos do exercício 2007 reportados no padrão da primeira fase (Base 
2). Com a aplicação de testes estatísticos sobre o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) visa-se atenuar a influência do 
efeito porte sobre os resultados. 

Para verificar o impacto da adoção das normas internacionais sobre o setor de siderurgia e metalurgia formulou-se a seguinte 
hipótese:

H0: Não há diferenças significativas de valores das métricas (lucro líquido e patrimônio líquido) e índices contábeis (ROE) 
quando divulgados sob as normas do padrão contábil anterior (Basei) e sob as normas do novo padrão contábil (Basej) para o 
mesmo período de referência.

Considerando que houve duas mudanças de padrões contábeis, consoante descrito na Figura 1, a hipótese genérica H0 
desmembra-se em três hipóteses, que possuem o condão de testar os impactos gerados na primeira etapa de transição (Base 1 
para a Base 2), na segunda fase (Base 2 para a Base 3) e o impacto total do processo de adoção do IFRS (Base 1 para a Base 3).

4. RESULTADOS
4.1. Análise Qualitativa

O processo de análise de conteúdo das informações divulgadas nas demonstrações contábeis das empresas do setor de si-
derurgia e metalurgia, que consistiu na coleta dos dados e classificação, de acordo com a tipologia descrita na metodologia, está 
resumido a seguir.
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Tabela 1: Distribuição de frequências do nível de divulgação dos efeitos de cada fase de transição.

1ª fase 2ª fase Completo

Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi%

Companhias do Setor de Siderurgia e Metalurgia (amostra)a 24 100% 21 100% 21 100%

Painel 1 - Reconhecimento dos efeitos da transição 

Alheias 4 17% 4 19% 5 24%

Não afetadas 5 21% 2 10% 2 10%

Afetadas que não divulgam 6 25% - - - -

Afetadas que divulgam 9 38% 15 71% 14 67%

Painel 2 – Formas de divulgação dos efeitos da transição - companhias “afetadas que divulgam”

Apresentaram tabela de conciliação 9 100% - - - -

Reapresentaram balanço patrimonial para fins comparativos 2 22% 15 71% 14 67%

Apresentaram conciliação do resultado para fins comparativos 2 22% 15 71% 0 0%

Painel 3 - Data escolhida para a transição

Data de transição 31/12/2006 ou 01/01/2007 3 13% - - - -

Data de transição 31/12/2007 ou 01/01/2008 18 75% - - - -

Data de transição não reportada 3 13% - - - -
a O total sofre decréscimo em razão das incorporações: uma empresa incorporada em 2009 e duas em 2010. 

Por outro lado, o baixo nível de divulgação detectado pode 
estar relacionado às dificuldades inerentes ao processo de 
transição, que incluem: (i) a complexidade de adaptação dos 
sistemas e processos; (ii) o despreparo dos profissionais envol-
vidos (inexperiência e/ou falta de conhecimento); e (iii) o pouco 
tempo concedido para que as companhias assimilassem os 
novos padrões; sendo este último um fator relevante para o 
caso brasileiro, conforme assinalado anteriormente (IATRIDIS 
e ROUVOLIS, 2010; SOUZA e COUTINHO FILHO, 2007).

A leitura integral e comparativa dos relatórios financeiros 
divulgados pelas companhias do setor para os exercícios 
compreendidos entre 2008 e 2010, permitiu que fossem iden-
tificados alguns problemas específicos de divulgação, entre 
os quais se destacam:

(a)  Contradição entre as demonstrações financeiras re-
lativas ao exercício 2009 e as relativas ao exercício 
2010. Uma das companhias classificadas como alheias 
relatou, nas DFs de 2009, que os pronunciamentos e 
interpretações emitidos no curso daquele exercício 
somente seriam adotados para a elaboração de suas 
demonstrações financeiras a partir de 2010, com aplica-
ção retrospectiva no que coubesse. Apesar dessa afir-
mação, nas DFs 2010, divulgou que já vinha adotando, 
desde o exercício 2009, os pronunciamentos CPC emiti-
dos em 2009 e 2010, o que a dispensava de reapresen-
tar os balanços de 2009 sob o novo padrão.

(b)  Desconhecimento da norma de adoção inicial Pro-
nunciamento CPC 13. Entre as companhias não afe-
tadas, foi identificado o caso de uma companhia que 
afirma ter adotado a Deliberação CVM n. 506/06 (Prá-
ticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis 
e Correção de Erros) sem ter feito qualquer menção ao 
Pronunciamento CPC 13, que trata especificamente da 
adoção inicial das normas da primeira etapa do proces-

Os resultados dispostos no Painel 1 da Tabela 1 demons-
tram que quatro companhias não abordaram, em suas de-
monstrações financeiras, os efeitos de ambas as fases de 
transição. Essas companhias mencionam, em notas expli-
cativas, que adotaram as novas normas referentes ao pro-
cesso de convergência; entretanto, são omissas quanto aos 
impactos da adoção, ou seja, não mencionam se foram ou 
não afetadas. Outras seis companhias (25% do setor), apesar 
de declararem-se afetadas pelo processo de convergência no 
ano de 2008 (primeira fase), não divulgaram os ajustes ne-
cessários à adoção das novas normas.

Além disso, cinco empresas (21% do total) reportaram te-
rem adotado as normas da primeira fase, porém não foram 
afetadas, tornando os ajustes de transição desnecessários. 
Na segunda fase do processo de convergência, apenas duas 
empresas (10% do total) declararam-se não afetadas pelas 
novas normas. Essa constatação, de que a adaptação aos 
novos padrões dispensou ajustes, mostra-se curiosa, tendo 
em vista que, confrontando-se as alterações das novas nor-
mas em vigor com as distribuições de bens, direitos e obriga-
ções nos balanços analisados, tem-se a impressão de que os 
impactos não poderiam ser evitados.

Esse conjunto de resultados confirma os baixos graus de 
compliance encontrados por Santos e Calixto (2010), que 
constataram que, das 318 companhias abertas investigadas, 
apenas 28% divulgaram os efeitos dos ajustes da adoção das 
normas da primeira etapa do processo de convergência con-
forme determinado pelo Pronunciamento CPC 13; bem como 
confirmam que algumas companhias do setor de siderurgia 
e metalurgia não têm divulgado algumas informações de ca-
ráter obrigatório em seus relatórios financeiros anuais, o que 
corrobora os resultados, reportados por Colauto et. al. (2010), 
de que nenhuma empresa do setor divulga a totalidade das 
informações obrigatórias.
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so de convergência. Tal companhia também não divul-
ga a data adotada para a transição às novas normas. 
Percebe-se, assim, que a norma de adoção inicial não 
era conhecida ou simplesmente foi desrespeitada, o que 
leva à imediata questão sobre o atendimento às demais 
normas de transição.

(c)  Divulgação dos ajustes (conciliação) apenas para o 
patrimônio líquido. Determinada empresa, apesar de 
classificada entre as afetadas que divulgam, apresen-
tou, em nota explicativa às demonstrações de 2008, os 
efeitos decorrentes da adoção dos novos padrões con-
tábeis apenas para o patrimônio líquido e não para o 
resultado, apesar de declarar que “todos os ajustes com 
impacto no resultado foram efetuados contra lucros e 
prejuízos acumulados”. Desta forma, percebe-se dis-
crepância entre os ajustes que a companhia afirma ter 
efetuado e aqueles que são efetivamente divulgados.

Apesar dos problemas de divulgação identificados, des-
taca-se que os pareceres de auditoria que acompanham as 
demonstrações contábeis analisadas não divulgam qualquer 
ressalva nesse sentido, com exceção de um único parecer 
que apresenta como base para a ressalva o fato de a compa-
nhia e suas controladas não terem adotado os procedimentos 
regulamentados pela Deliberação CVM n. 619/09, que trata 
da adoção do custo atribuído (deemed cost) como elemento 
de avaliação de seus bens do ativo imobilizado.

Em resumo, das 24 companhias que compõem a amostra, 
apenas nove (38%) apresentaram a tabela de conciliação, 
na primeira fase de transição, nos moldes determinados pelo 
Pronunciamento CPC 13. Os resultados demonstram que o 
número de empresas do setor que aderiram à norma de ado-
ção inicial para a segunda etapa (pronunciamentos CPC 37 
e 43) foi maior em relação ao que foi notado para a primeira 
etapa (Pronunciamento CPC 13), pois 14 (67% do total) com-
panhias apresentaram os balanços patrimoniais referentes 
aos exercícios 2008, 2009 e 2010 no padrão IFRS. Apenas 
uma companhia descumpriu esse normativo, apresentando 
somente os balanços de 2009 e 2010 no novo padrão, o que 
justifica a diferença entre as colunas 2ª fase e Completo, que 
possuem 15 e 14 observações, respectivamente. 

4.2. Análise quantitativa dos impactos nas  
métricas e índices
4.2.1. Resultados para a primeira fase de convergência

Os resultados dos testes de médias para a primeira fase de 
transição (Painel 2 da Tabela 2) demonstram que os impactos 
dessa etapa não foram significativos (aceita-se H0) para as 
variáveis lucro líquido 2008 (LL 2008) e para a proxy retorno 
sobre patrimônio líquido 2008 (proxy ROE 2008), ou seja, há 
probabilidade estatisticamente significante de que as médias, 
calculadas para cada variável antes e depois da adoção dos 
novos padrões, sejam iguais. Por outro lado, a variável PL 
2008 (patrimônio líquido do exercício 2008) apresentou uma 
diferença estatisticamente significativa (ao nível de 10%), re-
jeitando H0.

Apesar desses resultados para os testes de médias, as 
variáveis LL 2008 e proxy ROE 2008 sofreram decréscimo 
médio de 5,3% e 68,2%, respectivamente. Já a variável PL 
2008 sofreu redução média de 16,1%, sendo que o ajuste 
que mais impactou negativamente o patrimônio líquido 2008 
foi a reversão da reserva de reavaliação8. Destaca-se que 
uma das empresas da amostra reverteu integralmente essa 
reserva, gerando um ajuste que, considerado isoladamente, 
representa 99% do total do ajuste negativo reportado pelo se-
tor. Desconsiderando-se tal empresa, a redução média é de 
0,2%. Santos e Calixto (2010) e Grecco, Geron e Formigoni 
(2009), em estudos com bases amostrais distintas, também 
identificaram ajustes significativos decorrentes da proibição 
da reavaliação de ativos.

Da análise do Painel 4 da Tabela 2, tem-se que apenas 
uma empresa divulgou ajuste positivo para o PL 2008, o que 
foi decorrente dos ajustes a valor presente de ativos e passi-
vos monetários (CPC12), único impacto de transição reporta-
do pela empresa. Duas empresas, entre as oito analisadas, 
apresentaram ajustes positivos para a variável LL 2008. Uma 
delas divulgou que os responsáveis foram os ajustes a valor 
de mercado de instrumentos financeiros e derivativos (Pro-
nunciamento CPC 14) e o estorno da depreciação a maior 
decorrente da reavaliação (art. 6º da Lei n. 11.638/07). A outra 
empresa atribuiu tais ajustes positivos à variação cambial de 
empréstimos e financiamentos (Pronunciamento CPC 02).

As estatísticas descritivas do índice de conservadorismo 
(Painel 3 da Tabela 2) confirmam, para o setor de siderurgia e 
metalurgia brasileiro, o conservadorismo do padrão da primei-
ra etapa de transição (Base 2) em relação ao padrão anterior 
(Base 1), também verificado nos estudos de Santos (2010), 
Santos e Calixto (2010) e Grecco, Geron e Formigoni (2009).

4.2.2. Resultados para a segunda fase de convergência
Para a segunda fase de transição, os testes de médias 

(Painel 2 da Tabela 2) revelam impactos significativos para 
as variáveis patrimônio líquido 2008 (PL 2008) e patrimônio lí-
quido 2009 (PL 2009), ambos ao nível de significância de 5%. 
A hipótese nula H0 também é rejeitada para a variável retorno 
sobre patrimônio líquido 2009 (ROE 2009), mas ao nível de 
significância de 10%. Por outro lado, a variável LL 2009 (lucro 
líquido do exercício 2009) não apresentou uma diferença es-
tatisticamente significativa.

As variáveis PL 2008 e PL 2009 foram acrescidas em 5,2 e 
9,1% (Painel 1 da Tabela 2), respectivamente, como efeito de 
transição do padrão da primeira etapa (Base 2) para o padrão 
IFRS (Base 3). Devido à baixa qualidade das divulgações de 
transição para o setor, conforme constatado anteriormente, 
não foi possível medir com precisão os impactos de cada 
norma; entretanto, a análise de cada demonstração financei-
ra permitiu constatar que a adoção do valor justo dos ativos 
imobilizados como custo atribuído (Pronunciamento CPC 27), 
tendo como contrapartida a conta Ajuste de Avaliação Patri-
monial, do patrimônio líquido, foi uma das principais causas 
dos acréscimos de transição para as variáveis PL 2008 e PL 

8 O art. 6º da Lei n. 11.638/07 facultou às entidades: (i) a manutenção dos saldos existentes nas reservas de reavaliação até a sua efetiva realização, ou (ii) estorná-los 
até o final do exercício social de 2008.
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2009, com destaque para esta última, uma vez que a maioria das empresas adotou 1º de janeiro de 2009 como data base para 
adoção inicial do custo atribuído.

Da análise do Painel 4 da Tabela 2, tem-se que todas as companhias analisadas reportaram ajustes positivos para a variável 
PL 2008. Já em relação à variável PL 2009, das 15 empresas investigadas, apenas três apresentaram ajustes negativos. Em duas 
dessas empresas que divulgaram ajustes negativos não foi possível analisar as causas desses ajustes, pois não foram apresenta-
das conciliações detalhadas para a transição do lucro líquido no padrão anterior (Base 2) para o novo padrão (Base 3). Uma das 
empresas divulgou a conciliação detalhada dos ajustes negativos para o PL 2009 e a justificativa apresentada para a diminuição foi 
o cumprimento do Pronunciamento CPC 32 (tratamento contábil para tributos incidentes sobre o lucro), que determina o reconheci-
mento do imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a reavaliação de terrenos na medida em que se realizem por venda. 

As variáveis LL 2009 e ROE 2009 seguiram tendência contrária, visto que sofreram reduções médias de 1,5 e 137% (Painel 1 
da Tabela 2), respectivamente. Das 12 empresas analisadas, seis apresentaram ajustes negativos para a métrica LL 2009, outras 
seis, positivos (Painel 4 da Tabela 2). Mesmo em meio aos problemas de divulgação, foi possível selecionar as principais causas 
para os ajustes, que foram: (i) a constituição de provisões em obediência ao CPC 25; (ii) a reclassificação de ativos biológicos 
e o reconhecimento pelo valor justo (CPC 29); (iii) adoção do CPC 27 – Imobilizado, incluindo a adoção do custo atribuído e a 
reclassificação de propriedades para investimento; e (iv) ajustes decorrentes da aplicação do CPC 19 – Participação de Empre-
endimento Controlado em Conjunto. 

Entre as 12 companhias que tiveram a métrica LL 2009 analisada, 10 divulgaram suas notas explicativas em formato que não 
43cada rubrica da conciliação é associada mais de uma norma impactante, o que representou uma limitação ao desenvolvimento 
do presente estudo e reforça os problemas de evidenciação reportados anteriormente nos resultados da análise qualitativa.

Tabela 2: Resultados dos testes quantitativos para os efeitos de cada fase de transição ao IFRS.

Painel 1: Descrição das vari-
áveis (em milhares de reais, 
exceto para os índices)

1ª fase 2ª fase Completo

PL 2008 LL 2008 PROE 2008 PL 2008 PL 2009 LL 2009 ROE 2009 PL 2008

Valor médio antes do novo 
padrão

3.096.311 1.184.162 0,143 3.686.607 1.529.841 340.064 -0,285 2.015.722

Valor médio depois do novo 
padrão

2.597.486 1.121.261 0,045 3.876.749 1.668.650 334.976 0,105 1.790.247

Ajuste médio -498.990 -62.900 -0,097 190.142 138.809 -5.088 0,390 -225.475

% (ajuste ÷ antes do novo pa-
drão)

-16,1% -5,3% -68,2% 5,2% 9,1% -1,5% -137% -11,2%

Painel 2: Resultados dos tes-
tes de médias

PL 2008 LL 2008 ROE 2008 PL 2008 PL 2009 LL 2009 ROE 2009 PL 2008

Estatística Z (Wilcoxon) -1,955 -1,120 -0,238 -2,201 -2,385 -0,628 -1,883 -2,103

Significância (α) 0,051 0,263 0,017 0,028 0,017 0,530 0,060 0,035

Painel 3: Estatísticas Descriti-
vas do Índice de Conservado-
rismo

PL 2008 LL 2008 ROE 2008 PL 2008 PL 2009 LL 2009 ROE 2009 PL 2008

Média 1,079 1,390 1,338 0,574 0,895 1,025 -5,542 0,821

Mediana 1,006 1,206 1,207 0,751 0,939 1,026 1,557 0,897

Desvio Padrão 0,221 0,570 0,616 0,594 0,144 0,124 24,355 0,466

Mínimo 0,986 0,854 0,594 -0,610 0,534 0,775 -82,774 -0,590

Máximo 1,667 2,382 2,356 0,961 1,085 1,245 2,777 1,599

Painel 4: Distribuição de Fre-
quências do Índice de Conser-
vadorismo

PL 2008 LL 2008 ROE 2008 PL 2008 PL 2009 LL 2009 ROE 2009 PL 2008

Fr Fr% Fr Fr% Fr Fr% Fr Fr% Fr Fr% Fr Fr% Fr Fr% Fr Fr%

Aumento superior a 10% (IC < 
0,90)

- - 1 13% 2 25% 4 67% 7 47% 2 17% 2 17% 7 50%

Aumento entre 5 e 10% (0,90 
=< IC =< 0,95)

- - - - - - - - 1 7% - - - - 1 7%

Aumento de até 5% (0,95 < IC 
< 1)

2 22% 1 13% - - 2 33% 4 27% 4 33% - - 4 29%

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 
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As estatísticas descritivas do índice de conservadorismo 
(Painel 3 da Tabela 2) reforçam que, para as métricas PL 2008 
e PL 2009, o padrão da primeira etapa de transição (Base 2) é 
mais conservador em relação ao padrão IFRS (Base 3). Con-
tudo, os índices de conservadorismo para o lucro líquido 2009 
e para o retorno sobre o patrimônio líquido 2009 contrariam 
essa tendência.

4.2.3. Resultados para o processo completo de 
convergência

Em função da característica peculiar do processo de conver-
gência brasileiro para as normas internacionais de contabilida-
de, que se fez em duas etapas, aliada às particularidades da 
divulgação dos efeitos iniciais da transição em notas, somente 
foi possível analisar os efeitos de todo o processo de conver-
gência para a variável patrimônio líquido 2008 (PL 2008). Nes-
te caso, foi possível avaliar os efeitos de todo o conjunto de 
normas responsáveis pelo processo de convergência, uma vez 
que a análise parte dos números contábeis preparados com 
base no padrão anterior à Lei n. 11.638/07 (Base 1) para o 
novo padrão, já alinhado às normas internacionais (Base 3).

O resultado do teste de média (Painel 2 da Tabela 2) de-
monstra que foi significativo o impacto de transição do proces-
so completo para a variável PL 2008, uma vez que a hipótese 
nula H0 foi rejeitada ao nível de significância de 5%. 

Para as 14 companhias analisadas, a redução média foi de 
11,2% (Painel 1 da Tabela 2). Entretanto, desconsiderando a 
grande empresa do setor, citada anteriormente, que reverteu 
toda a reserva de reavaliação no exercício 2008, esse ajuste 
na variável PL 2008 decorrente do processo completo de con-
vergência passa a ser um acréscimo médio de 5,9%. 

Sendo assim, eliminando-se o efeito acima mencionado, 
é possível concluir que o aumento sofrido pela métrica na 
segunda fase de transição não foi suficiente para suprir in-
tegralmente a redução decorrente da primeira fase de con-
vergência, permitindo, ainda, que os números reportados sob 
as normas anteriores ao processo de convergência (Base 1) 
fossem superados.

As estatísticas descritivas do índice de conservadorismo 
(IC) (Painel 3 da Tabela 2), demonstram um acréscimo médio 
da ordem de 17,9%. Esse resultado confirma o conservado-
rismo do padrão contábil brasileiro anterior à Lei n. 11.638/07 
previsto por Gray (1988), em especial o conservadorismo do 
antigo padrão adotado pelo setor de siderurgia e metalurgia. 
Os resultados estão alinhados àqueles encontrados, para o 
processo de convergência italiano, por Cordazzo (2008), que 
reporta que o patrimônio líquido no padrão contábil italiano 

anterior é, em média, 4,78% inferior ao divulgado no padrão 
IFRS. Este estudo também corrobora o conservadorismo 
constatado por O’Connell e Sullivan (2008) para os padrões 
contábeis de países regidos pelo sistema Code Law (Espa-
nha, Alemanha, Holanda, França e Itália).

5. CONCLUSÕES
Este estudo investigou os efeitos da adoção do IFRS no Bra-

sil, para as duas etapas do processo de convergência, bem 
como o efeito conjunto dessas etapas, nas métricas lucro lí-
quido e resultado líquido, bem como no índice contábil ROE, 
das companhias brasileiras do setor de siderurgia e metalurgia.

Os resultados desta pesquisa demonstraram que parcela 
considerável das companhias do setor de siderurgia e meta-
lurgia não atendeu aos requisitos normativos (pronunciamen-
tos CPC 13, 37 e 43) de adoção inicial no que diz respeito à 
evidenciação. Adicionalmente, foram notadas, nos relatórios 
contábeis, contradições quanto à adoção das novas normas 
e, também, consideráveis variações nas formas de divulga-
ção das informações.

Em relação aos impactos do processo de convergência 
nas métricas e índices contábeis analisados, verificou-se que: 

(a) Os impactos da primeira etapa de transição provocaram 
uma redução média de 16,1% no patrimônio líquido e de 
5,3% no lucro líquido do exercício 2008, sendo apenas 
o primeiro estatisticamente significativo. Já os índices 
de conservadorismo médios calculados (1,079 e 1,390, 
respectivamente) indicam que o padrão contábil da pri-
meira etapa de transição é mais conservador em rela-
ção ao padrão anterior; 

(b) Os impactos da segunda fase de transição provocaram 
efeitos positivos, da ordem de 5,2% para o patrimônio 
líquido de 2008 e de 9,1% para o patrimônio líquido de 
2009, ambos estatisticamente significantes ao nível de 
5%. Para a métrica lucro líquido de 2009 (LL 2009) ocor-
reu um decréscimo médio da ordem de 1,5%, não esta-
tisticamente significante; e 

(c)  O impacto do processo completo de convergência para 
a variável patrimônio líquido 2008, da ordem de -11,2%, 
foi estatisticamente significativo a 5% e o índice de con-
servadorismo calculado (0,821) confirma o conserva-
dorismo do padrão contábil brasileiro anterior à Lei n. 
11.638/07.

Em geral, os resultados demonstram que as práticas con-
tábeis brasileiras anteriores ao processo de convergência 
eram mais conservadoras em relação ao padrão alinhado às 
normas internacionais de contabilidade. A contribuição deste 

Diminuição de até 5% (1 < IC 
< 1,05)

6 67% 1 13% 1 13% - - 2 13% - - - - 1 7%

Diminuição entre 5 e 10% 
(1,05 =< IC =< 1,10)

- - - - - - - - 1 7% 3 25% - - - -

Diminuição superior a 10% (IC 
< 1,1)

1 11% 5 63% 5 63% - - - - 3 25% 10 83% 1 7%

Totala (n) 9 100% 8 100% 8 100% 6 100% 15 100% 12 100% 12 100% 14 100%

a A variação do total de observações decorre dos problemas de divulgação encontrados para o setor, conforme reportado na seção 4.1.
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estudo é, principalmente, a análise dos impactos e suas especificidades para cada etapa de convergência, sob as óticas qualita-
tiva e quantitativa, tendo como base um setor de atividade de fundamental importância para a economia brasileira.

Pretende-se, com este estudo, estender uma gama de contribuições a investidores, analistas de mercado, atores do processo 
regulatório e outros pesquisadores no sentido de uma melhor compreensão dos efeitos gerados, no setor de siderurgia e metalur-
gia da economia brasileira, pelo processo de harmonização das normas e práticas contábeis àquelas ditadas pelo IASB.
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Resumo
O conceito de sociedade de auditoria, desenvolvido por 

Porter (1999), tem subjacente a ideia de que a sociedade, no 
sentido amplo, está em constante processo de verificação e 
monitorização de comportamentos, impondo regras, cada vez 
mais apertadas, de Corporate Governance, conforme Reding 
et al. (2009:3-174).

Esta situação traduz-se num incremento da atividade regu-
ladora relativamente à contabilidade, auditoria e governo das 
sociedades, e é consequência do chamado efeito económico 
das normas. A interação existente entre a contabilidade, a au-
ditoria e a economia é patente e tem fomentado, tendo como 
referência uma política económica geral de bem-estar social, 
uma intervenção no processo de normalização da contabili-
dade e da auditoria. Esta intervenção pública tem subjacente 
o conceito de que a contabilidade e a auditoria têm caracte-
rísticas de bens públicos, tornando-as, por isso, atividades de 
transcendente importância na sociedade atual.
Palavras-chave: auditoria, diferenças de expetativas, regu-
lação, Corporate Governance, transparência da informação 
financeira.

Abstract
Behind the concept of auditing society, developed by Porter 

(1999), is the idea that the society, in the broad sense, is in a 
constant process of behaviour verification and monitoring, im-
posing increasingly strict rules, from Corporate Governance, 
according to Reding et al. (2009:3-174).

This situation results in an increase of the regulatory activ-
ity regarding accounting, auditing and corporate governance, 
and it is the consequence of the so-called economic effect of 
rules.  The existing interaction between accounting, auditing 
and economy is evident and has stimulated, having as refer-
ence an economic policy of social well-being, an intervention 
in the accounting and auditing standardization process. Be-
hind this public intervention lies the idea that accounting and 
auditing have characteristics of public assets, which makes 
them very important activities in today’s society. 
Key words: Auditing, expectation gap, regulation, Corporate 
Governance, financial information transparency.
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Introdução
A crescente importância dos serviços, numa economia glo-

bal, induz a que um maior número de empresas procure com-
preender as necessidades dos consumidores, para, como co-
rolário, fornecerem serviços de qualidade. Neste contexto, as 
expetativas desempenham um importante papel na formação 
da satisfação e da qualidade do serviço percecionada pelo 
cliente e resultam da comparação entre o nível de desempe-
nho percecionado e o nível de desempenho esperado pelo 
consumidor.

Tolman (1932) foi o primeiro autor a aplicar a terminolo-
gia “expetativas” no contexto comportamental. Zeithaml et al. 
(1993:1) referem que as crenças em relação a um determi-
nado produto/serviço são utilizadas como padrões, ou pon-
tos de referência, relativamente aos quais o desempenho e 
a qualidade do produto/serviço são avaliados. Estas âncoras 
advêm de variadas fontes de informação, tais como: experi-
ências antecedentes com o serviço solicitado ou com servi-
ços concorrentes, opiniões de terceiros e publicidade. Estas 
situações podem originar expetativas em relação aos serviços 
fornecidos pelas empresas.

A existência deste tipo de expetativas está fundamentada 
em duas correntes teóricas: a literatura relacionada com a 
qualidade do serviço ou should expectations (Parasuraman 
et al., 1988) e a literatura relacionada com a satisfação ou will 
expectations (Swan e Trawick, 1980). Vejamos o que significa 
cada uma delas:

- Should expectation: As should expectations correspon-
dem ao desejo, ou ao nível ideal de performance de um 
determinado serviço, ou seja, os consumidores geram 
expetativas sobre o que deve acontecer ao contratarem 

Artigo recbido em 24/04/12, aceito em 24/07/12.
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um serviço. O que eles pensam que deveria acontecer 
pode ser alterado em função do que lhes foi dito relati-
vamente ao que devem esperar de um determinado ser-
viço, bem como sobre a visão que outros consumidores 
têm sobre a razoabilidade e fiabilidade de serviços se-
melhantes, prestados por empresas concorrentes, isto 
é, os desejos dos consumidores e necessidades são 
influenciáveis pelo marketing e fatores competitivos. Es-
tas situações podem modificar as should expectations, 
no entanto, Boulding et al.. (1993) veem-nas como sen-
do mais estáveis ao longo do tempo. 

- Will expectations: Na literatura da satisfação do consu-
midor, as expetativas são tratadas como previsões dos 
consumidores em relação ao que estes esperam encon-
trar quando requerem um determinado serviço, ou seja, 
os consumidores formam expetativas sobre o que vai 
acontecer quando contratam um serviço a uma deter-
minada empresa. Miller (1977) designou esta situação 
como o expected standard, que é o resultado de uma 
estimativa, não incluindo uma componente afectiva. 
Oliver (1993) introduz a nonquality performance dimen-
sions, segundo a qual estas dimensões não são críticas 
para a performance operacional mas têm a capacidade 
de causar uma sensação de desagrado no consumidor, 
como é exemplo a cor de um carro ou a decoração de 
um restaurante.

Apesar das duas correntes teóricas utilizarem diferentes 
padrões para “medir” as expetativas, estas e as perceções, 
em ambas as literaturas, estão ligadas pelo paradigma da não 
verificação das expetativas (Oliver, 1980). Este paradigma 
refere que, quanto maior forem as expetativas em relação à 
atual performance de um serviço, maior será o grau de des-
contentamento e a satisfação menor. Oliver (1981:33-34) in-
corporou as noções de previsão e desejo numa única noção:

“A probabilidade de ocorrência (ex. a probabilidade de um 
empregado estar disponível para atender o cliente) e a avalia-
ção da ocorrência (boa ou má) são ambas necessárias, uma 
vez que não é claro que determinados atributos sejam desejá-
veis para todos os consumidores”.

No entanto, esta definição confunde os julgamentos dos 
consumidores e as suas estimativas de probabilidade. De 
facto, duas pessoas podem ter as mesmas estimativas de 
probabilidade de que um vendedor esteja disponível para 
atendê-las, mas uma pode desejar essa atenção enquanto a 
outra pode pensar que o vendedor apenas se deve dirigir às 
pessoas quando solicitado. Assim, a única maneira de cla-
rificar o significado de expetativas é evitar confundir should 
expectations com will expectations como referem Laroche et 
al. (2004:364).

Boulding et al. (1993:7-27) realizaram um estudo com o 
objetivo de traçar o método como os consumidores formam e 
atualizam as suas perceções relativamente à qualidade de um 
serviço e identificar as consequências dessas perceções na 
estratégia das empresas. Os resultados indicam que, quan-
to maior forem as perceções relacionadas com a qualidade 
global de serviço de uma empresa, maior é a probabilidade 
de os consumidores terem comportamentos que beneficiem 
a empresa .

A pesquisa destes autores também demonstrou como é 
que as empresas podem aumentar a perceção dos consumi-
dores sobre a qualidade do serviço prestado. O modelo exis-
tente define perceção da qualidade como o gap entre as ex-
petativas e as perceções, não diferencia os diferentes tipos de 
expetativas, pelo que, na prossecução da qualidade do ser-
viço, as empresas tentem aumentar as perceções positivas 
dos consumidores ou então diminuir as expetativas destes. 
No entanto, Boulding et al. (1993:24) demonstram que a qua-
lidade do serviço é apenas influenciada pelas perceções. Au-
mentar as perceções dos consumidores sobre aquilo que uma 
empresa vai providenciar no futuro conduz a conhecimentos 
mais elevados relacionados com a qualidade após a exposi-
ção do consumidor ao serviço atual. Podemos, assim, inferir 
que as empresas, se quiserem aumentar a perceções dos 
consumidores sobre a qualidade do serviço fornecido, devem 
elevar as expetativas preditivas em vez de as diminuírem.

Os resultados obtidos demonstram igualmente que as ex-
petativas dos consumidores relativamente à qualidade do ser-
viço que as empresas deveriam empreender ao fornecerem 
um determinado serviço, diminuem a perceção em relação ao 
último serviço efetuado. Para as empresas o ideal seria conju-
gar estes dois tipos de expetativas, ou seja, simultaneamente 
aumentar as will expectations e diminuir as should expecta-
tions. 

Quando estamos a analisar a auditoria, estamos a referir-
mo-nos a um serviço prestado por profissionais, em que os 
“consumidores” são os utilizadores da informação financeira. 
Como se trata da prestação de serviços, estamos diante da 
possibilidade de existência de um gap entre as expetativas 
que os utilizadores da informação financeira têm sobre o tra-
balho desenvolvido pelos auditores e a perceção que têm 
sobre a realização efectiva desse trabalho. Neste campo, a 
satisfação dos consumidores com a qualidade do serviço, ou 
seja, com o relatório de auditoria pode aumentar se o mesmo 
integrar várias dimensões correspondentes às expetativas 
dos consumidores. 

Estes são cada vez mais os fundos de investimentos que, 
num contexto de globalização da economia e fundamental-
mente de incerteza, requerem que a informação financeira 
tenha características cada vez mais abrangentes, engloban-
do, para além da informação financeira histórica, a análise e 
gestão dos riscos. Esta característica estrutural da sociedade 
atual pode ser um importante indutor de mudança (Albrech, 
2000:67), capaz de fomentar a instauração de melhores prin-
cípios éticos e standards normativos para a contabilidade e 
auditoria por parte dos poderes públicos, tendo em atenção 
uma política macro e microeconómica de bem-estar. A regu-
lamentação destas disciplinas assenta na sua consideração 
como profissões de interesse público, e, portanto, podem ser 
consideradas como bens públicos, na medida em que a infor-
mação financeira é utilizada pela sociedade em geral (New-
man, 2005:289-313). Como as normas de contabilidade e 
auditoria têm efeitos económicos, a sua regulamentação tem 
subjacente um conjunto de poderes de compensação (Gal-
braith, 62; Bruyn, 2003:16-17), que tem por objectivo monito-
rizar e controlar dinamicamente os negócios (Diaz, 2004:119) 
e impor uma ética de negócios para otimizar os resultados de 
todos os intervenientes (Keasey, 2005:1-7).
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A auditoria e a contabilidade são consideradas fenómenos 
sociais (Flint, 1988:14; Puttick, 2007:45), e neste contexto, a 
estrutura do relatório contabilístico e do relatório de auditoria, 
bem como os objetivos de ambas as disciplinas, começam 
a ser questionados, propondo os autores mencionados um 
desenho diferente capaz de satisfazer simultaneamente dife-
rentes perspetivas: dos investidores financiadores, dos regu-
ladores/auditores, da gestão, da empresa de auditoria e da 
contabilidade, a perspetiva profissional e a perspetiva social 
(Mills, Betner, 1999:187). Ora, esta multiplicidade de interesse 
em jogo não pode ser controlada pela profissão, na medida 
em que produzem vários gaps: entre deveres e responsa-
bilidade dos auditores, de diversificação de serviços versus 
independência, de ausência de competitividade intraprofis-
sional e de ambiguidade entre qualidade e custo da audito-
ria. Estamos em presença de dilemas éticos fundamentais, e 
como a profissão tem vindo a incorporar esta conflitualidade 
de uma forma lenta, tem acrescentado novas regras relacio-
nadas com a transparência do mercado de capitais, conforme 
o desenho efetuado pela Sarbanes Oxley Act (SOA) (2002).

A sociedade, a economia, a contabilidade e a auditoria 
interrelacionam-se no âmbito dos citados dilemas, que ao re-
fletirem mudanças da sociedade, podem alterar os âmbitos 
da contabilidade e auditoria, como se pretende demonstrar 
neste trabalho.

Sociedade e Economia
O comportamento social e económico do ser humano é 

um constante objeto de estudo das ciências sociais e huma-
nas, assumindo as relações entre a sociedade e a auditoria 
uma dimensão específica na vasta problemática do estudo 
do comportamento humano e da pluralidade das suas mani-
festações.

A sociedade, em termos gerais, é objeto de estudo da so-
ciologia que se assume como ciência total (Giner, 1983:16), 
enquanto que a economia estuda basicamente as diversas 
formas de produção, distribuição, consumo e circulação de 
dinheiro (Albalate, 2004:28). Estas grandezas económicas 
desenvolvem-se em organizações, cuja razão de ser, objeti-
vos e função social, radicam na satisfação das necessidades 
e expetativas dos indivíduos, em constante interação com a 
sociedade que servem, no contexto de uma envolvente carac-
terizada por um grau elevado de dinamismo, complexidade e 
incerteza, e que pressupõe uma auscultação contínua e sis-
temática da envolvente. Esta interação entre sociedade, eco-
nomia e organizações, no âmbito da sociedade da informa-
ção, pressupõe uma seleção de toda a informação disponível, 
convertendo-a num elemento de vital importância (Albalate, 
2004:123) da qual depende a qualidade do diagnóstico e con-
sequentemente a estratégia de desenvolvimento das organi-
zações e da sociedade como um todo.

A contabilidade e a auditoria – a primeira, concebida, hoje, 
quase universalmente, como um sistema de informação de 

gestão4, que expressa, reconhece, mede, analisa e relata os 
fenómenos patrimoniais que evoluem no seio da empresa 
(Macintosh, 2002:9), e a segunda, validando a informação 
financeira produzida e divulgada pelas empresas e organi-
zações –, desempenham um importante papel económico, 
político e sociológico, pelas implicações que produzem nas 
comunidades em que operam ao nível das decisões econó-
micas, modelos organizacionais e de controlo (Lee, 1996:3).

A auditoria, no contexto da sociedade moderna, tem uma 
função de transformação e é uma importante componente da 
mudança organizacional ao validar e monitorizar as transfor-
mações macro e micro económicas que se desenvolvem na 
economia (Brow et al., 2004:XII). Por sua vez, o desenvolvi-
mento económico e social tem gerado:

- Um conjunto de externalidades, ou seja, consequências 
do desenvolvimento da atividade económica que não 
são refletidas nos custos, quer dos indivíduos, quer das 
organizações que desfrutam os benefícios da atividade;

- Um conjunto de dilemas éticos relacionados com a de-
gradação da envolvente física, paisagística e humana, 
bem como a eficiência económica versus destruição da 
vida e das comunidades.

No entanto, a contabilidade e a auditoria, estruturadas nos 
conceitos de matching, accrual e prudence (Cunningham, 
2004:54-63) não refletem, de forma integrada, todo o espetro 
de implicações que provocam o crescimento e desenvolvi-
mento económico, admitindo-se, hoje, que o corporate social 
reporting não deve restringir-se aos aspetos meramente fi-
nanceiros típicos da contabilidade e da auditoria convencio-
nais, mas alargar o âmbito do relatório para aspetos não fi-
nanceiros, englobando um conjunto de vertentes sociais mais 
vasto e um leque de utilizadores para além dos meramente 
financeiros. Este neoplurialismo (Gray, et al., 1996:33), que 
reflete a existência de muitas forças de poder e de influência 
na sociedade, não é contemplado no convencional relatório fi-
nanceiro e, neste contexto, a organização da atividade econó-
mica – como é medida, avaliada e relatada pela contabilidade 
e validada pela auditoria – gera um conjunto de problemas 
sociais, éticos (Knapp, 2010:247), ambientais e políticos, que 
aconselham a necessidade de um maior diálogo entre a so-
ciedade, a economia, a contabilidade e a auditoria.

A sociedade, sua cultura e ética determinam, com elevado 
grau de correlação, os modelos económicos e de comporta-
mento aceitáveis. Neste contexto, mudanças na contabilidade 
e na auditoria refletem uma mudança na sociedade e eventu-
almente uma distribuição de poder. Assim, alterar os objetivos 
da auditoria, ampliar a sua função, exigir que os auditores se 
pronunciem sobre os atos ilegais, corrupção, fraudes, conti-
nuidade, questões ambientais e outras pressupõe a pressão 
dos grupos interessados no corporate social reporting, que, 
assim, tendencialmente, reduziriam as diferenças de expeta-
tivas5 entre a sociedade e os profissionais de auditoria. Isto 
é, os diferentes atributos da contabilidade e auditoria repre-

4 Concepção limitativa na opinião de Moises Garcia Garcia, in Estudios de Contabilidad y Auditoria, 1997, ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas), p. 
425, porque confunde ciência com informação. 

5 Podemos definir diferença de expetativa em auditoria como a diferença entre o desempenho esperado pelos utilizadores da informação financeira em relação aos 
trabalhos dos auditores e a perceção que os primeiros têm em relação ao desempenho dos últimos. No entanto este assunto será debatido mais profundamente no 
capítulo “Origens e componentes estruturais das diferenças de expetativas”.
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sentam diferentes distribuições de influência na sociedade, o 
mesmo acontecendo com as necessidades de distribuição e 
divulgação da informação pelos diferentes interessados (Gray 
et al., 1996:34, Busch, 2008:771-779)

Esta interação prova que a contabilidade e a auditoria, na 
perspetiva critico-radical, não devem ser consideradas neu-
tras, nem perspetivadas de forma isolada e cartesiana, mas, 
sim, integradas, de uma forma holística, no seu todo, isto é, 
numa perspetiva de explicação sociológica que, por definição, 
é plural e sistémica.

O gráfico seguinte acentua e enfatiza esta visão plural, ins-
pirada em Gray et al.(1996:34):

Adaptado de Gray et al., 1996:34 e conceção própria.

A contabilidade e a auditoria não operam isoladamente. 
Com efeito, não interagem unicamente com o sistema eco-
nómico, sujeito às regras da prestação de contas, mas, igual-
mente, com o sistema social, político, ético e com elementos 
não humanos da envolvente global. De facto, são os valores 
culturais que, ao receberem influencia dos sistemas econó-
mico, político, legal, educacional e religioso, afetam os valo-
res da profissão e consequentemente o sistema contabilístico 
que, por sua vez, atua nos sistemas descritos. O grau de de-
senvolvimento económico e o nível de tecnologia estão corre-
lacionados com o nível de complexidade do sistema contabi-
lístico (Ikabal, 2001:121). Com efeito, o grau de concentração 
do poder da propriedade na sociedade impõe necessidades 
específicas de divulgação da informação financeira. A con-
centração do poder nos fundos de pensões tenderá, progres-
sivamente, a impor no relato financeiro uma maior ênfase no 
futuro e na análise e gestão de risco do negócio. As fontes de 
financiamento, quer sejam bancárias ou oriundas das bolsas 
de valores, impõem igualmente regras específicas de relato 
financeiro. Um sistema político e uma economia estáveis fo-
mentam o desenvolvimento de sistemas contabilísticos mais 

transparentes. O sistema educacional tem igualmente um im-
pacto nos sistemas contabilísticos de determinado país, em 
dois aspetos (Ikabal, 2001: 126):

- Utilizadores da informação financeira instruídos em in-
formação financeira contabilística compreendem melhor 
os objetivos da contabilidade e da auditoria;

- Os contabilistas e os auditores de um país com elevados 
níveis de educação estão geralmente mais habilitados e 
possuem um nível de confiança e domínio de técnicas 
que lhes permitem satisfazer mais adequadamente os 
fins da profissão.

A educação dos utilizadores da informação financeira foi 
a primeira plataforma de explicações – de carácter defensivo 
– em que os auditores centraram a justificação das diferen-
ças de expetativas em auditoria, alegando que aqueles não 
compreendiam as limitações técnicas da auditoria. Surge, as-
sim, a necessidade de educar os utilizadores da informação 
financeira. Existe, no entanto, alguma contradição nesta tese 
pelo facto de as diferenças de expetativas terem surgido nos 
países em que, presumivelmente, os utilizadores da informa-
ção financeira terão um nível educacional e uma cultura eco-
nómica mais elevada; referimo-nos, obviamente, aos países 
anglo-saxónicos.

Neste enfoque pluralista da sociedade, o sistema demo-
crático necessita de uma base informativa que permita o con-
trolo e a monitorização constante da existência e utilização 
dos recursos, daí a necessidade de uma distribuição equitati-
va da informação, em geral, e da informação contabilística e 
financeira em particular, tendente a diminuir as assimetrias de 
informação na sociedade, que são geralmente consideradas 
também como fonte geradora de diferenças de expetativas 
em auditoria.

Sociedade e regulação económica
A regulação económica em termos gerais

A economia de mercado, como sistema de trocas parcial-
mente autorregulamentado, para incrementar o seu poder de 
autorregulamentação, desenvolve sistemas de accountability, 
aparecendo, cada vez mais, agências governamentais para 
monitorizar e controlar a economia. Este caminho conduz 
inevitavelmente ao aparecimento de governos mais burocrá-
ticos, que, com novas leis e regulamentos, tentam enquadrar 
os agentes económicos. Na atual sociedade, são necessários 
códigos de conduta e mais transparência nos sistemas de tro-
cas. Os investidores e o público em geral requerem informa-
ção financeira e não financeira mais fiável como input lógico 
do sistema de tomada de decisões. Por sua vez, uma eco-
nomia mais regulamentada necessita de um quadro de de-
senvolvimento das relações e comunicação com a envolvente 
– stakeholders – em cujo âmbito se incorporam as responsa-
bilidades, a transparência, a produtividade, a eficiência e a 
economicidade (Hargie et Tourish, 2009:5). O equilíbrio entre 
a atuação do Estado na economia e a sua autorregulamenta-
ção tem de ser visto como complementar e alicerçado numa 
cooperação vista à luz do bem comum. O desenvolvimento do 
setor económico numa sociedade civil engloba negociação e 
trabalho para sintetizar as diferenças e fomentar uma maior 
interação entre o interesse privado e o bem público.
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No século XVIII, David Hume e Adam Smith assistiram ao 
surgimento e fortalecimento da burguesia – comércio e in-
dústria – como uma alternativa à ordem feudal. Os referidos 
autores conceberam o comércio associado à sociedade civil, 
enfatizando os aspetos humanos e enquadrado numa pers-
petiva relacional eivada de mutual sympathy (Bruyn, 2003:4). 
Ou seja, os filósofos e economistas almejaram um mercado 
florescendo dentro de um determinado quadro de moralida-
de, confiança e solidariedade. A envolvente desta filosofia era 
constituída por um mercado de pequenas empresas sendo a 
mão invisível responsável pela autorregulação na economia. 

O crescimento das empresas, no século XIX, rapidamente 
se afastou da prática ideológica dos filósofos mencionados 
(Sousa, 1987:540), começando a surgir as primeiras críticas 
baseadas na argumentação de que a economia comercial 
destruía a moralidade, que as empresas eram cada vez mais 
poderosas do que os governos, e, portanto, o mercado e a 
sociedade não representavam adequadamente a sociedade 
civil, e nem realizavam o homem nem a sociedade.

Surgem, neste contexto, um conjunto de agências governa-
mentais a emitir um conjunto de normas destinadas a conde-
nar situações monopolistas, a fomentar uma maior monitori-
zação e controlo do mercado para a consecução de melhores 
níveis de justiça e moralidade. Estas regulamentações iniciais 
criaram um mercado condicionado, com penalizações, que, 
em último recurso, levariam à dissolução da empresa. Por 
volta de 1875, os Estados compreenderam os benefícios eco-
nómicos da cooperação e o ideal de liberdade de mercado. 

Na mesma altura, nos Estados Unidos e em países eu-
ropeus, as empresas começaram a ser consideradas como 
pessoas jurídicas, passíveis de direitos e de obrigações. Este 
acontecimento induz o desenvolvimento do poder nas organi-
zações, fomentando a ideia de sociedade civil; no entanto, a 
ideologia comunista, muito mais apelativa, quase que destrói 
a ideia de sociedade civil.

Esta ideia é retomada com a dissolução da maioria dos pa-
íses comunistas, desenhando-se sociedades com um contro-
lo governamental mínimo, que incentivam o desenvolvimento 
de organizações civis, autogovernadas e independentes do 
Estado.

A sociedade civil é definida como uma matriz social de gru-
pos voluntários e organizações autorreguladas6. É visualizada 
como uma estrutura descentralizada, voluntária, baseada em 
organizações civis autorreguladas e tendo subjacente uma or-
dem democrática e moral. É assumida, no início do séc. XXI, 
como uma inovação social de relevo, sendo apontada como 
um traço característico das sociedades desenvolvidas, quer 
social, quer economicamente. Esta sociedade estruturada na 
filosofia de Adam Smith estabelece um relativa ordem civil do-
tada de autonomia e interdependência, tendo subjacente um 
conjunto de poderes de compensação (Galbraith, 62) denomi-
nados, em termos anglo-saxonicos, por countervailing power, 
que contrabalançam valores como a riqueza, segurança, pro-
dutividade e eficiência, num contexto de relação intra e inter-
setorial (Bruyn, 2003:16-17). O setor económico enfatiza os 
aspetos financeiros e económicos, enquanto que as organi-

zações não lucrativas apelam para valores sociais e culturais. 
 O carácter conflituante destes interesses pode impelir a 

economia a operar no interesse do público. O mergulhar nos 
negócios é a estratégia recente das organizações não lucra-
tivas, que, com o objetivo de diminuírem a sua dependência 
da caridade, tornaram-se também grandes negócios, de tal 
maneira que têm passado de setores fechados e distantes a 
setores cooperativos competitivos não raras vezes em con-
fronto com o setor de negócios.

A integração dos propósitos das sociedades com fins lu-
crativos com as sociedades sem fins lucrativos pode contri-
buir para uma economia civil mais desenvolvida. Ambos os 
setores têm muito a apreender mutuamente, e a existência de 
um setor que monitoriza o negócio e estas organizações pode 
fomentar uma maior relação entre a sociedade e a economia, 
ao desempenhar um papel de mão invisível de regulação, 
sobretudo, quando estas organizações adquirem um poder 
idêntico às organizações de negócios, o que faz aparecer o 
jogo do countervailing power. Esta tensão que emerge pode 
contribuir para uma maior transparência da informação finan-
ceira e não financeira e fomentar práticas de accountability 
mais éticas e uma maior responsabilidade. O setor das orga-
nizações não lucrativas tem-se revelado um agente cada vez 
mais dinâmico, fomentador de mudança, exigente na informa-
ção financeira e não financeira e no desempenho da empre-
sa, quer na vertente social, quer na vertente económica.

A tendência atual reforça o facto de as organizações não 
lucrativas criarem, como subsidiárias, organizações económi-
cas lucrativas, no sentido de obterem proveitos directos para 
as primeiras materializarem objetivos sociais, culturais, edu-
cacionais e comunitários.

Uma consequência estrutural decorrente da globalização 
é a concentração do poder em certos investidores, princi-
palmente em grandes fundos mútuos e fundos de pensões. 
Estes, ao deterem posições importantes nas estruturas acio-
nistas de muitas empresas, geram um aumento de competiti-
vidade entre as diversas organizações, impondo objetivos de 
melhor desempenho no curto prazo e no médio prazo. Com 
efeito, os concorrentes globais têm frequentemente condi-
ções de otimização das estruturas de custos relegando, para 
um segundo plano, os modelos tradicionais de negócios, que 
rapidamente se tornam obsoletos. Neste contexto, o resulta-
do deste indutor de mudança na economia caracteriza-se por 
(Albrech, Sack, 2000:67):

- Aumento do ritmo de mudança no mundo empresarial, 
incremento da incerteza e o reconhecimento explícito do 
risco; 

- Transacções comerciais crescentes e cada vez mais 
complexas;

- Alterações na informação financeira nas relações com 
os mercados financeiros e com os principais interve-
nientes no mercado;

- O incremento na regulamentação da atividade.
Como a vantagem competitiva e os ciclos de vida dos 

produtos têm menor duração e transformam-se em ativos de 
curto prazo, o seu potencial, numa perspetiva empresarial, 

6 Outros analistas identificam a sociedade civil com o terceiro setor, distinguindo-a do governo e do setor económico.
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deve ser explorado de uma forma rápida, e neste contexto, a 
complexidade e a incerteza deram lugar ao enfoque da com-
preensão do risco, que será, na nossa perspetiva, a atividade 
central da auditoria, no futuro.

A combinação entre a globalização, tecnologia e o cres-
cente papel dos investidores institucionais alterou a relação 
entre as empresas, o mercado e o modo de divulgação da 
informação financeira. De tal modo que, atualmente, outorga-
-se uma menor confiança nos relatos financeiros históricos, 
assistindo-se à crescente divulgação de informação não finan-
ceira e ao afastamento em relação aos relatórios financeiros 
tradicionais, com a introdução da análise e gestão do risco 
nos relatórios de gestão (Lagili, Zeghal, 2005:125-142). O re-
sultado traduz-se no acréscimo da atividade reguladora (SEC, 
CMVM, etc.)7 e numa maior incerteza dentro da profissão, 
argumentando-se a necessidade desta, de modo a facilitar a 
divulgação de informação financeira credível, prevenir o inside 
trading e promover a livre circulação de bens, capitais e pes-
soas (Scott, 1994:239).

A auditoria como atividade autorregulada8

Os temas de contabilidade e auditoria têm conhecido, ulti-
mamente, uma grande exposição mediática. De facto, a socie-
dade, no seu sentido mais amplo, está constantemente num 
processo de verificação e monitorização de comportamentos. 
O conceito de sociedade de auditoria desenvolvido por Porter 
(1999:4-5), como uma atitude cultural e como uma ideia de 
aplicação prática cada vez mais robustecida e desenvolvida 
em termos tecnológicos de sofisticação crescente, tem sub-
jacente um pensamento, uma esperança e um conjunto de 
normas sociais que explicam o seu desenvolvimento atual.

A auditoria, como qualquer prática, pode ser caracterizada 
em termos programáticos e em termos tecnológicos (Porter, 
1999:6). Ao nível programático e de forma normativa, defi-
nem-se os grandes objetivos para a auditoria que condicio-
nam ou desenvolvem a sua prática. Aqueles, atendendo à sua 
dimensão social, são enquadrados em sistemas reguladores 
que servem de referência aos procedimentos, técnicas e tra-
balhos de auditoria9, que, formalizados ao longo dos tempos, 
constituem o chamado processo de auditoria no qual estão 
subjacentes os conceitos fundamentais como: independência, 
evidência, opinião e objeto da auditoria.

A vertente tecnológica materializa-se em termos de tarefas 
e rotinas com as quais os “práticos” trabalham: amostras, che-
cklists e procedimentos analíticos, que constituem instrumen-
tos importantes para os auditores. Neste campo, os auditores 
estão em constante debate sobre a eficiência de diferentes 
modelos, procurando elaborar soluções, tendo em atenção a 
relação custo/benefício, na emissão da sua opinião.

A regulação da auditoria resulta de uma simbiose de 
programas – no sentido normativo e epistemológico – e de 

tecnologias, no contexto da perceção iniciada com a orien-
tação preconizada no relatório Trueblood (1973), no sentido 
do mercado equilibrar a procura com a oferta de informação 
contabilística. Sendo a informação auditada um bem público 
(Wallace, 1980), a intervenção da regulação destina-se a col-
matar uma eventual infraprodução, caso essa regulação não 
existisse. O seu primeiro objetivo é manter uma qualidade 
elevada de serviço, por intermédio da monitorização das ativi-
dades dos auditores. Uma das componentes fundamentais da 
manutenção da qualidade é a regulação, que tanto pode ser 
realizada dentro da organização - autorregulação - como fora 
da organização – regulação externa (Diez, 1996:21).

O mecanismo da autorregulação é efetuado dentro do 
corpo profissional (CPA, ICJCE, OROC)10, enquanto que o 
mecanismo da regulação externa pode emanar das bolsas 
de valores (CMVM, SEC, PCAOB). Ambos monitorizam o de-
sempenho dos auditores, impondo uma adequada disciplina 
(Weirich et al., 2010:39-63).

A segunda componente da qualidade dos serviços está 
associada à responsabilidade legal dos auditores11. Estamos 
a discutir um campo fundamental da auditoria, no seu desen-
volvimento prático, que é o chamado controlo de qualidade12, 
cujos mecanismos mais importantes são o cumprimento das 
normas e dos padrões de ética e deontologia profissionais. 
Estes são observados pelos auditores, quer quando validam 
as demonstrações financeiras, quer quando desenvolvem ou-
tros serviços. 

A auditoria é um serviço particular de confirmação porque 
se desenvolve no cumprimento das bases contabilísticas ge-
ralmente aceitas, utilizando no seu processo um conjunto de 
normas emanadas de um contexto social, algo complexo, que 
reflete objetivos e decisões de carácter conflituante; daí a ne-
cessidade de avaliar de forma equilibrada cada norma, man-
tendo a sua neutralidade e equidade em relação aos grupos 
interessados. Inicialmente, a auditoria foi interpretada como 
um conjunto de técnicas de análise e investigação, conside-
rando o conjunto dos utilizadores como uma variável exóge-
na. Todavia, a auditoria inserida numa relação de accounta-
bility (Flint, 1988:13-15), em que a sua procura é gerada pela 
existência de dúvida na relação de prestação de contas, pela 
sua complexidade e distanciamento entre os que providen-
ciam os recursos e os que os geram, assume uma dimensão 
social ao afetar o comportamento humano e por sua vez a 
envolvente económica.

O processo normalizador, em contabilidade e auditoria, 
é consequência do chamado efeito económico das normas, 
isto é, os efeitos económicos do impacto das demonstrações 
financeiras auditadas sobre a conduta daqueles que tomam 
decisões nos negócios e de uma maneira geral sobre os 
stakeholders. Como atualmente há um consenso generaliza-
do de que se deve ponderar o impacto económico na elabo-

7 Securities and Exchange Commission (USA), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugal).
8 A Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB - eliminou uma grande parte da autorregulação, sobretudo para os auditores que auditam as companhias 

cotadas (Whittington, Pany, 2010:10).
9 Amostragem, planeamento, normas de auditoria, procedimentos analíticos, testes de conformidade, testes de substantivos.
10 Certified Public Accountants (USA), Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Spain), Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (Portugal).
11 Negligência ordinária, negligência grave e fraude.
12 Veja-se o Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA) instituído pelo DL n.º 225/2008, de 20 de Novembro.
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ração das normas (Martinez, 1988:4 e Zeff, 1978:56), a sua 
consideração, nos modelos contabilísticos, contribui para 
uma maior credibilidade, profissionalismo e responsabilidade 
face ao utilizador.

A interação existente entre a contabilidade, a auditoria e 
a economia é patente, pelo que a existência de implicações 
económicas na elaboração das normas de contabilidade e au-
ditoria tem levado os poderes públicos, tendo como referên-
cia uma política económica geral de bem-estar social, a uma 
intervenção no processo de normalização em contabilidade e 
auditoria. A intervenção pública visa à manutenção de uma 
elevada qualidade dos serviços prestados pelos auditores e 
abrange a segurança razoável, a confirmação e a própria au-
ditoria. Vejamos o seguinte quadro:

Adaptado de Konrath, L. (2002:4)

Os serviços assurance destinam-se a melhorar a qualida-
de da informação para a tomada de decisões económicas e 
abrangem um conjunto de serviços relacionados com a fiabili-
dade dos sistemas de informação (Bell et al., 2005:4), avalia-
ção da adequação dos sistemas de gestão e análise de risco, 
eficácia dos sistemas de medida de performance, segurança 
sobre as transacções electrónicas, etc. Os serviços de attes-
tation (Arens et al., 2009:13) têm por objetivo emitir uma opi-
nião sobre as asserções de qualquer entidade, asserções re-
lacionadas com o controlo interno, com o cumprimento de leis 
e regulamentos, etc. Estas asserções13 podem estar ligadas 
à interpretação verdadeira e apropriada das demonstrações 
financeiras. Neste último caso, estamos em presença da audi-
toria financeira. O objetivo desta é a validação das asserções, 
entendidas estas como representações da Administração da 
empresa e que são a expressão da fiabilidade das demons-
trações financeiras elaboradas sob sua responsabilidade. Es-
tas asserções são analisadas tendo em conta um conjunto de 
normas gerais, normas de trabalho e normas para a emissão 
de relatórios, que permitem  ao auditor  determinar se as re-
presentações ou asserções estão correctas. Servem, assim, 
para apurar o grau de correspondência entre as asserções e 

o padrão de referência (Konrath, 2002:5), que, para efeitos 
financeiros, são os princípios e normas contabilísticas geral-
mente aceitos. Em ordem a determinar se as demonstrações 
financeiras representam de forma verdadeira e apropriada a 
situação financeira e patrimonial da entidade, o auditor tem 
que obter evidências suficientes e apropriadas que lhe permi-
tam suportar a sua opinião (Porter, 1995:90).

A partilha de responsabilidades na regulação da auditoria 
entre o Estado e a profissão depende naturalmente da política 
e do sistema económico. Se a filosofia do laissez faire, lais-
sez passer predomina no sistema económico de um Estado, 
é fácil concluir que este evitará imiscuir-se na atividade na 
atividade da auditoria e delega totalmente na profissão a auto-
ridade de regular todos os aspetos da profissão. No extremo, 
se a filosofia for coletivista, não haverá qualquer delegação 
de poderes nos corpos profissionais e nas entidades que os 
representam. Numa sociedade civil desenvolvida, o poder de 
delegação é grande, porque o Estado está convencido de que 
o nível de educação, experiência profissional e integridade 
dos membros permite o desenvolvimento autorregulado da 
profissão.

Na Europa e nos Estados Unidos, os organismos profis-
sionais de auditoria atuam, na maioria dos casos, com uma 
ampla liberdade de regulação da atividade, pelo que ganha-
ram um poder efetivo e, simultaneamente, como reverso da 
medalha, aceitam um risco acentuado no desempenho da 
profissão.

Com efeito, a conceção de normas e o desempenho dos 
auditores têm sido objeto de um criticismo acentuado que co-
loca em causa o regulador, ou por produzir normas inadequa-
das e/ou por não controlar adequadamente o desempenho 
dos auditores. Consequentemente, a delegação do poder re-
sulta numa reafetação do risco para a profissão.  

O desenvolvimento da contabilidade e da auditoria como 
profissões autorreguladas tem vindo a ser questionada14. 
Existem sinais em toda a sociedade: aumento acentuado do 
número de falências, corrupção a todos os níveis, atos ilegais, 
erros e fraudes, (Singleton, 2010:39-69) desrespeito pela bio-
esfera, que sugerem uma insatisfação potencial na qualidade 
do serviço prestado pela auditoria.

A importância da contabilidade e da auditoria deverá ser 
função da utilidade que têm para os utilizadores da informa-
ção financeira. Por isso, a atividade dos profissionais que 
prestam serviço nesta área deve pautar-se por uma tentativa 
constante de alcançar essa qualidade como condição sine 
qua non para manter a competitividade dos seus serviços. 
Esta competitividade não poderá basear-se em estratégias 
defensivas assentes na emissão de normas de defesa e ma-
nutenção do seu monopólio profissional (Byington e Sutton, 
1991:315-330).

Como a qualidade da profissão é autorregulamentada pe-
los profissionais, os consumidores não têm possibilidade de 
intervir no desenho da qualidade do serviço de auditoria, nem 

13 A ISA 500 revista estabelece asserções para as transacções e acontecimentos do período, para o balanço do período e para apresentação e divulgação da informa-
ção financeira. São ao todo treze asserções, que, depois de eliminadas as sobreposições, convergem para oito, a saber: ocorrência, integridade, precisão, existência, 
direitos, obrigações, avaliação e compreensibilidade.

14 Veja-se o caso da instituição do PCAOB, na sequência da Sarbanes – Oxley – Act (2002).
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em definir o seu âmbito. Assim, o mercado de auditoria com-
porta-se como um monopólio profissional que endogenamen-
te controla a qualidade do produto e de certa maneira o preço 
de mercado. O comprador, investidores, credores, financiado-
res, etc. têm pouca possibilidade de diferenciar níveis de qua-
lidade dos bens oferecidos pelos membros dos monopólios 
profissionais; têm, quando muito, should expectations, porque 
as will expectations permanecem por satisfazer, na óptica dos 
stakeholders.

Já referimos que os utilizadores da informação financeira 
não desfrutam de informação perfeita, operam num conjunto 
constituído por informação assimétrica, quer em termos de 
seleção adversa, quer em termos de moral hazard, isto é, em 
termos de medida dos esforços dispendidos na consecução 
dos objetivos pretendidos. Para esta última finalidade, o indi-
cador mais utilizado é o resultado líquido, do qual dependem 
diretamente ou indiretamente as respetivas compensações 
dos executivos. Daí os esforços dos agentes para manipular 
esta grandeza contabilística que é objeto da validação pela 
auditoria (Scott, 2003:13). O comprador, como não consegue 
diferenciar a qualidade de uma auditoria em relação às ou-
tras, delega na reputação da marca ou de um nome a medida 
de qualidade de uma auditoria (Byington e Sutton, 1991:315-
330). Assim, as sociedades de auditoria mais visíveis exer-
cem um certo grau de tendência monopolista, o que tem refle-
xo no comportamento da profissão como um todo. Com efeito, 
Young (1988) encontrou uma significante correlação entre as 
taxas de reprovação no acesso à profissão e os ciclos de 
baixa na atividade económica, inferindo que este padrão de 
comportamento é consistente com o esperado para um mo-
nopólio profissional na tentativa de manter o rendimento pago 
aos membros da profissão. Por outro lado, numa profissão 
autorregulada a existência de exames funciona como uma 
restrição que permite gerir, em equilíbrio, os níveis de procura 
e oferta, mantendo o nível de rendimento.

Como o objetivo de uma auditoria é melhorar a utilidade da 
informação financeira divulgada, e como esta nunca está livre 
de erros e envolve um determinado risco, a profissão decide 
o nível de trabalho a desenvolver – planeamento da audito-
ria – tendo em conta as restrições de custo. Sabemos que o 
aumento dos procedimentos – testes substantivos, testes de 
conformidade, procedimentos analíticos, seleção de amostra, 
etc. – gera um aumento do custo da auditoria, mas diminue o 
risco de erro. A regra lógica é, pois, ter um nível de auditoria 
que minimize o risco total e que mantenha a reputação pro-
fissional ao nível desejado, é o denominado break even point 
da auditoria.

Como a profissão está autorregulada, um comprador do 
serviço insatisfeito com a qualidade da auditoria tem, como 
único recurso, a litigação contra o auditor. O incentivo do 
comprador em litigar contra o auditor ocorre quando existe 
uma diferença de expetativas entre as normas profissionais 
e o papel da profissão percebido pela sociedade. Por isso, o 
ambiente de litígio que a profissão enfrenta é uma indicação 
da insatisfação pública em relação aos atuais níveis de qua-
lidade. Esta pode ser conceituada como o grau para o qual 
uma auditoria está de acordo com as normas estabelecidas 
em ligação com as expetativas do cliente e a responsabilida-

de social da profissão. Assim, quando determinados eventos 
(falências, corrupção, erros e fraudes) ameaçam a autorre-
gulação, assistimos ao aumento da emissão das normas de 
auditoria, o que está de acordo com as expetativas derivadas 
da teoria económica da regulação.

Esta autorregulação a prevalecer – e a mesma só será 
ameaçada pelo desempenho dos auditores inferior ao nível 
desejado pelas partes – deverá basear-se na hipótese de os 
utilizadores perceberem o nível de qualidade oferecido pelos 
auditores em equilíbrio com as suas expetativas (Konrath, 
2002:64). Esta disparidade, no âmbito da emissão de uma 
opinião, é referida, como vimos, por diferenças de expetativas 
em auditoria. Com efeito, os utilizadores da informação finan-
ceira estão convictos que um relatório de auditoria sem reser-
vas significa que o auditor desenvolveu o trabalho no sentido 
de detetar os erros e fraudes que possam ter ocorrido durante 
o período sujeito à auditoria. Esta problemática – responsa-
bilidade dos auditores por detetar erros e fraudes – é uma 
área que muito contribui para a existência de diferenças de 
expetativas em auditoria.

Já referimos que a autorregulação tinha em si um risco ine-
rente, relacionado com a emissão das normas pela própria 
profissão (Puttick et al., 2008:45-47). Neste campo, a profis-
são é constantemente criticada pelo facto de emitir normas 
pouco claras, confusas até, algumas pouco perceptíveis pela 
própria classe, e, também, pelo facto de não controlar os ní-
veis de desempenho dos próprios membros da classe.

Os desempenhos deficientes (Porter, 1993:49-68) investi-
gados na Nova Zelândia revelam que os auditores ignoram 
os seus deveres. Descobriu-se, simultaneamente, uma falta 
de conhecimentos e de experiência profissional. Estas si-
tuações estão relacionadas com a própria organização das 
sociedades de auditoria, devido ao facto de a maioria do 
trabalho de campo efetuado ser desenvolvido por auditores 
jovens e sem experiência relevante. Por sua vez, Humphrey 
et al. (1992:77), identificam o binómio custo-benefício, a pres-
são dos honorários e a redução da margem de rentabilidade 
como causas para explicar uma redução do tempo dedicado 
à auditoria, e como uma explicação para o menor desempe-
nho dos auditores e possível explicação para as diferenças 
de expetativas. Outro aspeto referido por autores como Gray 
e Manson (2001:520) é a complexidade das relações dentro 
da organização, constituída por diversos indivíduos e grupos 
com objetivos distintos, o que introduz dificuldades na valida-
ção, por parte dos auditores, das asserções da administração.

As normas deficientes são também uma possível fonte de 
diferenças de expetativas, tendo em conta que são o padrão 
de conduta dos profissionais, mas a profissão e os tribunais 
podem ter observações diferentes. Sikka et al. (1998:199-
230) argumentam que as normas de auditoria que o auditor 
segue não são suficientes rigorosas, sendo deficientes num 
ou noutro aspeto.

O desenvolvimento da regulação, em contabilidade e au-
ditoria, assenta no pressuposto do seu interesse público, e 
por isso, a informação obtida do sistema contabilístico deve 
ser considerada como um bem público (Whittington, Pany, 
2010:1-31). Desenvolve-se, assim, a atividade de regulação 
da contabilidade e da auditoria, assente na base da teoria 
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económica normativa, que concebe a atividade de regulação 
como uma forma de intervenção pública, na expressão, re-
conhecimento, medida, análise e divulgação da informação 
financeira e sua decorrente validação, aspetos considerados 
indispensáveis ao exercício da atividade económica. A não 
existência de regulação no setor implicaria que a informação 
financeira divulgada não tivesse critérios mínimos de qualida-
de. A atividade económica de regulação e uma intervenção 
pública que condicione a atuação dos agentes económicos 
obrigam as empresas a atuar de maneira distinta da que atu-
ariam se não houvesse regulação. Os efeitos da regulação 
sobre as decisões dos agentes económicos são considera-
dos uma restrição, semelhante à originada pelos impostos 
(Lasheras, 1991:16). Com efeito, a regulação e os impostos 
impõem às empresas regras de atuação e as organizações 
devem adequar as suas atuações a estes fatores de conduta. 
A regulação, na contabilidade e na auditoria, pode ser efec-
tuada através de uma intervenção pública direta ou indireta 
através de um organismo privado de utilidade pública, que 
consubstancia uma intervenção pública que se traduz num 
referencial de atuação das empresas ou organizações, de 
cumprimento obrigatório. Esta teoria da regulação aplicada à 
contabilidade e à auditoria insere-se nos problemas mais am-
plos de informação dos mercados e tem por base os teoremas 
básicos da economia do bem-estar15. 

Quando a informação não é perfeita surgem problemas de 
seleção adversa, o que coloca em causa a eficiência de Pare-
to, em virtude dos agentes económicos tentarem aproveitar as 
diferenças de informação para a satisfação dos seus interes-
ses oportunistas (Rittenberg et al., 2010:12). Com efeito, as 
assimetrias da informação dão lugar a problema de seleção 
adversa e riscos de manipulação, designados, respectiva-
mente, por conhecimento oculto e atuação oculta (Lasheras, 
1999:115). Estamos no centro da teoria da agência, que é 
uma das mais importantes teorias explicativas da auditoria, 
que se centra nas relações entre o principal e os agentes e 
analisa a atuação e o comportamento de uma pessoa ou or-
ganização (agente) a atuar em benefício de outra (principal), 
quando há problemas de assimetria de informação e conflito 
de interesses. A atividade de regulação pode considerar-se 
como um caso muito particular entre o principal e o agente, 
em que o principal seria o regulador e o agente a empresa 
regulada. Neste contexto, a teoria da agência aplicada à re-
gulação dos serviços públicos procura um desenho teórico de 
incentivos para induzir a empresa a atuar no interesse do re-
gulador (Lasheras, 1999:177) e, como corolário, no interesse 
público.

A estrutura de regulação da informação financeira – con-
tabilidade e auditoria – através dos organismos públicos ou 
privados, ao incorporar uma certa flexibilidade normativa e ao 
conceber normas pouco claras, origina as diferenças de expe-
tativas em auditoria (Larriba e Gonzalo, 1996:13). Em conse-
quência, a regulação deveria ser mais precisa no lançamento 
de normas, sua aplicação e interpretação, para não permitir 

aplicações diferenciadas e oportunistas pelos agentes inte-
ressados (Gray e Manson: 2000:522).

Se a curva da procura, na vida económica, outorga auto-
ridade ao consumidor (Galbraith, 2004:291), então, os con-
sumidores da informação financeira validada pelos auditores 
têm poder, se assim o desejarem, para alterar significativa-
mente os atributos da auditoria (Benau et al.., 1998:35) no 
sentido de orientá-los e sensibilizá-los para as novas necessi-
dades da sociedade, e, consequentemente, atenuar substan-
cialmente as diferenças de expetativas em auditoria, ou seja, 
as will expectations.

A curva da procura dos clientes em relação ao mercado de 
auditoria não reflete o valor acrescentado que supostamen-
te oferecem as empresas de auditoria no desempenho das 
suas funções, questionando-se, quer a utilidade do relatório 
de auditoria (Hernandez, 1998:72-79), quer a mensagem 
dos mesmos (Benau, 1997:141-172), quer o papel da audi-
toria como elemento de transparência do mercado (Condor, 
1999:18), quer a função e responsabilidade do auditor (Go-
mez, 1994:833), quer a mensuração a valores históricos e 
não a valores atuais (Bernabeu, 1984:85).

Não existindo acordo entre os auditores e a sociedade, a 
intervenção do governo ou dos organismos reguladores na 
elaboração das normas de auditoria (Hines, 1989:84) pode 
ser um meio para restaurar a confiança nos serviços de audi-
toria e diminuir o gap de perceção que o público tem sobre a 
função e responsabilidade do auditor.

Sendo a auditoria importante para o funcionamento e de-
senvolvimento do mercado único europeu, a necessidade de 
um aumento da transparência da informação financeira divul-
gada pelas sociedades é um fator primordial para a sua cre-
dibilidade e, consequentemente, consolidação do bem-estar 
e competitividade da União Europeia (Hergaty, 1997:138), o 
que implica, a prazo, um mercado único de serviços de au-
ditoria legal. Parece evidente que as diferenças de expetati-
vas, no tocante à fiabilidade da informação financeira, radica, 
também, nos diferentes sistemas de corporate governance 
existentes na Europa. É necessário, então, proceder à har-
monização da legislação sobre as sociedades e sobre as nor-
mas contabilísticas, o que aponta, inequivocamente, para a 
reformulação das directivas comunitárias sobre esta matéria 
(4ª e 8ª Directiva16).

É sintomático o conteúdo do Livro Verde (Livro Verde, 
1996:3-36) que orienta, tendo em consideração os interes-
ses da sociedade e a curva da procura dos utilizadores da 
informação financeira, a função do auditor para perspetivar a 
continuidade da empresa e a investigação de fraudes e atos 
ilegais; é considerado um instrumento importante e necessá-
rio para a auditoria retomar a credibilidade, que, entretanto, 
muitos lhe passaram a negar. Assim, a diferença de expetati-
vas pode estudar-se numa perspetiva de mercado de serviços 
de auditoria.

Subjacente a toda esta problemática está um conceito cul-
tural e ético muito importante reconhecido universalmente – a 

15 A eficiência de Pareto, teoremas básicos da economia do bem-estar e outras eficiências.
16 A reformulação da 8ª Directiva foi aprovada em 28 de Setembro de 2005, pelo Parlamento Europeu.
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independência do auditor17 – que é uma das peças angulares 
sobre a qual assenta a profissão em todo o mundo (Mautz 
e Sharaf, 1993:247-279). A independência considerada iso-
ladamente é uma condição necessária mas não suficiente 
para se obter a desejada credibilização da informação finan-
ceira. Tem, por isso, de ser combinada com outros fatores 
como a capacidade profissional (Cañibano, 1999:21-38) e o 
alargamento do âmbito da auditoria à estratégia da empresa 
(Mallo, 1998:56), que integra a avaliação da viabilidade futura 
da empresa em todas as circunstâncias e não somente quan-
do existem dúvidas sobre a mesma continuidade. Estamos, 
assim, numa fronteira. Para atenuar o gap de expetativas 
entre a auditoria e a sociedade é preciso que aos objetivos 
tradicionais da auditoria relativos ao cumprimento das normas 
legais, controle interno e aplicação das bases contabilisticas 
geralmente aceitas, sejam acrescentados outros mais confli-
tuantes, que abranjam as will expectations, como os relativos 
à própria continuidade da empresa como negócio (Valderra-
ma, 1997:7). A corrente tradicional da auditoria recusa-se a 
incluir no seu campo de atuação esta problemática; no en-
tanto, a sociedade em geral e os utilizadores da informação 
financeira exigem que esta função se enquadre no âmbito da 
auditoria. Em suma, as expetativas centradas na qualidade de 
prestação de serviço, ou seja, nas should expectations, são 
condição necessária mas não suficiente para diminuir o gap  
de expetativas dos utilizadores da informação financeira em 
relação à auditoria, porque as will expectations propõem um 
formato de relatório mais abrangente que aumente a satisfa-
ção dos utilizadores.

Conclusão
- A interdependência entre sociedade, economia e conta-

bilidade, dentro de um quadro holístico, reforça o enfo-
que pluralista da sociedade, que, assente num esquema 
democrático, necessita de uma base informativa trans-
parente e robusta que permita o controlo e a monitoriza-
ção constante da riqueza e da utilização dos recursos 
disponíveis.

- A sociedade, concebida de forma sistémica, com base 
numa ampla complexidade de relações entre o governo, 
agentes empresariais e organizações sem fins lucrati-
vos, acentua a interdependência da economia, pelo que 
a globalização dos mercados tem de ser acompanhada 
por uma estrutura reguladora capaz de monitorizar e re-
gulamentar o seu desenvolvimento.

- O setor económico está focalizado nos aspetos de ren-
tabilidade, financeiros e económicos, enquanto que as 
organizações não lucrativas apelam aos valores sociais 
e culturais. Esta interdependência induz poderes de 
compensação – countervailing power – que contraba-
lanceiam valores económicos e valores sociais. Esta 
tensão contribui para fomentar práticas de accountabili-
ty mais éticas e de maior responsabilização de todos os 
atores.

- A velocidade de mudança na nossa sociedade fez au-
mentar os níveis de incerteza e o reconhecimento explí-
cito do risco. Este enquadramento tornou os relatórios 
financeiros históricos menos confiáveis, assistindo-se 
à crescente divulgação de informação não financeira e 
análise do risco nos relatórios de gestão.

- A auditoria tem considerado o conjunto dos utilizadores 
como uma variável exógena, sendo frequentemente in-
terpretada como um conjunto de técnicas de análise e 
investigação. No entanto, o reducionismo à sua dimen-
são técnica, e a não consideração da dimensão social, 
por afetar o comportamento humano e a envolvente 
económica, é frequentemente apontado como uma fon-
te de diferenças de expetativas.

- O processo normalizador, em contabilidade e auditoria, 
é gerado pela linha de investigação em contabilidade 
que pesquisou o chamado efeito económico das nor-
mas, sendo a sua consideração nos modelos contabilís-
ticos atuais uma problemática pacífica.

- A qualidade da contabilidade e auditoria é autorregu-
lamentada pelos profissionais, sendo que os consumi-
dores não têm possibilidade de intervir no desenho da 
qualidade do serviço de auditoria, nem de definir o seu 
âmbito, o que alimenta as diferenças de expetativas em 
auditoria.

- Desempenhos deficientes, normas deficientes, condu-
tas profissionais, ausência de ética e deontologia, me-
nor desempenho dos auditores, conceitos fundamentais 
do processo de auditoria não percecionados ou não 
compreendidos pelo público em geral são a base de 
gaps, dilemas e conflituosidades que estão na base da 
problemática das diferenças de expetativas em audito-
ria.

17 Veja-se a problemática da independência no caso Enron (Thibodeau, Freier, 2009:55).
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Auditoria de Avaliação da 
Gestão: um estudo de caso na 
marinha do Brasil
Resumo

A auditoria de avaliação da gestão realizada no Brasil 
tem como propósito emitir opinião com vistas a certificar a 
regularidade das contas, verificar a execução de contratos, 
acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação dos 
dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores 
e outros bens da União ou a ela confiados. Este estudo tem 
como objetivo avaliar o nível de aderência dos relatórios das 
auditorias realizadas pela Diretoria de Contas da Marinha às 
normas do Tribunal de Contas da União e da própria Marinha, 
bem como ao referencial teórico específico ao tema. A meto-
dologia aplicada para esta pesquisa utiliza-se da estratégia 
de pesquisa exploratória, com o uso de procedimentos técni-
cos bibliográficos e documentais e realização de um estudo 
de caso com uma abordagem qualitativa. Para a consecução 
desse propósito, inicialmente foram detalhados os aspectos 
teóricos atinentes à auditoria governamental e à auditoria de 
avaliação da gestão, e seu produto: o relatório de auditoria. 
Em seguida, foram abordados os aspectos práticos desse tipo 
de auditoria promovida por iniciativa da Diretoria de Contas da 
Marinha nas Unidades Jurisdicionadas daquela força. Ao fim, 
são apresentadas as conclusões realizadas, relatando a des-
coberta de divergências nas estruturas dos relatórios publica-
dos: em relação ao atendimento aos requisitos de conteúdo  
obrigatórios. E, ainda as propostas para a melhoria dos 
relatórios com vistas a uma maior aderência aos modelos e 
requisitos encontrados na literatura explorada e que atendam 
aos conteúdos exigidos, cuja obediência é obrigatória pelos 
órgãos de controle interno do governo federal. Por último, são 
apresentadas as sugestões para estudos futuros.
Palavras-chave: Contabilidade; Auditoria de Avaliação da 
Gestão; Marinha do Brasil

Abstract
The audit management assessment conducted in Brazil 

aims to give an opinion with a view to ensuring the regularity 
of accounts, as well as verifying the performance of contracts, 
agreements, or arrangements, the fairness in application of 
public money and in the custody or administration values and 
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other public property of or entrusted to it. This study aims to 
evaluate the level of compliance of the audit reports conduct-
ed by the Board of Auditors of the Navy to the standards of the 
Court of Audit and the Navy itself, as well as the theoretical 
framework specific to the subject. The methodology for this 
research makes use of exploratory research strategy, with the 
use of technical publications and documentation procedures, 
and conducting a case study with a qualitative approach. To 
achieve this purpose, were first detailed theoretical aspects 
pertaining to government auditing and audit management as-
sessment, and its product: the audit report. Then addressed 
the practical aspects of such audit initiative promoted by the 
Board of Auditors Navy Units that jurisdictional strength.. In 
the end, we present the conclusions made by reporting the 
findings of differences in the structures of published reports: 
in relation to meeting the requirements of mandatory content. 
And yet the proposals for the improvement of reports with a 
view to greater adherence to the models and requirements 
found in the literature and explored that meet the required 
content, whose obedience is required by internal control agen-
cies of the federal government. Finally, we present sugges-
tions for future studies.
Key words: Accounting, Auditing Management Assessment, 
Brazilian Navy. 

1 FACC/UFRJ – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21941-590 – Rio de Janeiro – RJ 
2 COPPEE/UFRJ – Coordenação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21941-972- Rio de 

Janeiro - RJ
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1 introdução
A Contabilidade, como uma ciência social, evolui em con-

junto com a sociedade, avançando em seu conteúdo, forma 
e atuação no decorrer da história. A partir dessa evolução, 
surgiu a auditoria como uma especialidade da Contabili-
dade, para avaliar os registros e as informações contábeis 
divulgadas. 

Desde a década de 90, o Governo Federal vem demons-
trando interesse na melhoria da capacidade gerencial de 
seus órgãos e entidades, e desde então começou a implantar 
um novo modelo de gestão pública, focado em resultados e 
orientado às necessidades da sociedade e do cidadão, com o 
objetivo de criar meios que permitissem avaliações de desem-
penho e sua comparabilidade entre organizações públicas ou 
privadas, brasileiras e estrangeiras.

Neste cenário de mudanças visando ao desenvolvimento 
da governabilidade das instituições públicas do país, desde 
2009 passou a ser exigido pelo órgão de controle externo do 
governo federal, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Au-
ditoria de Avaliação da Gestão. 

Visando se adequar a essa nova realidade de controle e se 
manter atualizada com as modernas técnicas de auditoria, a 
Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Diretoria de Contas 
da Marinha (DCoM), vem realizando esforços no sentido de 
implantar esta nova metodologia com base nas instruções do 
TCU e da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). 

Dessa forma, por ser um instrumento recente de controle e 
por possuir um elevado grau de importância no processo de 
prestação de contas, definiu-se como problema de pesquisa 
se os Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão publi-
cados pela DCoM possuem os elementos necessários para 
atender aos requisitos normativos do TCU, em consonância 
com a sua própria norma e, ainda, com o referencial teórico 
específico ao tema.

Este trabalho tem como objetivo avaliar o nível de aderên-
cia dos relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão publi-
cados pela DCoM, relativos aos exercícios de 2008 e 2009, 
em relação às normas do TCU e da própria MB, bem como ao 
referencial teórico específico ao tema.

A presente pesquisa justifica-se pelo fato de ser essen-
cial que haja uma uniformidade de formatos nos relatórios de 
auditoria inerentes à avaliação da gestão nas prestações de 
contas, a fim de permitir uma ampla divulgação das informa-
ções de seus achados, propiciando uma maior transparência 
dos atos dos gestores responsáveis e, também, dos entes 
responsáveis pelo exercício do controle e pela confecção de 
relatórios de auditoria de avaliação da gestão das Unidades 
Jurisdicionadas (UJ) que são enviados anualmente ao TCU. 

A discussão deste tema possui relevância, na medida em 
que se pretende contribuir para a melhoria do controle interno 
na MB no que refere à avaliação da gestão, essencial para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do ato de prestar contas.

O estudo está estruturado em cinco tópicos, organizados 
de forma a seguir uma sequência lógica para o bom entendi-
mento da pesquisa. O primeiro tópico abrange uma introdu-
ção, contendo uma contextualização do tema de estudo. O 
segundo tópico apresenta uma revisão bibliográfica que abor-
da a auditoria de avaliação da gestão e a nova metodologia 

de apresentação de contas do governo federal. No terceiro 
tópico é demonstrada a metodologia de execução da pesqui-
sa. No quarto tópico são apresentados o estudo do caso e a 
análise dos relatórios de auditoria de avaliação da gestão das 
UJ selecionadas. O quinto tópico é destinado às conclusões, 
com os comentários sobre o resultado das análises efetua-
das, propostas para a melhoria dos relatórios de auditoria de 
avaliação da gestão e as considerações finais em que são 
feitas as sugestões para estudos futuros.

2 Referencial Teórico
2.1 Auditoria de Avaliação da Gestão

De acordo com Silva (2009), o conceito amplo de auditoria 
aborda uma relação de accountability, que nada mais é do 
que a obrigação de responder pelos recursos colocados à dis-
posição. É a obrigação de prestar contas, decorrente de uma 
responsabilidade que tenha sido delegada, presumindo-se a 
existência de duas partes: uma que delega a responsabilida-
de e a outra que a aceita, com o atendimento de relatar a 
forma pela qual tenha sido executada.

Este mesmo autor explica que a accountability, na administra-
ção pública, pressupõe a consciência da obrigatoriedade de pres-
tar contas por aquele que utiliza recurso público. E que o maior 
grau de conscientização da sociedade torna mais evidente a 
necessidade de prestação de contas.

A Auditoria de Avaliação da Gestão, como um tipo de audito-
ria governamental, objetiva emitir opinião com vistas a certificar 
a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, 
acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação dos 
dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores 
e outros bens da União ou a ela confiados, compreendendo, 
entre outros, os seguintes aspectos: exame das peças que ins-
truem os processos de tomada ou prestação de contas; exame 
da documentação comprobatória dos atos e fatos administrati-
vos; verificação da eficiência dos sistemas de controle adminis-
trativo e contábil; verificação do cumprimento da legislação per-
tinente; e avaliação dos resultados operacionais e da execução 
dos programas de governo quanto à economicidade, eficiência 
e eficácia dos mesmos (CGU, 2001).

2.2 A Nova Metodologia de Apresentação de Contas e a 
Auditoria de Avaliação da Gestão

Em decorrência da evolução do conceito de governança, 
que se reveste pelo dever de transparência em relação ao de-
sempenho dos entes públicos, as Tomadas e Prestações de 
Contas passaram a ser vistas como uma resposta produzida 
pela Administração em relação às demandas da sociedade 
(SGM, 2010b).

A nova metodologia de apresentação de contas trouxe 
uma redução do número de Tomadas e Prestações de Contas 
(TC/PC) a serem analisadas, a partir de 2008, representando 
uma mudança na postura adotada pelo TCU no que se refere 
à avaliação das contas das UJ, uma vez que o Tribunal pas-
sou a priorizar a Avaliação da Gestão, sob o duplo aspecto da 
Conformidade e do Desempenho dos atos e fatos inerentes à 
administração financeira, orçamentária e patrimonial das UJ, 
além da possibilidade de responsabilização, pela Gestão, dos 
Dirigentes Máximos (DM) das UJ, diferentemente do que vi-
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nha ocorrendo até então, quando a responsabilização era restrita aos Ordenadores de Despesa e aos demais Agentes Respon-
sáveis pelas contas de gestão (TCU, 2008).

Conforme explicação constante na publicação SGM-601 – Normas Sobre Auditoria, Análise e Apresentação de Contas na 
Marinha, da Secretaria Geral da Marinha (SGM), essa nova metodologia de apresentação de contas surgiu como resultado de 
um esforço interno do TCU, que buscava racionalizar os seus próprios processos. Esse esforço é conhecido como Projeto Áquila, 
que nasceu da necessidade de uma reflexão acerca da atuação do próprio Tribunal e do desafio de cumprir da melhor forma sua 
missão, assegurando a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade, ganhando força em decorrência 
da crescente demanda da sociedade, que exigia do Tribunal uma atuação mais seletiva na fiscalização (SGM, 2010a).

Desta forma, percebe-se o novo posicionamento do TCU, com foco no controle de resultados, sem permitir que os Sistemas 
de Controle Interno (SCI) de cada Poder abandonem o exame da conformidade, além da preocupação com o nível de aderência 
das ações de uma UJ às efetivas necessidades que determinaram a sua criação.

Quanto ao aspecto de responsabilização dos DM, o TCU procura avaliar os resultados alcançados e constantes dos Relatórios 
de Auditoria de Avaliação da Gestão que são enviados pelos Órgãos de Controle Interno (OCI). Assim, esses relatórios conterão 
uma análise quantitativa e qualitativa da gestão em relação ao cumprimento da missão, em especial quanto à eficácia e a eficiên-
cia, e compreendendo os principais objetivos estabelecidos nos Planejamentos Estratégicos. Em caso de ineficiência e compro-
metimento dos resultados, os DM podem vir a ser responsabilizados com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (TCU, 2008).

Dentre algumas mudanças introduzidas pela IN nº 57/2008 do TCU na montagem dos processos de contas, decorrente dessa 
nova metodologia, pode-se destacar a necessidade de envio de um Relatório da Auditoria de Avaliação de Gestão, a ser encami-
nhado ao TCU pela DCoM, juntamente com as demais peças que já eram produzidas para avaliação da conformidade.

2.3 Relatório de Auditoria 
Franco e Marra (1995) exaltam que o relatório de auditoria é o coroamento do trabalho realizado, pois é por meio dele que o 

auditor informa, às pessoas a quem se dirige, o trabalho e a forma como realizou, o alcance abrangido pelo mesmo, os fatos re-
levantes observados, as conclusões e sua opinião, ou parecer sobre as demonstrações contábeis, ou outras peças examinadas.

De forma mais analítica, Araújo (2008) expõe que o relatório de auditoria representa a fase mais significativa do trabalho, é a 
fase final do processo, consistindo em um instrumento técnico pelo qual o auditor comunica, por meio de uma descrição ordena-
da e minuciosa dos fatos que foram constatados, com base em evidências concretas, durante os exames de auditoria, e assim, 
apresenta os resultados dos trabalhos realizados, suas conclusões, opiniões, recomendações e as providências a serem tomadas 
pela administração.

2.3.1 Estrutura do Relatório
Conforme Araújo (2008) expõe, no Brasil não existem normas específicas para elaboração de relatórios de auditoria na área 

governamental, devendo-se seguir alguns aspectos da padronização sugerida nas normas emitidas pela INTOSAI.
Segundo Peter e Machado (2003) os relatórios de auditoria devem seguir os padrões usualmente adotados em auditoria 

governamental, admitindo-se, em determinadas circunstâncias, as adaptações necessárias através das quais o auditor possa 
expressar-se de forma a não prejudicar a interpretação e a avaliação dos resultados dos trabalhos. 

Para Rocha e Quintere (2010) o relatório de auditoria de gestão deve seguir, em linhas gerais, a sugestão de estrutura mos-
trada a seguir no quadro 1.

Quadro 1 – Estrutura do relatório de auditoria

Componente Descrição

Pré-texto Composto por uma capa; o sumário; a apresentação; e um resumo.

Contexto Compreende uma contextualização; a introdução; as atividades realizadas durante o planejamento; a visão geral do 
"auditado"; os objetivos e as justificativas da auditoria; as características da auditoria; o programa de trabalho; os resul-
tados da auditoria; e as conclusões, recomendações e determinações.

Pós-texto Inclui o encerramento; o encaminhamento; as referências bibliográficas; e os anexos.
Fonte: Rocha e Quintere (2010).

Silva (2009), diferentemente dos outros e alinhado ao modelo da INTOSAI, apresenta uma sugestão para a estrutura e o 
conteúdo de todos os pareceres e relatórios de auditoria, os quais devem fundamentar-se, no mínimo, nos seguintes princípios 
gerais, como demonstrado no quadro 2.
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Quadro 2 – Relação de componentes para  
o relatório de auditoria

Componente Descrição

Identificação do trabalho Neste tópico o auditor deve fazer constar: título, nome da entidade, período auditado, número do processo sob exame, 
nome do gestor, alcance, fontes de critérios e procedimentos.

Introdução Aqui, o auditor deve elaborar o preâmbulo do trabalho desenvolvido. É preciso informar a origem do trabalho, como o nú-
mero da ordem de serviço, memorando ou ofício que autorizou a realização da auditoria. Cabe também trazer informações 
esclarecedoras a respeito do objeto da auditoria, como conceitos e funcionamentos de programas e contas, e transcrever 
o objetivo dos trabalhos para melhor compreensão do leitor.

Resultado da auditoria Aqui o auditor deve abordar os achados ou constatações da seguinte forma: a) Situação constatada: representa a consta-
tação ou achado de auditoria decorrente da comparação da situação encontrada com o respectivo critério. b) Influências ou 
consequências: de forma sucinta, o auditor deve abordar para cada achado ou constatação suas causas, consequências 
e opinião da entidade, tudo de acordo com as informações registradas nos papéis de trabalho. c) Sugestões, se aplicáveis: 
são as recomendações propostas para cada achado ou constatação em razão das falhas encontradas ou da possibilidade 
de melhoria futura.

Conclusão Na conclusão, o auditor deve necessariamente responder ao objetivo descrito na ordem de serviço, relacionando de forma 
sucinta as principais irregularidades apontadas no resultado da auditoria. Poderá ainda, tendo em vista as falhas encon-
tradas ou da possibilidade de melhorias futuras, sugerir recomendações para aperfeiçoamento dos controles internos, na 
forma de ações preventivas e corretivas.

Fonte: SILVA, 2009.

A INTOSAI, como órgão que agrega todas as EFS, sugeriu em seu manual de auditoria, em 2005, um modelo de estrutura para 
todos os pareceres e relatórios de auditoria, com o conteúdo mínimo que deveriam abordar, fundamentando-se nos seguintes 
princípios gerais, como demonstrado no quadro 3.

Quadro 3 – Lista de componentes para o relatório de auditoria sugerido pela INTOSAI

Componente Descrição

Título O parecer ou o relatório deve vir precedido de um título ou cabeçalho adequado que ajude o leitor a distingui-lo de declara-
ções e informações prestadas por terceiros.

Assinatura e data O parecer ou relatório deve ser devidamente assinado. A aposição de uma data informa o leitor que o auditor levou em 
consideração o efeito de fatos ou operações das quais teve conhecimento até aquela data; assim, a data, nas auditorias de 
regularidade (financeiras e cumprimento legal) pode ser posterior ao período das demonstrações financeiras.

Objetivos e âmbito O parecer ou relatório deve mencionar os objetivos e o âmbito da auditoria. Esta informação estabelece o propósito e as 
fronteiras da auditoria.

Integridade Deve-se anexar os pareceres às demonstrações financeiras correspondentes e publicá-los em conjunto, condição que, 
entretanto, não é obrigatória para os relatórios de auditoria de otimização de recursos. Os pareceres e relatórios do auditor 
devem ser apresentados conforme preparados por ele. No exercício de sua independência, a EFS deve poder incluir nos 
relatórios, quaisquer informações que julgar conveniente. Contudo, em certas ocasiões, é possível que ela obtenha infor-
mações que não possam ser divulgadas abertamente por razões de interesse nacional. Este fato pode afetar a integridade 
do relatório de auditoria. Neste caso, o auditor tem a obrigação de examinar a necessidade de elaborar um relatório à parte, 
não sujeito a publicação, incluindo talvez o material reservado ou confidencial.

Destinatário O parecer ou relatório deve identificar seus destinatários de acordo com as circunstâncias que determinaram a realização 
da auditoria e conforme as disposições ou práticas vigentes exigirem. Isto pode ser desnecessário quando já existirem 
procedimentos formais para a sua destinação. 

Identificação do assunto Os pareceres ou relatórios devem identificar as demonstrações financeiras ou a área a que se referem, em se tratando, 
respectivamente, de auditorias de regularidade (financeiras e cumprimento legal) ou de otimização de recursos. Deve-se 
informar o nome da entidade auditada, a data e o período abrangido pelas demonstrações financeiras, assim como o 
assunto auditado. 

Fundamento legal Os pareceres e relatórios devem identificar a legislação ou outras disposições que determinaram a execução da auditoria.

Conformidade às normas 
de auditoria

Os pareceres e relatórios de auditoria devem indicar as normas ou práticas de auditoria seguidas em sua realização, pro-
porcionando, assim, ao leitor, a certeza de que a auditoria foi executada de acordo com procedimentos geralmente aceitos.

Oportunidade O parecer ou relatório de auditoria deve ser emitido prontamente para que seja da maior utilidade aos leitores e destinatá-
rios, especialmente aqueles a quem cabe tomar as providências necessárias.

Fonte: INTOSAI, 2005.
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2.3.2 Relatório de Auditoria da Avaliação da Gestão da 
Administração Pública Federal 

O TCU, por meio de sua Instrução Normativa (IN) nº 
57/2008, estabeleceu as normas de organização e apresen-
tação dos relatórios de gestão e dos processos de contas da 
administração pública federal, para sua análise. E, de acordo 
com a mesma IN, ao final dos trabalhos planejados para a 
auditoria deverá ser emitido o Relatório de Auditoria de Ava-
liação da Gestão, que se constitui na forma pela qual os re-
sultados dos trabalhos realizados são registrados. O Relatório 
de Auditoria de Avaliação da Gestão é encaminhado para as 
UJ auditadas e posteriormente para o TCU, como peça in-
tegrante do processo de prestação de contas (TCU, 2008a).

A IN nº 57/2008 do TCU, em seu art. 13, inciso V, estabe-
leceu a obrigatoriedade da inclusão do Relatório de Auditoria 
de Avaliação da Gestão nos processos de contas, e no § 3º 
definiu a sua composição.

Art. 13. Os processos de contas ordinárias serão compostos 
das peças abaixo arroladas e das demais peças fixadas pelo 
Tribunal na decisão normativa de que trata o art. 4º.
[...]
V. relatório de auditoria de gestão, emitido pelo órgão de 
controle interno competente, conforme formatos e conteúdos 
definidos na decisão normativa de que trata o art. 4º deste 
normativo;
[...]
§ 3º O relatório de auditoria de gestão emitido pelo órgão de 
controle interno deverá ser composto apenas de achados ca-
racterizados, ao menos, pela indicação da situação encontra-
da e do critério adotado, evidenciados por papéis de trabalho 
que não comporão o referido relatório, mas que deverão ser 
mantidos em arquivo à disposição do Tribunal (TCU, 2008a).

O TCU (2008a) estabelece que será definido anualmente 
em decisão normativa (DN) de natureza sigilosa as UJ cujos 

responsáveis apresentarão contas ordinárias para fins de 
julgamento, sob a forma de tomada ou prestação de contas, 
ficando os responsáveis pelas demais unidades jurisdiciona-
das dispensados de apresentarem as suas contas ao Tribu-
nal, para essa finalidade, conforme estabelecido no art. 4º, 
caput, da IN nº 57/2008 do TCU. 

Os processos de contas relativos ao exercício de 2008 ti-
veram especificados a forma, os prazos e os conteúdos dos 
demonstrativos que o comporão pela DN nº 94, de 03 de de-
zembro de 2008. E os processos de contas relativos ao exer-
cício de 2009 foram objeto da DN nº 102, de 02 de dezembro 
de 2009, alterada pela DN nº 103, de 10 de fevereiro de 2010 
(TCU, 2008b; TCU, 2009b; TCU, 2010b).

Para os processos de contas relativos ao exercício de 
2008, os resultados dos trabalhos realizados nas atividades 
de Auditoria de Avaliação da Gestão pelo OCI seriam materia-
lizados em um documento chamado de Relatório de Auditoria 
de Avaliação da Gestão, mencionado no art. 2º da DN nº 94, 
de 03 de dezembro de 2008, do TCU (TCU, 2008b).

Já os processos de contas relativos ao exercício de 2009 
e os resultados dos trabalhos realizados nas atividades de 
Auditoria de Avaliação da Gestão pelo OCI constarão no Re-
latório de Auditoria de Avaliação da Gestão, mencionado no 
art. 2º da DN nº 102, de 2 de dezembro de 2009, alterada pela 
DN nº 103, de 10 de fevereiro de 2010, do TCU (TCU, 2009b; 
TCU, 2010b).

Estas DNs especificaram os conteúdos que deveriam ter 
os relatórios de auditoria e que deveriam constar do programa 
de auditoria, e, também, a natureza jurídica das UJ alcança-
das, assim como as UJs que obrigatoriamente deveriam apre-
sentar os processos de contas.

Em uma descrição sintética, os conteúdos dos relatórios de 
auditorias de avaliação das gestões, estabelecidos conforme 
DN nº 94/2009 e DN nº 102/2009 e DN nº 103/ 2010, todas do 
TCU, deverão ser:

Quadro 4 – Relação de requisitos obrigatórios

Requisitos Itens

Requisitos de conteúdo obrigatório 
somente para o exercício de 2008

Auditorias planejadas e realizadas pelos órgãos de controle interno da própria entidade jurisdicionada, com as jus-
tificativas, se forem o caso, quanto ao não cumprimento das metas previstas, e a indicação dos resultados e provi-
dências adotadas a partir desses trabalhos.

Avaliação do cumprimento das normas legais e regulamentares relativas à aprovação, à fiscalização da execução e 
ao controle de projetos financiados pelos fundos, por parte do órgão ou entidade supervisora e do banco operador.

Avaliação da regularidade da utilização de cartões de crédito para pagamentos de despesas efetuadas pelos órgãos 
ou entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, observando as disposições dos 
Dec. nºs 5.355/2005 e 6.370/2008.

Opinião do OCI quanto à conformidade de conteúdos apresentados nas peças do processo de contas.

Requisitos de conteúdo obrigatório 
somente para o exercício de 2009

Avaliar se a UJ tinha capacidade de intervir previamente sobre as causas que ensejaram a ocorrência de passivos 
sem a consequente previsão orçamentária de créditos ou de recursos, bem como as medidas adotadas para a 
gestão desse passivo.

Avaliação quanto à conformidade da inscrição de Restos a Pagar no exercício de referência, nos termos do art. 35, 
do Dec. nº 93.872/96 e do Dec. nº 6752/2009, ou legislação que os altere.
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Requisitos de conteúdo obrigatório 
para os exercícios de 2008 e 2009

Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência no cum-
primento dos objetivos e metas (físicas e financeiras) planejados e/ou pactuados, apontando as causas que prejudi-
caram o desempenho da ação administrativa e as providências adotadas.

Avaliação sobre a qualidade e confiabilidade dos indicadores utilizados para avaliar o desempenho da gestão, bem 
como dos controles internos implementados pelos gestores para evitar ou minimizar os riscos inerentes à execução 
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial.

Avaliação da situação das transferências concedidas e recebidas mediante convênio, acordo, ajuste, termo de par-
ceria ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou contribuição.

Avaliação, por amostragem, da regularidade dos processos licitatórios realizados por UJ, incluindo os atos relativos 
à dispensa e inexigibilidade de licitação, selecionados pelo OCI com base nos critérios de materialidade, relevância 
e risco.

Avaliação da gestão de recursos humanos, destacando, em especial, a força de trabalho existente e a observância 
à legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, bem como, se for o caso, sobre con-
cessão de aposentadoria, reforma e pensão.

Avaliação do cumprimento parcial ou total, pela UJ, das Determinações e Recomendações expedidas pelo TCU 
e pelo OCI, analisando as eventuais justificativas do gestor para o descumprimento e as providências adotadas.

Avaliação da execução dos projetos e programas financiados com recursos externos quanto aos aspectos de regu-
laridade e desempenho, bem como análise crítica dos resultados alcançados nos projetos, devendo contemplar os 
objetivos e metas previstos vs. realizados.

Falhas e irregularidades constatadas que não resultaram em dano ou prejuízo e que ainda não tenham sido cor-
rigidas pelo gestor ou cujas justificativas não tenham sido acatadas, indicando os responsáveis e fazendo constar 
avaliação conclusiva.

Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, verificadas por meio da auditoria de gestão e 
suportadas por evidências suficientes, relevantes e confiáveis, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou 
antieconômicos, os responsáveis, o valor do débito e as medidas implementadas com vistas à correição e ao pronto 
ressarcimento.

Avaliação conclusiva sobre as justificativas apresentadas pelos responsáveis sobre as irregularidades que forem 
apontadas.

Fonte: Adaptado de TCU (2008b); TCU (2009b); TCU (2010b). 

2.3.3 Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão re-
alizada pela DCOM

Conforme item 3.4 da Ordem Interna nº 10-01/2009 da 
DCoM, o Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão, emi-
tido pela DCoM e encaminhado para as UJ auditadas, será 
composto de constatações consubstanciadas por evidências 
(Casos Concretos) encontradas em documentos, anotações 
e relatórios extraídos de sistemas corporativos, ou seja, ma-
teriais que serão utilizados como papéis de trabalho, que não 
comporão o referido Relatório, mas que deverão ser mantidos 
em arquivo à disposição do TCU. Os critérios adotados são 
padrões utilizados pelo auditor para determinar se uma dada 
condição satisfaz ou supera o esperado e também deverão 
estar evidenciados no Relatório, de forma a auxiliar na avalia-
ção do desempenho da Organização. As fontes para os crité-
rios podem ser leis, regulamentos, políticas, procedimentos, 
melhores práticas, literatura científica, etc. (DCOM, 2009a).

Esse relatório deverá ser respondido pela UJ com as justi-
ficativas para as impropriedades e irregularidades apontadas 
e as providências adotadas para evitar a ocorrência de novos 
casos.

Segundo o item 7.1, da mesma OI, os relatórios de Audito-
ria de Avaliação da Gestão obedecerão formalmente à estru-
tura indicada no Anexo daquela OI. Este anexo normatiza e 
define a estrutura e formato do relatório emitido pela DCoM, 

contemplando o conteúdo mínimo e obrigatório previsto na DN 
do TCU que referencia o exercício avaliado (DCOM, 2009a).

3 metodologia
Este trabalho caracteriza-se pela coleta de dados que es-

tão apresentados dentro dos Relatórios de Auditoria de Ava-
liação da Gestão publicados por uma instituição específica e 
em passado recente, e a sua aderência em forma e estrutura 
qualitativa aos modelos e teorias pesquisados.

A MB foi escolhida como unidade de análise em função 
da sua representatividade para a sociedade brasileira, e por 
disponibilizar os dados necessários para o desenvolvimento 
da pesquisa. 

Entre as diversas propostas de estratégias de pesquisa, 
este trabalho adotou a classificação proposta por Verga-
ra (2004), em que se destacam em relação ao objetivo ge-
ral (quanto aos fins) a pesquisa exploratória; no que tange 
aos procedimentos de investigação (quanto aos meios) são 
ressaltadas as pesquisas bibliográfica, documental e de es-
tudo de caso; e em relação a forma de tratamento dos dados 
(quanto à abordagem) a pesquisa foi qualitativa.

A coleta de dados foi realizada mediante levantamento 
minucioso de dados e informações em livros, artigos, teses, 
dissertações, em documentos normativos da MB, Leis e De-
cretos federais e manuais internos. Os dados coletados na 
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DCoM, essenciais para o alcance do objetivo deste trabalho, 
abrangeram os 17 relatórios publicados atinentes às Audito-
rias de Avaliação da Gestão realizadas nos anos de 2009 e 
2010, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, respectiva-
mente.

A presente pesquisa limitou-se à análise dos Relatórios 
de Auditoria de Avaliação da Gestão das UJ, selecionadas 
pelo TCU para encaminhar os Processos de Contas Ordiná-
rias e, pertencentes à estrutura funcional da MB, publicados 
em 2009 e 2010, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, 
disponibilizados pela DCoM e no portal de transparência do 
governo federal.

4 Análise do Caso
A nova metodologia de apresentação de contas trouxe 

uma substancial alteração na postura adotada pelo TCU no 
que se refere à avaliação das contas das UJ, uma vez que o 
Tribunal passou a priorizar os aspectos da Conformidade e 
do Desempenho. Dentro do propósito deste trabalho, inicial-
mente será realizada uma exposição analítica da atividade de 
Auditorias de Avaliação da Gestão, realizada pela DCoM nas 
UJ da MB, cujos fundamentos são diretamente baseados nas 
instruções expedidas pelo TCU e SFC e indiretamente base-
ados nos conceitos e técnicas balizadores da área de estudo 
do controle e auditoria, e, por fim, verificar em que aspectos 
os Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão estão aten-
dendo os requisitos mínimos exigidos pelo TCU descritos no 
item 2.3.2 desta pesquisa, assim como se estes também aten-
dem as sugestões constantes do referencial teórico constante 
deste trabalho.

4.1 A Auditoria de Avaliação da Gestão Realizada  
pela DCoM

De acordo com a Ordem Interna (OI) nº 10-01/2009 da 
DCoM, que estabelece as normas para o planejamento e a 
execução da Auditoria de Avaliação da Gestão, realizada pela 
DCoM nas UJ apresentadoras de contas, este tipo de audito-
ria objetiva emitir opinião sobre o exercício financeiro a que se 
refere, com vistas a certificar a regularidade das contas e da 
execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, bem 
como a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na 
guarda ou administração de valores e outros bens da União 
ou a ela confiados (DCOM, 2010a).

O item 3.2 da OI nº 10-01/2009 da DCoM prevê que a Audi-
toria de Avaliação da Gestão deverá ser sintetizada por meio 
de um Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão emitido 
pela DCoM a ser encaminhado ao TCU, conforme previsto no 
art. 2º da DN nº 102/2009 do TCU e Capítulo V, Seção I, item 
4, Inciso I da IN nº 01/2001 da SFC (DCOM, 2010a).

De acordo com o item 3.4 da OI nº 10-01/2009, da DCoM, 
na elaboração do Relatório de Auditoria de Avaliação da Ges-
tão, o Auditor deverá adotar critérios de avaliação do desem-
penho para determinar se uma dada condição satisfaz ou su-
pera o resultado esperado da Organização (DCOM, 2010a). 

Tendo em vista que o Relatório de Gestão do responsável 
por UJ que for instado a apresentar contas ordinárias deverá 

ser submetido à Auditoria de Avaliação da Gestão da DCoM, 
conforme previsto no §6º do art. 3º da IN nº 57/2008 do TCU, 
citada no item 2.3.2 do referencial teórico, os critérios de ava-
liação da gestão da UJ deverão ser correspondentes àqueles 
que foram determinados que fossem apresentados no seu 
respectivo Relatório de Gestão (TCU, 2008a).

Nesse sentido, a SGM por meio de sua Circular nº 8/2010, 
divulgou instruções para as UJ visando à uniformização dos 
procedimentos para apresentação de contas ao TCU (SGM, 
2010b). Esta nova metodologia inclui uma substancial mudan-
ça na postura adotada pelo TCU no que se refere à avaliação 
das contas das UJ, uma vez que o Tribunal passa a priorizar 
a Avaliação da Gestão, sob o duplo aspecto da conformidade 
e do desempenho dos atos e fatos inerentes à administração 
financeira, orçamentária e patrimonial das UJ.

A partir de 2009, foram encaminhando os Processos de 
Contas Ordinárias, referente ao exercício de 2008, de 11 UJ 
relacionadas pelo TCU e constantes da listagem publicada na 
Decisão Normativa (DN) nº 94, de 03 de dezembro de 2008. 
As UJ auditadas foram (TCU, 2008b):
• Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro (AMRJ);
• Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro 

(COMRJ);
• Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP);
• Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW);
• Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE);
• Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD);
• Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM).
• Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha 

(CCCPM) – Autarquia;
• Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) – 

Empresa Pública;
• Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Maríti-

mo (FDEPM); e
• Fundo Naval (FN).

Esse processo prosseguiu durante o primeiro semestre 
de 2010, com o encaminhamento dos Processos de Contas 
Ordinárias de seis UJ, complementadas com a consolidação 
das informações sobre a gestão das organizações militares 
da sua estrutura, referentes ao exercício de 2009, relaciona-
das pelo TCU e constantes da listagem publicada na DN nº 
102 , de 02 de dezembro de 2009, alterada pela DN nº 103, de 
10 de fevereiro de 2010. As UJ auditadas foram (TCU 2009b 
e 2010b):
• Comando do 4º Distrito Naval. (Com4DN);
• Comando do 5º Distrito Naval (Com5DN);
• Comando do 6º Distrito Naval (Com6DN);
• Diretoria do Pessoal Militar da Marinha (DPMM), agre-

gando a gestão da Diretoria Geral do Pessoal da Marinha 
(DGPM); Comissão de Promoção de Oficiais (CPO); Di-
retoria do Pessoal Civil da Marinha (DPCvM); Serviço de 
Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM); e Serviço de 
Identificação da Marinha (SIM);

• Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro (AMRJ); e
• Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) – 

Empresa Pública.
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4.4 Resultados da Análise dos Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão
Na Marinha do Brasil, a estrutura administrativa atual, voltada para o controle interno, vem atendendo às demandas dos órgãos 

responsáveis pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCI-PEF), do TCU e da Secretaria de Controle Inter-
no do Ministério da Defesa (CISET-MD). Dentro dessa estrutura administrativa de controle interno da MB, a DCoM vem desempe-
nhando as atividades de unidade setorial de Controle Interno do MD: a Auditoria, Prestação e Tomada de Contas. 

Na análise do caso, pode-se observar que, tomando-se por base os relatórios de auditoria publicados pela DCoM atinentes 
às 17 UJ selecionadas pelo TCU, a sistemática de Auditoria de Avaliação de Gestão realizada, mesmo obedecendo às normas 
emanadas pelo TCU sobre o tema, não abrange todas as características recomendadas nos requisitos constantes da bibliografia 
estudada e nos instrumentos normativos do TCU e da DCoM, apesar de cumprir com a sua finalidade de certificar a regularidade 
das contas e da execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, bem como a probidade na aplicação dos dinheiros públi-
cos e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou a ela confiados.

Os relatórios analisados possuem estruturas diferentes do modelo constante do Anexo único da OI nº 10-01/2009, que contém 
o formato obrigatório do Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão emitido pela DCoM.

Quanto aos requisitos de conteúdo exigidos pelo TCU, a DCoM identificou os mesmos como áreas de auditoria em sua siste-
mática de trabalho; contudo, nos relatórios analisados, os achados de auditoria destas áreas apresentam os resultados da audi-
toria estruturados em relatos textuais para cada requisito de conteúdo especificado para o exercício auditado.

Em relação à estrutura recomendada pela bibliografia, notou-se que a DCoM poderia adotar itens complementares nas três 
seções que formam o relatório: pré-texto, contexto e pós-texto, conforme apresentado no quadro 5.

Quadro 5 – Comparação entre a estrutura de relatórios

Estrutura sugerida com base na pesquisa bibliográfica e documental. Estrutura dos relatórios analisados

P
ré-Texto

Identificação do Trabalho

- Identificação do Órgão de Controle, do Órgão Auditado, dos Ges-
tores, do Dirigente Máximo e do tipo/natureza de trabalho/Auditoria 
realizado.

-Apresentaram o nome do órgão de controle; o número do relatório/ano; 
o nome do órgão/entidade auditada; e a data da realização da auditoria; o 
exercício e os códigos da UJ no SIAFI.
- Faltaram: local e data da auditoria; componentes da equipe; razão social; 
CNPJ; endereço e meios de contato; natureza; tipo de OM, identificação 
dos gestores responsáveis e do dirigente máximo; e a natureza e a finali-
dade da auditoria.

Índice

- Visão geral do conteúdo do relatório e indicação das páginas cor-
respondentes.

- Não constou do relatório.

Resumo

- Visão concisa, precisa e objetiva dos resultados que foram alcança-
dos e do conteúdo das conclusões.

- Não constou do relatório.

C
ontexto

Introdução

- Registro do documento que autoriza a auditoria, o período abrangido 
pela auditoria, o período de realização, os objetivos a serem alcança-
dos e as limitações.

- No tópico 1.0 – Realizações do Trabalho: apresenta o documento que 
autorizou a auditoria; período de realização; objetivos a serem alcançados. 
Faltaram o período abrangido e as limitações.
- No Tópico 2.0 – Unidade Jurisdicionada Auditorada: apresenta os ante-
cedentes institucionais e vinculações; objetivo, visão e missão do auditado; 
diretrizes pertinentes; e características operacionais.
- No tópico 3.0 – Constituição do Processo: apresenta o rol de documentos 
que montam o processo de prestação de contas da UJ para o TCU.

Metodologia

- Descrição detalhada da técnica empregada na execução dos tra-
balhos

- Não constou do relatório.

Atividades Desenvolvidas na Fase de Planejamento

- Apresentação objetiva das atividades realizadas na fase de plane-
jamento visando à preparação da auditoria e os resultados obtidos.

- Não constou do relatório.

Visão Geral do Auditado

- Descrição de como é visto o auditado e as principais informações 
conhecidas sobre o mesmo por parte do auditor.

- Foi incluso na introdução.
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C
ontexto

Resultados da Auditoria

- Identificar o título do tema em questão ou a grande área de auditoria, 
o subtítulo ou o desdobramento da área.
- Apresentar a questão referente à auditoria e/ou constatação realiza-
da com base nos achados de auditoria.
- Descrever o achado de auditoria.
- Realizar uma análise do caso concreto ou da questão, elencando 
todos os aspectos relevantes, incluindo as causas e consequências.
- Apresentar sugestões e/ou recomendações para o caso em questão.
- Elencar as referências que embasam a análise do caso concreto.

- Apresenta os resultados da auditoria estruturados em relatos textuais para 
cada requisito de conteúdo especificado para o exercício auditado.
- Faltou estruturar os relatos em constatação, caso concreto, observação e 
referências de forma consubstanciada por evidências.

Requisitos de Conteúdo Obrigatório para os Exercícios de 2008 e 2009:

Requisitos de Conteúdo Obrigatório para os Exercícios de 2008 e 2009:
- Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, das 
transferências concedidas e recebidas mediante convênio, das licita-
ções e contratos, da gestão de recursos humanos, do cumprimento 
das determinações e recomendações do TCU/OCI, da execução dos 
projetos e programas financiados com recursos externos.
- Análise das irregularidades SEM e COM prejuízo ou dano ao erário.
- Avaliação conclusiva sobre as justificativas apresentadas pelos res-
ponsáveis sobre as constatações apontadas no relatório.
Requisitos de conteúdo obrigatório somente para o exercício de 2008:
- Avaliação dos indicadores de gestão, das auditorias planejadas pelo 
OCI da UJ, dos projetos financiados por fundos orçamentários, dos 
procedimentos de concessão de diárias, do uso de cartão de crédito 
corporativo e da opinião do OCI. 
Requisitos de Conteúdo Obrigatório Somente para o Exercício de 
2009:
- Avaliação dos indicadores de gestão, do SCI da UJ, da gestão de 
passivos, de restos a pagar e de convenentes.

- Todos os relatórios analisados apresentaram os requisitos de conteúdo 
obrigatório para os exercícios de 2008 e 2009

P
ós-texto

Conclusão

- Apresentação das condições de funcionamento e operacionalidade 
do objeto da auditoria e de todas as conclusões reveladas.

- Apresenta um fechamento no estilo de parecer.
- Faltou situar as condições de funcionamento e operacionalidade do objeto 
da auditoria; e apresentar todas as conclusões reveladas pela auditoria, de 
forma objetiva e resumida.

Encerramento

- Comentário técnico sobre perspectiva de novos trabalhos. - Não constou do relatório.

Parecer

- Registro do parecer técnico da auditoria. - Não constou do relatório, em que pese o fato de a conclusão apresentada 
ter a forma de parecer.

Encaminhamento

- Lista dos destinatários que devem receber ou tomar conhecimento 
do relatório.

- Não constou do relatório.

Assinatura dos Auditores

- Aposição formal dos auditores com o conteúdo do relatório e registro 
da data de fechamento do relatório.

- Apresenta a assinatura do coordenador da equipe da auditoria e dos de-
mais membros envolvidos no processo de prestação de contas.
- Faltou a assinatura dos outros componentes da equipe de auditoria.

Referências Bibliográficas

- Referência a todos os documentos, textos e publicações consultados 
na realização do trabalho.

- Não constou do relatório, em que pese o fato de que as referências foram 
citadas no corpo do texto do relatório em cada requisito que se fez neces-
sário.

Anexos

- Documentos, textos, tabelas, gráficos ou outras publicações que se 
fizerem necessários.

- Não constou do relatório.

Fonte: elaborado pelo autor
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5 conclusão
A nova metodologia de apresentação de contas trouxe 

uma substancial alteração na postura adotada pelo TCU no 
que se refere à avaliação das contas das UJ, uma vez que o 
Tribunal passou a priorizar os aspectos da conformidade e do 
desempenho. 

Assim, o presente estudo descreveu a Auditoria de Avalia-
ção da Gestão e seu produto, o relatório de auditoria, com sua 
estrutura, conteúdo e atributos necessários. 

Esta pesquisa é classificada como exploratória, com o uso 
de procedimentos técnicos, bibliográficos e documentais, cul-
minando na realização de um estudo de caso com uma abor-
dagem qualitativa. 

Este trabalho caracterizou-se pela coleta de dados que 
estão apresentados dentro dos Relatórios de Auditoria de 
Avaliação da Gestão publicados pela DCoM em 2009 e 2010, 
referentes aos exercícios de 2008 e 2009, respectivamente, e 
com o objetivo de avaliar o nível de aderência dos relatórios 
de Auditoria de Avaliação da Gestão publicados pela DCoM, 
relativos aos exercícios de 2008 e 2009, às normas do TCU 
e da própria MB, bem como ao referencial teórico específico 
ao tema.

Como apresentado na análise realizada, o modelo de re-
latório possui diferenças de componentes estruturais que 
carecem de uma revisão para alinharem-se, no mínimo, com 
o modelo normatizado, para que possam proporcionar uma 
visualização mais adequada e a sua leitura garanta uma com-
pleta certificação da regularidade das contas na avaliação da 
gestão.

Desta forma, conclui-se que a atual sistemática de controle 
na administração pública, sobre as atividades administrativas 
e operacionais realizadas nas organizações por seus gesto-
res, evidencia a prática de auditoria com ênfase nos resulta-
dos, em especial, a Auditoria de Avaliação da Gestão, que, 
realizada da forma ex-post de revisão, objetiva a conformida-

de e o desempenho com vistas a certificar a regularidade das 
contas, verificar a execução de contratos, acordos, convênios 
ou ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros públicos 
e na guarda ou administração de valores e outros bens da 
União ou a ela confiados. 

A Auditoria de Avaliação da Gestão está se tornando uma 
ferramenta de grande auxílio para a consecução do plane-
jamento estratégico das organizações públicas, levando à 
melhoria da gestão e, consequentemente, a melhoria da qua-
lidade dos serviços prestados à população pelos órgãos pú-
blicos. Ressalta-se que a MB tem se esforçado para aprender 
e realizar a Auditoria de Avaliação da Gestão, integrando-se 
ao processo evolutivo dos sistemas de controle por meio de 
medições de desempenho, aliadas à conformidade, mesmo 
que ainda seja alcançada pela pouca experiência nesta nova 
metodologia.

Por fim, o que se pode inferir destas considerações é que 
a MB, por ocasião das suas auditorias de avaliação da gestão 
realizadas nas UJ, está considerando as diretrizes normati-
vas que norteiam o controle público, cujo propósito está além 
da auditoria de conformidade, convergindo na verificação da 
legalidade e da legitimidade para a análise da gestão e ava-
liação dos resultados operacionais e na execução dos pro-
gramas de governo quanto à eficiência, eficácia e efetividade 
dos mesmos.

Para outros trabalhos relacionados à avaliação da gestão 
de organizações públicas, sugere-se como objeto de futuros 
estudos temas que venham a abordar a elaboração de um 
sistema de avaliação do desempenho da gestão pelos órgãos 
de controle interno. Outro tema a ser estudado é a compatibi-
lidade das dimensões de avaliação de desempenho aplicadas 
à auditoria de avaliação da gestão com as dimensões medi-
das pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburo-
cratização (GESPÚBLICA).
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Resumo
O presente estudo objetiva verificar a existência de cor-

relação entre um indicador de desempenho ambiental e os 
indicadores de desempenho econômico das empresas de 
capital aberto listadas na BM&FBovespa. Para tanto, utiliza-
-se uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo, mediante 
procedimentos bibliográfico e documental. A coleta de dados 
baseou-se em fontes secundárias, consistindo nos balanços 
sociais de modelo IBASE de 57 empresas de capital aber-
to da BM&FBovespa, dos exercícios de 2007 a 2009. Para 
a análise da correlação entre os investimentos ambientais e 
indicadores de desempenho, utilizou-se o coeficiente de cor-
relação linear simples de Pearson e de correlação de postos 
de Spearman. Constatou-se que houve uma correlação posi-
tiva significante entre o indicador “investimentos ambientais” 
e os indicadores “receita líquida” e “resultado operacional”, 
considerando-se a amostra total das empresas. Verificou-se 
não haver correlação significativa entre os “investimentos am-
bientais” e o “ROE” em nenhuma das análises realizadas. Es-
ses resultados corroboram com os encontrados em estudos 
anteriores. Não foi encontrada correlação significante entre a 
variável “investimentos ambientais”, e os indicadores de de-
sempenho econômico “ativo total”, “lucro líquido” e “patrimô-
nio líquido”. 
Palavras-chave: performance ambiental,  performance finan-
ceira,  análise de correlação

Abstract
The goal of this study is to verify the existence of corre-

lation between an environmental performance indicator and 
the economical performance indicators of the open market 
companies listed on the BM&FBOVESPA. To achieve this 
goal, a quantitative and descriptive research was carried out, 
using bibliographical and documentary procedures. The data 
collection was based on secondary sources, consisting of 
the IBASE social balance of 57 open capital companies, in 
the 2007 to 2009 period. To analyze the correlation betwe-
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en the environmental investments and the performance in-
dicators, Pearson’s simple linear correlation coefficient and 
Spearman’s rank correlation were used. The results showed 
a meaningful positive correlation between the “environmental 
investments” indicator and the “net revenue” and “operational 
result” indicators, considering the whole sample of companies. 
No meaningful correlation was found between the “environ-
mental investments” and the “ROE”, in any of the analyses 
made. These finding corroborate those of previous studies. No 
meaningful correlation was found between the “environmental 
investments” variable and the “total assets”, “net profit” and 
“net equity” economic performance indicators.
Key words: environmental performance, financial performan-
ce, correlation analysis

1.  Introdução 
A temática ambiental é questão que toma cada vez mais 

consistência na gestão das organizações, que são pressiona-
das por forças de diversos segmentos da sociedade para que 
atuem de forma responsável diante do meio ambiente. Dentre 
as pressões, Ribeiro (2010) cita: as legislações; as exigências 
de estudos de tecnologias não agressivas à natureza; as co-
branças com relação ao tratamento dos resíduos tóxicos; ob-
tenção de financiamentos juntos aos bancos governamentais 
mediante o cumprimento da legislação ambiental, inclusive 
pela apresentação dos documentos EIA (Estudo de Impacto 
Ambiental) e RIMA (Relatório de Impacto Ambiental); e san-
ções penais aos administradores e proprietários das empresas.

Nesse contexto, a contabilidade assume papel fundamen-
tal, para viabilizar a elaboração de parâmetros ou indicadores 
que proporcionem a usuários internos e externos um melhor 
entendimento da performance ambiental das organizações. 
De acordo com Ribeiro (2010), o envolvimento da contabili-
dade com as questões ambientais é assunto debatido desde 
a década de 1970. Os estudos que se seguiram desde então 
tomaram força, surgindo com isso o segmento “ambiental” da 
contabilidade, no reconhecimento de seu papel social e polí-
tico.

Para ajudar as empresas a serem mais transparentes 
quanto às suas ações sociais e ambientais, o balanço social 
surge como um instrumento da contabilidade, que passou a 
relatar não só o desempenho econômico das empresas, mas 
também o seu desempenho socioambiental (DIAS; SIQUEI-
RA, 2009). Nele, são discriminados indicadores que auxiliam 
as organizações a divulgarem quantitativamente esse desem-
penho, referentes, conforme Ribeiro (2010), ao valor adicio-
nado à economia e à sociedade; à gestão de pessoas; à inte-
ração com o meio ambiente; e à interação com a sociedade.

Os aspectos ambientais discriminados nos balanços so-
ciais se referem aos “impactos e benefícios de suas ativi-
dades sobre o meio natural, bem como os efeitos negativos 
desse meio sobre seu patrimônio” (RIBEIRO, 2010, p.15). No 
mundo, podem ser destacadas como iniciativas voluntárias de 
elaboração e divulgação de indicadores sociais e ambientais 
o modelo GRI (Global Report Initiative), o padrão AA1000 de-
senvolvido pelo Institute of Social and Ethical Accountability 
(ISEA) e o Social Accountability 8000, indicado pela Comis-
são Européia como um padrão internacional (BUFONI et al., 

2009). No Brasil, os modelos mais conhecidos são os elabo-
rados pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômi-
cas (IBASE) e pelo Instituto Ethos (CARVALHO; SIQUEIRA, 
2009). 

O fato de não existir um modelo único de balanço social no 
Brasil dificulta a realização de pesquisas em torno do desem-
penho socioambiental divulgado nesse instrumento (BUFONI 
et al., 2009).  Não obstante, pesquisadores vêm procurando 
desenvolver formas de compreender esse desempenho, por 
meio de investigações que relacionem, por exemplo, indicado-
res ambientais com indicadores de desempenho econômico.

Visando contribuir com estudos sobre o tema, essa pes-
quisa visa investigar a existência de correlação entre um indi-
cador de desempenho ambiental e os indicadores de desem-
penho econômico das empresas de capital aberto listadas na 
BM&FBovespa. A relação entre a performance ambiental e 
financeira das empresas tem sido objeto de diversas pesqui-
sas, nacionais e internacionais. A utilização de medidas con-
tábeis como indicadores de performance financeira foi esco-
lhida por refletir a eficiência interna da organização.

Esta pesquisa, quantos aos fins, é classificada como des-
critiva, quanto à abordagem como quantitativa e a técnica uti-
lizada para sua operacionalização foi um estudo bibliográfico 
e documental, com base em dados secundários. O trabalho 
está estruturado em quatro seções. A primeira trata da análise 
da literatura teórica e empírica do tema. A segunda descre-
ve o processo metodológico. A terceira apresenta e discute 
os resultados encontrados e, por fim, a última seção traz as 
conclusões.

2. Referencial Teórico
2.1 Indicadores Ambientais

Os indicadores ambientais foram propostos em meados da 
década de 1980, como medidas de cunho quantitativo e des-
critivo das consequências das ações humanas sobre o meio 
ambiente ou das condições ambientais, como índices de qua-
lidade do ar e da água, emissões de poluição, entre outros. 
Na década de 1990, surgiram mais indicadores ambientais, 
desenvolvidos a partir do avanço das noções de contabilidade 
verde, PIB verde, dos critérios de sustentabilidade e da me-
lhoria dos indicadores sociais (BRIASSOULIS, 2001). Confor-
me Nascimento (2008), a década de 1990 se caracterizou por 
ser um período no qual as empresas passaram a adotar uma 
postura proativa com relação à questão ambiental, que dei-
xou de ser considerada um problema para ser compreendida 
como uma oportunidade de legitimação da empresa diante da 
sociedade. 

Os indicadores ambientais representam instrumentos de 
mensuração da performance ambiental das empresas, de-
finida como a mensuração da interação entre a empresa e 
o meio ambiente (BENNETT; JAMES, 1998). Henri e Jour-
neault (2008) se referem aos indicadores ambientais como 
“Indicadores de Performance Ambiental” ou EPIs, definidos 
como “(...) medidas numéricas, sistemas financeiros ou não 
financeiros, que fornecem informações essenciais sobre o im-
pacto ambiental, conformidade regulatória, relações com os 
stakeholders, e sistema organizacional” (CHINANDER, 2001 
apud HENRI; JOURNEAULT, 2008, p. 166). 
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Olsthoorn et al. (2001) citam exemplos de iniciativas so-
bre indicadores ambientais, que representam os interesses 
dos stakeholders em diversas combinações. Explicam que as 
questões referentes à mensuração da performance ambiental 
nas empresas podem ser examinadas a nível individual dos 
EPIs, a nível de todo o sistema de gestão ambiental (desem-
penho interno), e no nível do desempenho externo (relação 
entre esse sistema e o ambiente externo).

Como iniciativas focadas na gestão da performance am-
biental de âmbito interno, podem ser citados EMAS (Eco-
-management and Audit Scheme), ISO 14031(Environmental 
Performance Evaluation), WBCSD Report on Eco-efficiency 
Metrics, e Guide to Corporate Environmental Indicators, da 
Agência Ambiental Federal Alemã. O uso de indicadores am-
bientais baseados na ISO e EMAS é mais adequado quan-
do se deseja mensurar a performance do sistema de gestão 
ambiental, por se tratarem de indicadores fundamentados em 
um padrão (EMAS) ou norma (ISO). Além disso, o uso desses 
indicadores é de caráter voluntário, e os dados sobre os quais 
são calculados são confiáveis e disponíveis (BRUNKLAUS; 
MALMQVIST; BAUMANN, 2009; RAO et al., 2009).

Iniciativas de mensuração de performance ambiental exter-
na citadas por Olsthoorn et al. (2001) são: World Resources 
Institute (WRI) Report, National Round Table on the Environ-
ment and the Economy (NRTEE), EEA Working Paper on Eco-
efficiency Indicators, Coalition for Environmentally Responsible 
Economies (CERES) e Association of Chartered Certified Ac-
countants (ACCA). Não existe uma padronização no uso des-
tes indicadores e, raramente, eles procuram medir a ecoeficiên-
cia total, assim como a sustentabilidade global (BRUNKLAUS; 
MALMQVIST; BAUMANN, 2009; RAO et al., 2009). 

Diante dessa variedade de orientações, cada setor e cada 
empresa farão sua própria seleção de indicadores. Contu-
do, um sistema padronizado de gestão e auditoria ambiental 
não leva automaticamente a um melhor desempenho. Mui-
tos sistemas focam apenas o curto prazo. É necessário que 
os indicadores estejam vinculados aos objetivos do negócio 
(MONEVA; ORTAS, 2010), refletindo sua eficiência interna, 
e demonstrando a contribuição da consideração dos fatores 
ambientais pela empresa para seu sucesso financeiro no lon-
go prazo. 

2.2 Relação entre Performance Ambiental e Financeira
A investigação sobre a relação empírica entre o desempe-

nho ambiental e financeiro explora diferentes abordagens. A 
maioria dos estudos internacionais do campo se concentrou 
em analisar essa relação nas empresas norte-americanas 
(MONEVA; ORTAS, 2010). Contribuições de estudos mais 
recentes em outros países são trazidos por autores como: 
Moneva e Cuellar (2009), e Moneva e Ortas (2010), em em-
presas européias; Wang (2009), na Ásia, em estudo junto a 
companhias de máquinas elétricas no Japão; Makni, Fran-
coeur e Bellavance (2009) em firmas canadenses; e Olfa e 
Ezzeddine (2007), em empresas de ramos e portes diversos 
da Tunísia, situada no continente africano. 

De acordo com Moneva e Ortas (2010), a maior parte da 
literatura sobre performance ambiental corporativa considera 
apenas o ponto de vista das saídas ambientais geradas pe-

las empresas. Os modelos de medição dessa performance 
são diversos e univariados , fazendo uso de variáveis como 
registro de emissão de gases, rankings de empresas mais ou 
menos poluentes, penalidades aplicadas por violação de nor-
mas ambientais e divulgação ambiental. Tendo em vista essa 
diversidade, tem sido difícil estabelecer uma base empírica 
para o teste das relações entre a performance ambiental e 
financeira das empresas. 

As pesquisas sobre a relação entre as performances am-
biental e financeira corporativas ainda não produziram resul-
tados conclusivos, existindo divergências quanto ao sinal e 
significância da relação. Isso ocorre em razão da diversidade 
de metodologias utilizadas, períodos de tempo e áreas geo-
gráficas estudadas (MONEVA; ORTAS, 2010). 

Para a medição da relação entre o desempenho ambiental 
e financeiro, existem dois modelos propostos na literatura. O 
primeiro faz uso de medidas baseadas no mercado, tais como 
desempenho das ações e retorno do mercado pela valorização 
do preço das ações, dentre outras. O segundo modelo faz uso 
de medidas contábeis, dentre elas as que são baseadas na 
rentabilidade, valor da empresa, retorno sobre ativos, giro dos 
ativos, e medidas de crescimento (BAUER et al., 2010; MO-
NEVA; CUELLAR, 2009; VAN BEURDEN; GÖSSLING, 2008). 
Como na presente pesquisa utiliza-se o modelo contábil, são, 
a seguir, destacadas as relações entre performance ambiental 
e financeira encontradas na literatura internacional e nacional.

Wang (2009) buscou entender a relação entre as orienta-
ções de valor das organizações, sua performance financeira 
e não financeira, assim como sua performance potencial de 
longo prazo, a partir de dados secundários de 152 empresas 
japonesas de máquinas elétricas que divulgam sua filosofia 
de gestão. Foram considerados como variáveis de performan-
ce financeira o ROA, ROE, margem de lucro sobre as vendas 
e fluxo de caixa. Dentre os resultados, Wang (2009) destaca 
a relação negativa encontrada entre a variável financeira de 
vendas e a de performance de responsabilidade socioam-
biental. Conforme o autor, isso demonstra que as empresas 
têm se empenhado em aumentar os valores das vendas, des-
considerando, porém, os esforços em prol do meio ambiente, 
tornando o desempenho ambiental baixo. Também indica, por 
outro lado, que as organizações que não têm feito esforços 
para aumentar as suas vendas têm se empenhado em elevar 
seus investimentos pela proteção do meio ambiente, o que 
impacta positivamente em seu desempenho ambiental.

Moneva e Cuellar (2009), em estudo com 44 empresas 
cotadas na Bolsa de Valores de Madri, Espanha, pesquisa-
ram sobre o valor relevante de um conjunto de informações 
ambientais financeiras e não financeiras, relatadas pelas em-
presas em seus relatórios anuais do período de 1996 a 2004. 
Foi analisado o valor de mercado do impacto das atividades 
ambientais sobre o lucro e contas de resultados, sendo fei-
to uso dos custos ambientais e divulgações contingenciais, e 
a avaliação das perspectivas de crescimento e lucratividade 
por meio de investimentos em projetos ambientais. O valor 
relevante é medido pela capacidade do relato financeiro para 
capturar informações que afeta os valores da ação (título) da 
empresa. Os autores concluíram que as divulgações ambien-
tais não financeiras não têm valor relevante, diferentemente 
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das divulgações ambientais financeiras, que apresentaram 
maior relação com o desempenho financeiro das empresas 
no contexto espanhol.

Makni, Francoeur e Bellavance (2009) realizam estudo 
em 179 empresas de capital aberto do Canadá, do período 
de 2004 a 2005. Os autores não encontraram uma relação 
positiva significativa entre o indicador de performance socio-
ambiental e os indicadores de performance financeira ROE e 
ROA, apenas com o indicador retorno do mercado de ações. 
Os resultados demonstram, também, que as iniciativas so-
ciais das empresas canadenses, principalmente as relativas 
aos programas ambientais, levaram a um desempenho fraco 
no curto prazo. Explicam os autores que isso pode ocorrer 
devido às empresas do Canadá serem relativamente peque-
nas em tamanho, se comparadas às grandes empresas ame-
ricanas, o que pode tornar os investimentos ambientais mais 
caros para elas. 

Analisando o desempenho ambiental e financeiro de uma 
amostra de 230 empresas europeias, por meio de uma aná-
lise multivariada, Moneva e Ortas (2010) encontram resulta-
dos que apontam uma relação positiva significativa entre o 
desempenho ambiental e o desempenho financeiro futuro. 
Foram utilizados dados da performance ambiental do ano de 
2004 e da performance financeira do período de 2005 a 2007, 
para superar as limitações de um estudo de curto prazo. Para 
afastar possível viés de natureza geográfica e setorial, a 
amostra final foi constituída de forma a englobar 18 países, 
assim como foram escolhidas dez empresas mais represen-
tativas dos setores econômicos por região. Como variáveis 
de performance financeira, os autores utilizaram o ROA, mar-
gem de lucro, ROE, fluxo de caixa e lucro operacional. Como 
fonte de medição da performance ambiental das empresas, 
foram utilizados dados fornecidos por analistas internacionais 
de sustentabilidade (AIS) e pela Companhia Internacional de 
investigação de Investimento Sustentável (SiRi Co.), com-
pondo 23 indicadores relacionados a algumas dimensões da 
performance ambiental corporativa,  tais como os sistemas, 
processos e mecanismos de gestão ambiental.

Bauer et al. (2010), por meio de banco de dados global 
da Innovest Strategic Value Advisors, sobre resultados de 
ecoeficiência a nível de empresa do período de 1997 a 2004, 
investigaram a relação entre a ecoeficiência e o desempenho 
financeiro empresarial. Foi utilizado o ROA como indicador de 
desempenho financeiro, e o Q de Tobin, relacionado a uma 
definição de valor de mercado mais ampla da empresa. Den-
tre os resultados do estudo, constatou-se a existência de uma 
relação positiva e ligeiramente assimétrica entre ecoeficiência 
e desempenho operacional. Nas empresas com menor ecoe-
ficiência, foi encontrado pior desempenho operacional.

Quanto aos estudos empíricos nacionais, estes também 
não são conclusivos em torno da relação entre as performan-
ces ambiental e financeira corporativas, existindo da mesma 
forma divergências quanto ao sinal e significância da relação. 

Bufoni et al. (2009) realizaram um estudo a partir de in-
dicadores divulgados em 878 balanços sociais de modelo 
IBASE, dos anos de 2001 a 2005. Como variável de perfor-
mance ambiental, foi utilizado o indicador “investimentos em 
meio ambiente”, como variável dependente de um modelo 

de regressão. Dentre as variáveis independentes, foram tes-
tadas a “receita líquida” e o “Retorno sobre o patrimônio lí-
quido” (ROE), como medidas de desempenho financeiro. Os 
resultados quanto à “receita líquida” indicaram uma correla-
ção positiva e significativa entre essa variável e o indicador 
“investimentos em meio ambiente”, indicando que o tamanho 
da empresa é importante na determinação do montante in-
vestido. Já com relação à variável ROE, não foi encontrada 
relação significativa, ou seja, não foi comprovada relação en-
tre a lucratividade da empresa e os investimentos ambientais.

César e Silva Júnior (2008) analisaram a relação entre a 
performance socioambiental e as performances financeiras 
contábeis ROE e ROA das empresas de capital aberto da  
BM&FBovespa, a partir de 273 balanços sociais de modelo 
IBASE do período de 1999 a 2006. Não encontraram relação 
do ROE e ROA com o indicador de performance ambiental 
(indicadores sociais internos, externos e investimentos am-
bientais sobre a receita líquida). 

Os resultados encontrados por Bufoni (2009), a partir de 
377 balanços sociais do setor de energia elétrica, também 
não indicaram existir relação significativa entre o ROE e os 
investimentos ambientais. Como ressalta o autor, “o retorno 
esperado pelo investimento efetuado no meio ambiente pode 
não estar sendo realizado, ou seja, não há significativo im-
pacto social das ações ambientais e logo não há também 
impactos no resultado ou ganhos de vantagem competitiva” 
(BUFONI, 2009, p. 17).

Sousa et al. (2009) relacionam a receita líquida de duas 
instituições bancárias com os investimentos ambientais reali-
zados por estas empresas, mediante um estudo de correlação 
estatística de dados referentes ao período de 2000 a 2007. 
Para tanto, coletaram informações publicadas através dos 
balanços sociais de modelo IBASE das instituições quanto a 
indicadores sociais externos, internos e ambientais e utiliza-
ram o coeficiente linear de Pearson para análise, constatando 
uma correlação moderada entre os investimentos ambientais 
e a receita líquida das duas empresas bancárias no período. 

Em seus estudos, Bertagnolli, Ott e Damacena (2006) ve-
rificaram que existe uma associação entre investimentos so-
ciais e ambientais realizados e a receita líquida, assim como 
com o resultado operacional. A amostra da pesquisa foi de 176 
empresas, que divulgaram balanços sociais de modelo IBASE 
referentes ao período de 1996 a 2002. Para tanto, utilizaram o 
teste de regressão múltipla para verificar a influência dos indi-
cadores ambientais e sociais sobre os de desempenho. 

3. Metodologia
Quanto à natureza, a pesquisa é quantitativa, pois nela fo-

ram empregados processos de quantificação, desde a coleta 
das informações até o tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas (RICHARDSON, 1999). Trata-se de uma pesqui-
sa descritiva quanto aos fins, tendo como objetivo descrever 
as características de uma dada população ou de um deter-
minado fenômeno, e estabelecer relações entre as variáveis 
(GIL, 1991).

Relativamente aos procedimentos técnicos, trata-se de 
pesquisa bibliográfica e documental (MATIAS-PEREIRA, 
2007), pois a coleta de dados baseou-se em fontes secundá-
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rias, que consistiram nas informações contidas nos demons-
trativos financeiros e nos balanços sociais de modelo IBASE 
das empresas de capital aberto da BM&FBovespa, referentes 
aos exercícios de 2007 a 2009, abrangendo os segmentos: 
Mercado Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.

De acordo com Faur et al. (2009), o modelo IBASE suge-
re quatro aspectos a serem descritos nos balanços sociais: 
desempenho ambiental, investimento em recursos humanos, 
demonstração do valor adicionado e as ações voltadas para 
a sociedade. No aspecto de desempenho ambiental, o mode-
lo apresenta o campo “indicadores ambientais”, onde estão 
evidenciados os investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa e os investimentos em programas e/ou 
projetos externos. Para fins do presente estudo, o somatório 
desses investimentos foi utilizado como medida de performan-
ce ambiental.

Com base no referencial teórico levantado sobre o tema, fo-
ram escolhidos como indicadores de desempenho econômico 
a receita líquida, o resultado operacional, ativo total, patrimônio 
líquido, lucro líquido e ROE (Lucro líquido/Patrimônio líquido). 

A primeira etapa da pesquisa foi identificar as empresas 
que publicam balanços sociais de modelo IBASE, efetivando 
a coleta dos mesmos no período de 01/06/2010 a 31/08/2010, 
nos sites dessas organizações, assim como dos demonstrati-
vos financeiros dos períodos de 2007 a 2009. Dentre as 419 
empresas investigadas, foram encontrados balanços sociais 
de modelo IBASE em 57 empresas, totalizando 171 balanços, 
relativos aos três anos analisados.

Na segunda etapa, foi feita a coleta dos dados nos balan-
ços sociais coletados, no que diz respeito aos valores dos 
investimentos ambientais e dos seguintes indicadores de de-
sempenho: receita líquida, resultado operacional, ativo total, 
patrimônio líquido, lucro líquido, e ROE. 

A terceira etapa consistiu em investigar a correlação entre o 
indicador de desempenho ambiental e os de desempenho eco-
nômico das empresas, utilizando-se o coeficiente de correla-
ção linear simples de Pearson, representado pela letra “r”. Se o 
valor de “r” for +1, a correlação é perfeita positiva, significando 
que os valores altos em uma variável correspondem a valores 
altos em outra, ou seja, que elas crescem juntas. Se o valor de 
“r” for -1 trata-se de uma correlação perfeita negativa, onde os 
valores altos em uma variável correspondem a valores baixos 
em outra, ou seja, enquanto uma delas cresce, a outra decres-
ce. Quanto mais o valor de R estiver próximo de zero, menor é 
o indício de correlação entre elas; quanto mais próximo de 1 e 
-1, maior a correlação (OLIVEIRA, 1999). Para esse coeficien-
te, Santos (2007) propõe as seguintes correlações:

Coeficiente de correlação Correlação

R = 1 Perfeita positiva

0,8 < r < 1 Forte positiva

0,5 < r < 0,8 Moderada positiva

0,1 < r < 0,5 Fraca positiva

0 < r < 0,1 Ínfima positiva

0 Nula

-0,1 < r < 0 Ínfima negativa

-0,5 < r < -0,1 Fraca negativa

-0,8 < r < -0,5 Moderada negativa

-1 < r < -0,8 Forte negativa

R = -1 Perfeita negativa
Quadro 1 – Coeficiente de correlação
Fonte: Santos (2007).

Como quarta etapa, investigou-se a correlação entre o in-
dicador de desempenho ambiental e os indicadores de de-
sempenho econômico das empresas, utilizando o coeficiente 
de correlação de postos de Spearman, de modo a verificar se 
empresas com maiores investimentos ambientais possuem os 
valores mais altos das demais variáveis de desempenho finan-
ceiro. Trata-se de um coeficiente utilizado para variáveis com 
níveis de mensuração ordinal, sendo representado por “rs”. 
Quando “rs” for +1, a correlação é perfeita positiva, significando 
que os rankings mais altos de uma variável correspondem aos 
mais altos de uma outra. Se “rs” for -1, a correlação é perfeita 
negativa, significando que os rankings mais baixos de uma va-
riável correspondem aos mais baixos de uma outra (MARTINS, 
2001). Para esse coeficiente, também foram utilizadas as cor-
relações propostas por Santos (2007), quadro 01. 

Tendo em vista que a maior parte das empresas que ado-
ta o modelo IBASE é do setor elétrico, a análise dos dados 
foi feita em três grupos: total da amostra, empresas do se-
tor elétrico e demais empresas (exceto do setor elétrico). A 
aplicação das correlações foi realizada por meio do aplicativo 
SPSS, versão 13.

Como quinta etapa, foi realizado o Teste T para α=5%, 
a fim de verificar a significância das correlações da amostra 
total de empresas, em todos os anos.

4. Resultados 
Foram encontrados os balanços sociais de modelo IBASE 

de 57 empresas, o que totalizou 171 balanços analisados. 
Dessas empresas, 37 (64,9%) são do setor elétrico. Quan-
to aos segmentos da BM&FBovespa analisados, 30 empre-
sas (53%) pertencem ao Mercado Tradicional, 10 empresas 
(17%) ao Novo Mercado, 12 empresas (21%) ao Nível 1, e 5 
empresas (9%) ao Nível 2, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1: Percentual de empresas que adotam o modelo 
IBASE, por segmento da BM&FBOVESPA

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Considerando a amostra total, a Tabela 1 mostra que os resultados encontrados a partir da aplicação do coeficiente linear 
de Pearson evidenciam uma forte correlação positiva entre as variáveis “investimentos ambientais”, “receita líquida” e “resultado 
operacional”, o que significa que essas variáveis tendem a crescer juntas em todo o período. 

Também, a Tabela 1 mostra que na aplicação do coeficiente de Pearson é encontrada uma correlação ínfima negativa entre a 
variável “investimentos ambientais” e a variável “ativo total” em todos os anos analisados, e também com a variável “lucro líquido” 
em 2007, e “ROE” em 2007 e 2008. A correlação entre “investimentos ambientais” e “lucro líquido” em 2008 e 2009 é ínfima posi-
tiva, assim como com o “ROE” em 2008, e com o patrimônio líquido nos três anos. Assim, infere-se que a variável “investimentos 
ambientais” e as variáveis citadas não crescem ou decrescem juntas nos anos analisados. 

Tabela 1 - Correlação de Pearson entre investimentos ambientais e indicadores 
de desempenho econômico – Amostra Total

Ano Invest. ambientais Receita Líquida
Resultado
Operacional

Ativo Total Lucro Líquido
Patrimônio
Líquido

ROE

2007 1 0,971 0,907 -0,0285 -0,0123 0,0044 -0,0598

2008 1 0,917 0,913 -0,0355 0,0141 0,0022 0,0264

2009 1 0,929 0,904 -0,0299 0,0121 0,0068 -0,0703

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme se observa na Tabela 2, a aplicação do coeficiente de Spearman possibilitou analisar que, nos anos de 2007 a 2009, 
as empresas com os valores mais altos da variável “investimentos ambientais” tendem a possuir os valores mais altos da “recei-
ta líquida”, em uma correlação moderada positiva. O mesmo ocorre na relação entre “investimentos ambientais” e “ativo total”, 
para os anos de 2007 e 2008, e entre “investimentos ambientais” e “resultado operacional” no ano de 2008. A correlação entre a 
variável “investimentos ambientais”, as variáveis “lucro líquido” e “patrimônio líquido” para o ano de 2008, também foi moderada 
positiva. A correlação entre “investimentos ambientais” e “ROE” é pouco significativa, mostrando que as empresas com os valores 
mais altos de “investimentos ambientais” não tendem a possuir maior retorno sobre o patrimônio líquido.

Tabela 2 – Correlação de Spearman entre investimentos ambientais e indicadores 
de desempenho econômico – Amostra Total

Ano Invest. ambientais Receita Líquida
Resultado
Operacional

Ativo Total Lucro Líquido
P a t r i m ô n i o 
Líquido

ROE

2007 1 0,586 0,470 0,5193 0,4607 0,4685 0,0303

2008 1 0,574 0,510 0,5376 0,5205 0,5537 0,1852

2009 1 0,560 0,358 0,4312 0,2424 0,3669 0,0106
Fonte: Elaborado pelos autores

Sendo realizado o Teste T de Student para as correlações entre a variável investimentos ambientais e as demais (receita 
líquida, resultado operacional, ativo total, lucro líquido, patrimônio líquido e ROE) da amostra total, foi encontrada significância es-
tatística, ao nível de 5%, somente para as variáveis receita líquida e resultado operacional, no período de 2007 a 2009 (tabela 3). 

Tabela 3 – Teste T (significância) da correlação entre investimentos ambientais e indicadores de 
desempenho econômico – amostra total

Ano Receita Liquida Resultado Operacional

2007 0,017 0,021

2008 0,029 0,038

2009 0,013 0,027
Fonte: Elaborado pelos autores

Os resultados da análise da amostra total corroboram os encontrados nas pesquisas de Bufoni et al. (2009) e Souza et al. 
(2009) que encontraram relações positivas entre “investimentos ambientais” e “receita líquida”; de César e Silva Júnior (2008), 
Bufoni (2009), Bufoni et al. (2009), e Makni, Francoeur e Bellavance (2009),  que não encontraram relação significante entre “in-
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vestimentos ambientais” e o ROE; Bertagnolli, Ott e Damacena (2006) e Moneva e Ortas (2010) que encontraram relação positiva 
significante entre “investimentos ambientais” e “resultado operacional”.

Tabela 4 – Correlação de Pearson entre investimentos ambientais e indicadores 
de desempenho econômico – Empresas do Setor Elétrico

Ano Invest. ambientais
Receita
Líquida

Resultado
Operacional

Ativo Total Lucro Líquido
Patrimônio
Líquido

ROE

2007 1 0,598 0,201 0,6841 0,4242 0,6746 -0,4614

2008 1 0,154 0,216 0,2210 0,2926 0,2365 -0,0874

2009 1 0,547 0,370 0,6456 0,2284 0,6300 -0,1714
Fonte: Elaborado pelos autores

Aplicando o coeficiente de correlação linear simples de Pearson apenas para as empresas do setor elétrico (Tabela 4), a cor-
relação entre “investimentos ambientais”, “receita líquida”, “ativo total” e “patrimônio líquido” torna-se moderada positiva para os 
anos de 2007 e 2009, e fraca positiva para o ano de 2008. Já a correlação dos “investimentos ambientais” com o “lucro líquido”, 
“resultado operacional” e o “ROE” foi caracterizada como pouco significativa.

Tabela 5 - Correlação de Spearman entre investimentos ambientais e indicadores 
de desempenho econômico – Empresas do Setor Elétrico

Ano Invest. ambientais
Receita
Líquida

Resultado
Operacional

Ativo Total Lucro Líquido
Patrimônio
Líquido

ROE

2007 1 0,609 0,381 0,6155 0,4711 0,4469 -0,0218

2008 1 0,562 0,520 0,6451 0,6223 0,5711 0,0818

2009 1 0,648 0,355 0,5346 0,2923 0,3542 0,0059
Fonte: Elaborado pelos autores

Utilizando o coeficiente de Spearman para as empresas do setor elétrico (Tabela 5), verificou-se que as empresas do setor 
elétrico com valores mais altos de “investimentos ambientais” tendem a ter valores mais altos de “ativo total”, numa correlação 
moderada positiva para todo o período em análise. Isso ocorreu de forma diversa da amostra total, cuja mesma correlação foi 
identificada apenas para os anos de 2007 e 2008. Além disso, na relação entre “investimentos ambientais” e “receita líquida” foi 
encontrada correlação moderada positiva, mantendo-se o mesmo comportamento encontrado na análise da amostra total.

A análise permitiu verificar que as empresas do setor elétrico com maiores valores de “investimentos ambientais” em 2008 
tendem a possuir valores mais altos de “resultado operacional”, “lucro líquido” e “patrimônio líquido”, numa correlação moderada 
positiva, o que ocorreu também para a amostra total. A correlação entre “investimentos ambientais” e “ROE”, é pouco significativa, 
mostrando que as empresas desse setor com os valores mais altos de “investimentos ambientais” não tendem a possuir maior 
retorno sobre o patrimônio líquido, assim como foi verificado na amostra total das empresas investigadas.

Sendo realizado o Teste T de Student para as correlações entre a variável investimentos ambientais e as demais (receita 
líquida, resultado operacional, ativo total, lucro líquido, patrimônio líquido e ROE) das empresas do setor elétrico, foi encontrada 
significância estatística, ao nível de 5%, somente para as variáveis “receita líquida” e “resultado operacional”, no período de 2007 
a 2009 (Tabela 6).

Tabela 6 – Teste T (significância) da correlação entre investimentos ambientais e indicadores 
de desempenho econômico – Empresas do Setor Elétrico 

Ano Receita Líquida Resultado Operacional

2007 0,000 0,000

2008 0,000 0,000

2009 0,000 0,000
Fonte: Elaborado pelos autores

Os resultados das empresas do setor elétrico também corroboram os encontrados em pesquisas anteriores, quanto a relações 
positivas entre “investimentos ambientais” e “receita líquida”; contudo, apenas para os anos de 2007 e 2009 na correlação de 
Pearson, e para todos os anos na correlação de Spearman. Alinham-se também com estudos anteriores a relação não significa-
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tiva encontrada entre “investimentos ambientais” e “ROE”, para todos os anos analisados. O mesmo não se dá na relação entre 
“investimentos ambientais” e “resultado operacional”, considerando todos os anos analisados, conforme a correlação de Pearson.

Tabela 7 – Correlação de Pearson entre investimentos ambientais com indicadores 
de desempenho econômico - Outros setores

Ano Invest. ambientais
Receita
Líquida

Resultado
Operacional

Ativo Total Lucro Líquido
Patrimônio
Líquido

ROE

2007 1 0,979 0,911 -0,0807 -0,0642 -0,0493 0,1541

2008 1 0,977 0,967 -0,0831 -0,0315 -0,0450 0,1649

2009 1 0,939 0,909 -0,0684 -0,0257 -0,0334 -0,0044
Fonte: Elaborado pelos autores

Como visto na Tabela 7, desconsiderando-se as empresas do setor elétrico, a correlação com “ativo total”, “lucro líquido” e 
“patrimônio líquido” se tornou ínfima negativa em todos os anos analisados. Também não foi identificada correlação significativa 
entre “investimentos ambientais” e “ROE”. Já a correlação entre “investimentos ambientais”, “receita líquida” e “receita operacio-
nal” é fortemente positiva, como encontrado na análise da amostra total.

Tabela 8 - Correlação de Spearman entre investimentos ambientais e indicadores 
de desempenho econômico - Outros setores

Ano Invest. ambientais
Receita
Líquida

Resultado
Operacional

Ativo Total Lucro Líquido
Patrimônio
Líquido

ROE

2007 1 0,580 0,600 0,3097 0,4142 0,4984 0,0466

2008 1 0,620 0,471 0,3639 0,3647 0,5393 0,1962

2009 1 0,478 0,311 0,2701 0,2116 0,3798 -0,1398
Fonte: Elaborado pelos autores

Com a aplicação do coeficiente de Spearman, também desconsiderando as empresas do setor elétrico (tabela 8), os resultados 
apontaram que as empresas com valores mais altos de investimentos ambientais não tendem a ser as de valores mais altos de 
“ativo total” e “lucro líquido”. O mesmo ocorre com a variável “patrimônio líquido”, mas apenas para os anos de 2007 e 2009. No 
ano de 2008, há uma correlação moderada positiva entre a variável “investimentos ambientais” e “patrimônio líquido”, mostrando 
que para esse ano, as empresas com valores altos em “investimentos ambientais” tenderam a ser as com maiores valores de 
“patrimônio líquido”.

Já a correlação entre “investimentos ambientais” e “receita líquida” apresentou-se como moderada positiva para os anos de 
2007 e 2008, e fraca positiva para 2009. Também a correlação de Spearman entre “investimentos ambientais” e “resultado ope-
racional” foi moderada positiva apenas para o ano de 2007, e fraca positiva para 2008 e 2009.

Sendo realizado o Teste T de Student para as correlações entre a variável investimentos ambientais e as demais (receita 
líquida, resultado operacional, ativo total, lucro líquido, patrimônio líquido e ROE), desconsiderando-se as empresas do setor 
elétrico, não foi encontrada significância estatística ao nível de 5% (tabela 9). Não se pode afirmar, portanto, que os resultados 
da análise das empresas de outros setores, que não o elétrico, corroboram os encontrados em pesquisas anteriores, na relação 
entre “investimentos ambientais”, “receita líquida”, “resultado operacional” e “ROE”.

Tabela 9 – Teste T (significância) da correlação entre investimentos ambientais e indicadores 
de desempenho econômico – Outros setores

Ano Receita Líquida Resultado Operacional

2007 0,099 0,068

2008 0,121 0,096

2009 0,099 0,107
Fonte: Elaborado pelos autores

Sintetizando os resultados, foi encontrada relação positiva e significante entre as variáveis “investimentos ambientais” e “recei-
ta líquida”, assim como com “resultado operacional” para todos os anos analisados, considerando-se a amostra total de empre-
sas. Realizando a análise apenas nas empresas do setor elétrico, a relação positiva e significante entre “investimentos ambien-
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tais” e “receita líquida” é encontrada para os anos de 2007 e 
2009 pelo coeficiente de Pearson, e para todos os anos pelo 
coeficiente de Spearman. Também, para as empresas do se-
tor elétrico, é encontrada relação positiva e significante entre 
“investimentos ambientais” e “resultado operacional” apenas 
para o ano de 2008, pelo coeficiente de Spearman.

Considerando apenas empresas dos demais setores, ex-
cluindo-se as do setor elétrico, não são encontradas correla-
ções positivas significativas entre as variáveis “investimentos 
ambientais”, “receita líquida” e “resultado operacional”. Não 
foi encontrada ainda correlação positiva significante entre a 
variável “investimentos ambientais” e as variáveis “ROE”, “Ati-
vo Total”, “Lucro Líquido” e “Patrimônio líquido”, em nenhuma 
das análises realizadas.

5. Conclusão
Em relação ao objetivo geral desta pesquisa, de verificar 

a existência de correlação entre o indicador de performance 
ambiental (investimentos ambientais) e os indicadores de de-
sempenho econômico das empresas de capital aberto lista-
das na BM&FBovespa, conclui-se que houve uma correlação 
positiva significante apenas entre investimentos ambientais e 
os indicadores “receita líquida” e “resultado operacional”, na 
análise da amostra total de empresas, o que condiz com os 
resultados encontrados pelos estudos anteriores citados no 
referencial teórico. O mesmo ocorre na análise das empresas 
do setor elétrico, mas somente entre as variáveis “investimen-
tos ambientais” e “receita líquida”, para os anos de 2007 e 
2009 pelo coeficiente de Pearson, e para todos os anos pelo 
coeficiente de Spearman.  Isto sugere que a correlação posi-
tiva significante entre as variáveis citadas é mais efetiva nas 
empresas do setor elétrico.

A correlação positiva significante encontrada entre “inves-
timentos ambientais” e “receita líquida” indica que as empre-
sas procuram aumentar suas vendas, sem desconsiderar os 
investimentos em meio ambiente. Como justificativa, pode-se 
levantar as hipóteses: a empresa considera o investimento 
ambiental como agregador de valor aos produtos/serviços que 
favorecerá as vendas; o investimento ambiental é indicador 
vinculado aos objetivos estratégicos da organização, havendo 
um movimento integrado de esforços pela sua manutenção 
em prol da competitividade da organização, no atendimento 
dos interesses dos stakeholders quanto à proteção ambiental.

Quanto à correlação positiva entre “investimentos ambien-
tais” e “resultado operacional”, sua significância indica que a 

preocupação com as questões ambientais pode ter desenca-
deado nestas empresas um esforço pela implementação de 
inovações tecnológicas e processuais, o que resultou em um 
melhor desempenho operacional.

De modo geral, para todas as análises realizadas, não 
houve correlação significativa entre os investimentos ambien-
tais e o ROE, o que está de acordo com alguns dos estudos 
anteriores que analisaram esses indicadores. Não se pode, 
portanto, considerar para as empresas analisadas, a possibi-
lidade de seus proprietários estarem tendo algum ganho com 
os investimentos realizados em prol do meio ambiente.

Na análise da amostra total, a correlação de Pearson de-
monstrou que a variável “investimentos ambientais” e as va-
riáveis “ativo total”, “lucro líquido” e “patrimônio líquido” não 
crescem ou decrescem juntas no período analisado. Apesar 
de a correlação de Spearman ter identificado que as em-
presas com os valores mais altos de investimentos ambien-
tais possuem os valores mais altos de ativo total, em 2007 
e 2008, numa correlação moderada positiva, essa relação 
não foi considerada significante pelo Teste T a nível de 5%. 
O mesmo ocorreu na relação entre a variável “investimentos 
ambientais”, “lucro líquido” e “patrimônio líquido”, para o ano 
de 2008. Disso infere-se que a ocorrência de um crescimento 
concomitante do capital total investido na empresa (ativo to-
tal) e dos investimentos ambientais não ocorre para a maior 
parte das empresas analisadas. Semelhantemente, maiores 
investimentos ambientais não são seguidos pelo crescimento 
do lucro líquido e patrimônio líquido para uma amostra signifi-
cativa das empresas.

Nas empresas do setor elétrico, em determinados anos, 
também foram encontradas correlações positivas entre “in-
vestimentos ambientais”, “ativo total”, “lucro líquido” e “patri-
mônio líquido”, usando os coeficientes de Pearson e Spear-
man, entretanto, da mesma forma da amostra total, não foram 
significantes a nível de 5%, pelo Teste T. O mesmo ocorreu 
para a correlação positiva encontrada entre a variável “inves-
timentos ambientais” e “patrimônio líquido”, das empresas de 
outros setores, para o ano de 2008, pelo coeficiente de Spe-
arman. 

Por fim, ressalta-se que esta pesquisa apresenta limita-
ções que poderão ser superadas ao aplicar-se o estudo a 
uma amostra maior, possibilitando uma checagem mais apu-
rada da existência ou não de uma relação positiva significante 
entre as variáveis “investimentos ambientais” e as variáveis 
“ativo total”, “lucro líquido” e “patrimônio líquido”.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo estudar as características 

do orçamento empresarial e investigar suas relações com 
o planejamento estratégico das organizações. Propõe-se a 
evidenciar estas relações através da análise dos estudos de 
autores brasileiros sobre o tema e mostrar as diferenças e se-
melhanças encontradas. Foi utilizada a metodologia do ensaio 
teórico, o qual se caracteriza pela pesquisa científica por meio 
de reflexões e análises sobre teorias divulgadas. Mediante a 
análise das diferentes abordagens estudadas, evidencia-se 
que existe o alinhamento entre o orçamento e o planejamen-
to estratégico; entretanto, há diferentes visões sobre o nível 
hierárquico que detém a responsabilidade sobre o orçamento 
empresarial, se o estratégico, tático ou o operacional.
Palavras-chave: Orçamento; Planejamento estratégico; Pla-
nejamento tático; Planejamento operacional.

Abstract
This article explores the corporate budget and its rela-

tionship with strategic planning. Proposes to analyze the Bra-
zilian authors on the subject, highlighting the differences and 
similarities among them. The applied methodology was ba-
sed on theoretical essay, which is characterized by scientific 
research through disclosed theories reflection and analysis. 
According to the different approaches studied, it’s possible to 
evidence the alignment between budget and strategic plan-

ning; however, there are different views about which level 
(strategic, tactical or operational) holds the corporate budget 
responsibility. 
Key words: Budget; Strategic planning; Tactical planning; 
Operational planning.

INTRODUÇÃO
O orçamento, por ser uma das poucas ferramentas capa-

zes de integrar um conjunto de atividades em um único pla-
nejamento (OTLEY, 1999), possui diversas aplicações nas 
organizações. Entre elas pode suportar a administração por 
metas (WELSCH, 1983), suportar a avaliação de desempe-
nho (HOPWOOD, 1972), servir como meio de comunicação 
a todos os níveis organizacionais sobre as metas estabele-
cidas (ATKINSON ET AL, 2008) e auxiliar no monitoramento 
periódico sobre o atingimento das metas definidas (WARREN; 
REEVE; FEES, 2001).

Considerando as aplicações e benefícios que o orçamento 
representa na gestão empresarial, e ainda a sua relação com 
o planejamento estratégico, pode-se inferir que o orçamen-
to é uma ferramenta presente em todo o ciclo administrativo 
(LUNKES, 2009). 

Assim, devido à importância do orçamento empresarial e 
sua relação com o processo de planejamento, o objetivo deste 
artigo é a reflexão crítica sobre as diferentes abordagens de 
autores brasileiros sobre as relações entre o processo orça-
mentário, o Planejamento Estratégico, seus desdobramentos 
e os níveis decisórios, com o intuito de analisar essas diferen-
ças de abordagens apresentadas.

Foi utilizada a metodologia de ensaio teórico, a qual se 
caracteriza pela pesquisa científica por meio de reflexões e 
análises sobre conceitos e idéias já divulgadas. Foram con-
sideradas as teorias disponíveis em contabilidade gerencial e 
administração das organizações. Utilizou-se o método deduti-
vo, que para Gil (1999) parte de princípios reconhecidos como 
verdadeiros e inquestionáveis (premissa maior), assim o pes-
quisador estabelece relações com uma proposição particular 
(premissa menor) para, a partir do raciocínio lógico, chegar a 
uma conclusão sobre a argumentação que se propõe.

Este estudo se justifica pela reduzida quantidade de traba-
lhos sobre orçamento no Brasil, conforme indicado por Leite 
et al. (2008) e por propor uma análise ainda não realizada ao 
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identificar as relações entre o orçamento e o planejamento 
estratégico, considerando os diferentes níveis hierárquicos 
organizacionais. Ademais, uma análise preliminar acerca da 
literatura sobre orçamento mostra diferenças de abordagens 
na relação entre o planejamento e o orçamento.

Ressaltam-se algumas limitações ou restrições deste tra-
balho, sendo a mais importante a escolha dos autores que 
são usados como base para a análise das abordagens, visto 
que não foi analisado todo o universo de obras existentes. 

O artigo está estruturado em cinco seções. Esta primeira 
seção trata da introdução do trabalho, seguida da que trata 
sobre Planejamento Estratégico, incluindo sua definição, ca-
racterísticas e desdobramentos. A terceira seção apresenta 
o aporte teórico sobre o processo orçamentário, contendo os 
conceitos, vantagens e desvantagens, além de alguns tópicos 
sobre sua relação com o planejamento e com os níveis deci-
sórios organizacionais. Nas duas seções seguintes, há uma 
análise sobre as diferentes abordagens trazidas por alguns 
autores brasileiros, referente às relações entre as ferramentas 
empresariais analisadas e as conclusões do estudo. Finaliza-
-se o conteúdo com a lista das referências utilizadas na pes-
quisa.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A origem histórica do conceito de estratégia pode ser situ-

ada na pré-história, mais precisamente na arte militar, como 
se identifica nos texto de autores como Ansoff (1977), Diehl 
(2004), Mintzberg et al. (2006) e Lunkes (2009). Mas a liga-
ção do uso da estratégia no meio empresarial iniciou em 1948 
com a obra de Von Neumann e Morgenstern, Theory of Ga-
mes and Economic Behavior, que embora não tenha revolu-
cionado a aplicação estratégica organizacional, impulsionou 
a mudança na maneira de pensar sobre problemas sociais e, 
principalmente, empresariais (ANSOFF, 1977). Este mesmo 
autor define a estratégia como um conjunto de diretrizes para 
orientação da administração para a tomada de decisões.

Mintzberg et al. (2006, p. 29) descreve que “a estratégia é 
o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 
sequências de ações da organização em um todo coeso”. Ain-
da explica que uma estratégia bem definida deve ser capaz 
de organizar e alocar recursos em objetivos únicos, basean-
do-se nas competências da empresa e nas suas deficiências 
internas, além das mudanças do ambiente e das ações dos 
concorrentes. Wright, Kroll e Parnell (2007) definem que a es-
tratégia são os planos da alta administração para atingir os 
resultados almejados e consistentes com a missão e os obje-
tivos organizacionais. Porter (1986) enfatiza a competitivida-
de nos seus conceitos e define como estratégia a combinação 
das metas traçadas pela empresa e dos meios pelos quais se 
utiliza para alcançar seus fins. Define ser o caminho para a 
busca pela vantagem competitiva sustentável e significativa. 

O planejamento estratégico, como um processo sistemáti-
co das organizações, surge em meados dos anos 1970, sendo 
uma evolução do planejamento empresarial. Para Mintzberg 
e Quinn (2001, p.26), a estratégia como um plano é definida 
como “um curso de ação conscientemente engendrado, uma 
diretriz (ou um conjunto de diretrizes) para lidar com uma de-
terminada situação”. São os objetivos, propósitos ou metas 
que gerarão as principais políticas e planos para o alcance 

dessas metas. Além de definir o crescimento pretendido, a 
contribuição que irá proporcionar aos seus acionistas, funcio-
nários e sociedade (MINTZBERG; QUINN, 2001).

Para Welsch (1983), o planejamento é um processo que 
necessita do suporte e comprometimento da alta administra-
ção, é a atividade de antecipar-se às mudanças, organizando 
planos de ação futuros e a alocação de recursos. Segundo 
Miranda e Libonati (2002), a atividade de planejamento tem 
uma função muito importante, que é esclarecer as metas de 
desempenho de gestores e funcionários. Essa função auxilia 
minimizando as diferenças existentes entre os objetivos da 
empresa e dos empregados, problema este chamado de te-
oria de agência ou do agenciamento. Essa teoria diz que os 
funcionários (agentes) podem agir conforme seus próprios in-
teresses em detrimento dos interesses dos proprietários ou 
principal da empresa. 

Sendo o planejamento uma função administrativa impor-
tante e necessária, ela é utilizada por administradores nos 
três níveis hierárquicos organizacionais, tendo escopos e ati-
vidades específicas (BATEMAN e SNELL, 1998), sendo eles 
o planejamento estratégico, tático e operacional. 

Oliveira (2010) define que o plano estratégico é de res-
ponsabilidade dos níveis mais altos da empresa e se refere 
à definição de objetivos e diretrizes e a seleção de estraté-
gias de ação para o atingimento desses objetivos traçados. O 
planejamento estratégico envolve o processo de tomada de 
decisão sobre os objetivos e estratégias de longo prazo. Esse 
plano é caracterizado por uma análise do ambiente externo 
organizacional e para sua realização são envolvidos os princi-
pais executivos da empresa, sendo eles os responsáveis por 
sua formulação e por garantir a sua execução (BATEMAN; 
SNELL, 1998). 

Para Lunkes (2003) pode ser definido como um plano de 
longo prazo, geralmente em um período de cinco ou mais 
anos e tem como finalidade a decisão sobre o objetivo macro 
da empresa, avaliar o ambiente externo no qual está inserida 
e desenvolver estratégias para alcançar o objetivo. 

Catelli et al. (1999) identifica os principais pontos a serem 
analisados nesta fase, as oportunidades e ameaças, que ca-
racterizam a análise do ambiente externo, e os pontos fortes 
e fracos, ambiente interno. Pode-se considerar também como 
resultados desta fase a criação de diretrizes estratégicas, po-
líticas e os objetivos organizacionais. Segundo Nascimento e 
Reginato (2009), esses pontos são conhecidos como a aná-
lise SWOT, um dos modelos clássicos mais conhecidos para 
elaboração do planejamento estratégico. Trata-se da análise 
para mapeamento das condições ambientais internas, forças 
(Strengths) e fraquezas (Weaknesses), e para avaliação do 
ambiente externo, oportunidades (Opportunities) e ameaças 
(Threats).

A seguir serão detalhados os desmembramentos do pla-
nejamento estratégico, sendo eles o planejamento tático e o 
planejamento operacional.

Planejamento Tático
O planejamento tático é o desdobramento dos objetivos 

definidos no planejamento estratégico em objetivos qualita-
tivos mensuráveis. Também chamado de planos intermedi-
ários, compreendem as metas empresariais na forma finan-
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ceira e que orientarão a etapa de planejamento operacional 
(LUNKES, 2003).

O controle das atividades de nível tático se baseia em ins-
trumentos para acompanhar as atividades gerais em nível de 
unidade e permite verificar se as metas estabelecidas estão 
sendo atingidas. Tem como característica aplicar-se a gesto-
res em níveis intermediários e englobar medidas de avaliação 
qualitativas e quantitativas.

O plano tático trabalha com a decomposição dos objetivos, 
estratégias e políticas definidas no planejamento estratégico, 
dividindo a organização a fim de facilitar o controle dessas 
metas. O nível organizacional intermediário é responsável 
pelo seu desenvolvimento e tem como finalidade a utilização 
eficiente de recursos disponíveis para o atingimento dos obje-
tivos previamente fixados (OLIVEIRA, 2010). 

Oliveira (2010) relata que embora haja dificuldade em es-
tabelecer o limite entre o planejamento estratégico e o tático, 
essa divisão é importante para facilitar o processo decisório 
nas empresas. Diferenças entre os planos estratégicos e táti-
cos devem ser esclarecidas, para que haja um melhor enten-
dimento sobre os objetivos de cada um, sendo elas:

a. As questões estratégicas possuem um alcance tempo-
ral maior e com impactos altos e muitas vezes irrever-
síveis. Entretanto, o planejamento tático refere-se aos 
meios para se alcançar os objetivos definidos, sendo 
estes meios os componentes da empresa e a sua efi-
ciência. Neste ultimo, são tratadas questões de ordem 
mais prática e normalmente no período de um ano;

b. O risco está associado ao plano estratégico, visto que 
este trabalha com questões de toda a empresa e pode 
envolver grandes mudanças, enquanto que o planeja-
mento tático, normalmente, é um desdobramento para a 
realização do estratégico;

c. O planejamento estratégico possui menor flexibilidade 
por considerar toda a empresa e sua posição no am-
biente externo, onde estão os fatores não controláveis 
pela organização. No plano tático a flexibilidade é maior, 
pois se trata do ambiente interno organizacional, onde 
as variáveis são, em sua grande maioria, conhecidas 
dos administradores e passíveis de controle.

As consequências positivas ou negativas decorrentes das 
modificações ocorridas no ambiente externo às organizações 
possuem características de temporalidade, pois estão em 
constante modificação. No entanto, as decisões e ações reali-
zadas para reagir a essas modificações possuem uma dimen-
são de curto prazo ou longo prazo e é dentro deste contexto 
que se define o planejamento estratégico e o diferencia dos 
planos táticos e operacionais. Não há uma linha perfeita de di-
visão entre as três modalidades de planejamento. Todos eles 
coexistem e devem ser tratados e melhorados continuamente 
(OLIVEIRA, 2010). 

Planejamento Operacional
Miranda e Libonati (2002, p. 54) definem planejamento 

operacional como o “detalhamento e a quantificação das di-
retrizes definidas no planejamento estratégico”. Tratam das 
ações e atividades das divisões, departamentos, seções, fi-
liais, etc., deixando claro que é a etapa onde as atividades 

mais operacionais são detalhadas e os resultados também 
definidos. 

Embora haja uma definição dos objetivos mensuráveis no 
planejamento tático para a empresa, não há uma indicação de 
como as atividades diárias devem ser administradas e contro-
ladas. Para isso, define-se o planejamento operacional, com o 
foco nas atividades operacionais rotineiras (LUNKES, 2009). 

Para Welsch (1983), o próprio controle orçamentário pode 
ser considerado um controle operacional, visto que auxilia na 
aplicação efetiva dos recursos da empresa nas atividades que 
atendem os objetivos da empresa. Importante destacar que 
o autor relaciona o planejamento operacional com o controle 
do orçamento, referente às atividades diárias de utilização e 
controle de recursos, e não com o processo completo do or-
çamento empresarial, o qual envolve o planejamento, a reali-
zação do orçamento e a execução. 

Oliveira (2010, p. 20) menciona que o plano operacional 
precisa detalhar os seguintes aspectos:

• Identificação dos recursos para a sua execução;
• Procedimentos a serem adotados para a realização das 

atividades;
• Resultados finais esperados e que devem ter relação 

com os objetivos dos planos táticos, que, por sua vez, 
se relacionam com o planejamento estratégico;

• Prazos das atividades e para o atingimento das metas;
• Responsáveis pela execução e implantação do plano.

Ainda, o mesmo autor complementa que o plano operacio-
nal é de responsabilidade dos níveis organizacionais inferio-
res, os quais são os desenvolvedores do plano com um foco 
nas atividades rotineiras da empresa.

Para Oliveira (2010), o princípio do planejamento é a inte-
gração entre todos os níveis organizacionais, de forma que 
todos estejam direcionando esforços para os mesmos objeti-
vos. Assim, o planejamento estratégico não é autossuficiente, 
sem o seu desdobramento não existem ações para gerenciá-
-lo e operacionalizá-lo. Neste contexto, o planejamento deve 
ser tratado como um ciclo único onde estão inseridos os pla-
nos estratégico, tático e operacional. 

Tubino (2009), em sua obra relacionada ao planejamento 
da produção, menciona que a estratégia, além do planeja-
mento, também deve ser analisada nos três níveis de respon-
sabilidade da organização. Essas estratégias são o suporte 
para a elaboração do planejamento estratégico, tático e ope-
racional. São elas: 

• Estratégia Corporativa: onde são definidos os objetivos 
globais da empresa com um horizonte de longo prazo. 
São tomadas decisões que não podem ser descentrali-
zadas, são de responsabilidade da alta administração;

• Estratégia de Negócios ou competitiva: são objetivos 
estabelecidos por unidade organizacional, a fim de pos-
sibilitar que essas unidades também se posicionem no 
ambiente em que estão inseridas;

• Estratégia Funcional: consiste na definição de um con-
junto de políticas, diretrizes ou objetivos relacionados às 
atividades operacionais diárias. A estratégia funcional 
deve detalhar como a operação irá suportar a estraté-
gia de negócios e manter a vantagem competitiva, meta 
da estratégia corporativa e de negócios. Para cada área 
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há uma estratégia funcional, por exemplo, a estratégia 
de produção que detalha as metas e as atividades para 
alcançá-las referente à unidade de produção.

Lunkes (2009) aborda que os planejamentos estratégico, 
tático e operacional são registrados através da integração en-
tre os sistemas disponíveis na empresa, ferramentas e téc-
nicas como o Orçamento Empresarial, por exemplo, o qual 
possibilita aos administradores a execução e o controle das 
estratégicas definidas no planejamento. 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL
Conceitos e Características do Processo Orçamentário

A história do orçamento empresarial teve sua origem na 
administração pública, no início do século XX nos Estados 
Unidos. Em empresas privadas, o orçamento ganhou relevân-
cia quando empresas privadas começaram a utilizá-lo, sendo 
a empresa Du Pont de Memours a pioneira na sua aplicação, 
no ano de 1919 (LUNKES, 2009).  

O orçamento tem sido considerado como um mecanismo 
de controle tradicional nas organizações, sendo umas das 
poucas ferramentas capazes de integrar todo o conjunto de 
atividades empresariais em um único planejamento (OTLEY, 
1999).  

Welsch (1983, p.21) afirma que “[...] o planejamento e 
controle de resultados pode ser definido, em termos amplos, 
como um enfoque sistemático e formal à execução das res-
ponsabilidades de planejamento, coordenação e controle da 
administração”. Estes planejamento e controle, segundo o 
mesmo autor, podem ser identificados através de outros ter-
mos, sendo eles o orçamento global, os orçamentos para fins 
administrativos e o controle orçamentário. A administração 
com foco no orçamento traz uma abordagem racional ao pla-
nejamento global da empresa, dando ênfase à administração 
por metas e a flexibilidade limitada durante a execução das 
tarefas administrativas por esses objetivos definidos (WELS-
CH, 1983).

O orçamento, para Warren, Reeve e Fees (2001), engloba 
as seguintes atividades: 

• Planejamento e definição formal das metas específicas 
para áreas, unidades, divisões;

• Execução de ações definidas em um plano para o atin-
gimento das metas traçadas;

• Comparação e monitoramento periódico sobre o atingi-
mento das metas definidas. Essas ações fazem parte do 
controle empresarial.

Para Diehl (2004) o orçamento é um plano gerencial, com-
posto de metas definidas de custos e receitas. É definido, 
normalmente, pelo nível estratégico organizacional e, quando 
implantado através de um sistema formal de controle e com 
indicadores associados, é possível defini-lo como um des-
membramento do planejamento estratégico empresarial. O 
orçamento tem caráter de plano, mas, além disso, também é 
utilizado como ferramenta de controle gerencial, uma vez que 
as metas são definidas e suas variações devem ser explica-
das, analisadas e ações corretivas devem ser tomadas para 
evitar um novo desvio.

Frezatti et al. (2007) define o orçamento relacionando-o di-
retamente com a estratégia empresarial, sendo o primeiro um 

plano financeiro para a implementação prática do segundo. O 
orçamento é considerado como um pilar da gestão empresa-
rial, sendo o recurso utilizado para que os gestores prestem 
contas sobre as suas atividades e as suas metas, processo 
também chamado de accountability. Este termo da língua 
inglesa, sem tradução precisa para o português, significa a 
obrigação de prestar contas a uma hierarquia ou a quem a de-
lega, em função de uma concessão de poder para realização 
de determinada atividade (FREZATTI ET AL., 2009).

Para Steiner (apud FREZATTI, 2009), o relacionamento 
entre o planejamento estratégico e o orçamento deve ser se-
quencial, de maneira que o orçamento torne-se um desdobra-
mento do plano estratégico. Na etapa tática definem-se pa-
drões para coordenação das ações e geração de base para o 
controle de desempenho.

De maneira geral, é constituído com base no histórico 
dos orçamentos realizados em anos anteriores, incluindo as 
perspectivas e alterações necessárias para acompanhar as 
alterações da atividade empresarial para o período seguinte 
(DIEHL, 2004). 

A estrutura básica do orçamento é formada pelas avalia-
ções financeiras dos orçamentos realizados para cada uni-
dade da empresa, abrangendo o impacto das decisões fi-
nanceiras e operacionais. Assim, o orçamento se divide em: 
operacional, que é formado pelos orçamentos dos processos 
organizacionais, tais como vendas, fabricação, estoques, en-
tre outros, e financeiro, que engloba o orçamento de capital, 
de caixa, do balanço patrimonial e demonstração do exercício 
projetado (LUNKES, 2009).

Otley e Pollanen (2000) argumentam que a ferramenta de 
orçamento pode suportar a avaliação de desempenho organi-
zacional e, quando isso acontece deve ser aplicada de acordo 
com a realidade cultural e temporal da empresa em questão. 
Afirmam que não há um modelo padrão de execução, mas 
sim um modelo mais adequado a cada tipo de organização, 
que deve ser elaborado levando em consideração as particu-
laridades.

Hopwood (1972) contribuiu para o desenvolvimento do 
campo dos estudos sobre o controle orçamentário e sua apli-
cação no desempenho gerencial. Segundo o autor, os rela-
tórios de informações contábeis possibilitam a comparação 
entre os reais valores gastos e os custos planejados, sendo 
que a diferença entre eles pode ser utilizada para a avaliação 
do desempenho dos gestores. No entanto, enquanto os da-
dos apontam as pessoas que tiveram sucesso na realização 
das suas metas de orçamento, não necessariamente indica 
se foram realizadas ações de longo prazo para a redução de 
custos. Por isso os dados do planejamento orçamentário de-
vem ser utilizados com cuidado e, se possível, outras fontes 
de informações devem fazer parte do sistema de avaliação de 
desempenho.

Lunkes (2003) descreve que existem condições prévias 
que são necessárias para o processo orçamentário, como por 
exemplo: estrutura organizacional, políticas, gestão de pesso-
al e sistema de informação. 
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Níveis de Responsabilidade
Devido à sua característica de transformar o planejamento 

estratégico em metas financeiras, pode-se dizer que o orça-
mento representa o elo entre a estratégia e o controle opera-
cional (LEITE ET AL., 2007). Horngren, Foster e Datar (1997) 
esclarecem que o orçamento é uma ferramenta de responsa-
bilidade dos gestores, do nível hierárquico intermediário. São 
os responsáveis pelo gerenciamento e implantação das me-
tas definidas na alta administração através do planejamento 
estratégico.

Os benefícios do orçamento traduzem a sua relação com 
o nível gerencial, sendo eles: (a) auxilia os gestores na co-
ordenação dos esforços de seus subordinados, visto que os 
planos das unidades subordinadas deverão atender aos mes-
mos objetivos gerais definidos para toda a organização; (b) o 
orçamento apresenta uma estrutura de metas que facilita aos 
gestores a avaliação do desempenho futuro; e (c) induzem 
gestores e também usuários a analisarem o futuro no momen-
to do planejamento. Frezatti et al. (2007) corroboram citando 
que o planejamento tático, caracterizado pelo orçamento e de 
responsabilidade dos gestores, existe para a implementação 
das metas definidas no planejamento estratégico.

No entanto, apesar de o orçamento ser uma ferramenta 
que auxilia a gerência, também é necessário o suporte da alta 
administração, ou dos níveis estratégicos organizacionais, 
com relação à comunicação das metas definidas que serão 
acompanhadas por meio do sistema de controle gerencial. O 
apoio da administração de topo é fundamental para a partici-
pação ativa de todos os gestores na formação do orçamento 
e por consequência, na sua condução efetiva. Assim, a exe-
cução das atividades pelos níveis mais operacionais, estabe-
lecidas no planejamento operacional, contribui para a efetiva 
realização dos planejamentos realizados (HORNGREN; FOS-
TER; DATAR, 1997). 

Os modelos de elaboração do orçamento
Orçamento empresarial é um plano que inclui as metas 

operacionais de cada área, que serão controladas para o pró-
ximo período (LUNKES, 2003). E a evolução do orçamento 
empresarial envolveu o desenvolvimento teórico de diversos 
modelos para elaboração do orçamento, sendo cada um com 
suas características próprias, utilidades, vantagens e desvan-
tagens. Para Nascimento e Reginato (2009), essa adaptação 
do orçamento foi uma evolução natural da ferramenta como 
forma de acompanhar as tendências das práticas de gestão. 
Alguns dos modelos sobre a elaboração do orçamento em-
presarial serão abordados no Quadro 1.

Como resposta de algumas empresas aos modelos de 
elaboração de orçamento, o conceito de Beyond Budget foi 
criado por um fórum de empresas no ano de 1998, com o 
intuito de desenvolver uma gestão diferenciada baseada na 
flexibilidade e descentralização. O termo pode ser traduzido 
como “Além do Orçamento”, caracterizado por planos anuais 
revisados continuamente, baseados em objetivos flexíveis 
vinculados com o desempenho das empresas. Devido à liber-
dade dada pelo modelo, esse processo é baseado na confian-

ça mútua entre gestores e subordinados. Por isso, deve haver 
uma revisão da filosofia de gestão, incluindo cultura e valores 
organizacionais, a fim de preparar o ambiente interno para 
lidar com este novo processo (LUNKES, 2009).  

Modelo Descrição

Estático ou Perpétuo
(NASCIMENTO e RE-
GINATO, 2009)

Projeção das expectativas de receitas, cus-
tos, despesas, investimentos e demais com-
ponentes. Manutenção pelo período original-
mente orçado. Contém as metas associadas 
ao planejamento estratégico da empresa. 
Estimula a gerência a buscar essas metas e 
trabalhar na melhoria.

Flexível
(HORNGREN, FOS-
TER e DATAR, 1997)

É um conjunto de metas em que é possível 
a realização de ajustes conforme o nível de 
atividades ou receitas e medidas de custos 
reais. 

Contínuo ou Rolling
(LUNKES, 2003)

Atualização contínua do orçamento operacio-
nal. Acrescenta no fim de cada ciclo um novo 
período, sendo este variável. 

Ajustado (Forecast)
(PADOVEZE e TA-
RANTO, 2009)

Mais flexível, pois permite ajustes no orça-
mento original conforme ocorram mudanças 
significativas nos rumos das operações ou da 
gestão (visão interna) ou do mercado (visão 
externa).

Orçamento Base Zero 
(NASCIMENTO E RE-
GINATO, 2009)

Na etapa de planejamento do orçamento, 
toma-se como ponto de partida um saldo 
zero e para qualquer valor incluído há neces-
sidade de justificativas. Descarta orçamentos 
históricos. 

Orçamento por Ativida-
des 
(LUNKES, 2009)

Focaliza as atividades e os recursos para 
atingir as metas estabelecidas. É baseado 
nos conceitos fundamentais do método de 
custeio ABC.

Quadro 1 – Modelos para Elaboração do Orçamento

As vantagens e as limitações do orçamento empresarial
O processo orçamentário tradicional sofre com críticas 

quanto às suas limitações. No entanto, faz-se necessário pon-
derar ambas as visões sobre a ferramenta. Nesta seção se-
rão abordadas as vantagens sobre a utilização do Orçamento 
Empresarial e as suas limitações e desvantagens.

Como vantagem é possível citar o aprimoramento na ad-
ministração organizacional, devido à realização do processo 
de planejamento e controle posterior de resultados. Além de 
todo o processo de melhoria do processo, que é consequên-
cia das ações realizadas para tratamento dos desvios (WELS-
CH, 1983). 

Induz a inclusão de todos os membros da empresa a par-
ticipar do processo de elaboração das metas e de definição 
de planos de ação, fornece critérios de desempenho, esta-
belecendo os parâmetros de um desempenho esperado pela 
alta administração (HORNGREN, FOSTER; DATAR, 1997) e 
destaca áreas com ineficiência e aquelas que se destacam 
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pela gestão dos seus recursos (WELSCH, 1983). Incentiva 
os funcionários a pensar nas ações com seus respectivos im-
pactos futuros, não se atendo somente aos problemas diários 
da organização (LUNKES, 2009) e também pode ser utilizado 
como fator motivacional, além de ser base para a remunera-
ção variável (LUNKES, 2009).

Assim como outras técnicas e ferramentas gerenciais, o 
Orçamento também possui algumas limitações que podem 
interferir na gestão dos resultados gerados e inclusive nas 
avaliações de desempenho decorrentes destes resultados. 
Entretanto, essas limitações exigem dos administradores e 
usuários uma análise mais criteriosa sobre os resultados e so-
bre a forma com que o processo orçamentário será aplicado 
na organização. A seguir serão abordadas algumas dessas 
questões.

O orçamento é uma ferramenta que pode servir de base 
para a avaliação de desempenho dos executivos e até mes-
mo de unidades organizacionais. Entretanto, o simples atin-
gimento da meta em um dado período não significa que este 
gestor tenha tomado ações de longo prazo benéficas para a 
organização. Por isso, tendo o orçamento um horizonte de um 
ano, geralmente, é importante que outras fontes de informa-
ção façam parte da avaliação de desempenho (HOPWOOD, 
1972, VAN DER STEDE, 2000).

Pode-se observar que existe inflexibilidade no processo 
orçamentário, visto que uma vez aprovado não são permiti-
das alterações nos planos no decorrer do período (LUNKES, 
2009). Essa limitação pode ser considerada um dos fatores 
que geraram a criação de diversos modelos de elaboração do 
orçamento, no intuito de possibilitar uma flexibilidade contro-
lada para as metas definidas (WELSCH, 1983).

As técnicas de orçamento devem ser continuadamente 
melhoradas e adaptadas à realidade das organizações. A li-
mitação da técnica está na inexistência de um modelo pronto 
e adaptável para cada empresa, assim a evolução constante 
deve ser incentivada, tanto da técnica como da educação or-
çamentária organizacional.

A execução do plano orçamentário não é automática. Exi-
ge dedicação em termos de comunicação, pois só será efetiva 
quando todos os responsáveis conhecerem suas metas e rea-
lizarem os esforços necessários para sua realização (WELS-
CH, 1983).

Segundo Diehl (2004), apesar de o orçamento ser um des-
dobramento do plano global da empresa, podem ocorrer pro-
blemas de sinergia entre as áreas, departamentos ou unida-
des organizacionais. Como os executivos são avaliados pelo 
desempenho dos seus orçamentos, e estes possuem influên-
cia de fatores não gerenciáveis, como por exemplo preços de 
transferências, custos transferidos por rateios e outros fatores 
externos, pode haver ações para transferir despesas/custos 
para outras áreas a fim de melhorar a avaliação final.

Para Welsch (1983), o plano é um ótimo guia, visto que 
expressa as metas organizacionais, detalhadas até o nível 

operacional. No entanto, ele não substitui a administração. 
É necessário que haja interação entre os níveis e que todos 
atuem de forma ordenada em busca do mesmo objetivo.

Van der Stede (2000) argumenta que o orçamento possi-
bilita que os gestores, por um instinto de proteção, realizem 
planejamentos de metas baixas , com o intuito de serem fa-
cilmente atingidas. O autor também chama este fato de slack 
creation ou, conforme tradução livre para português, a criação 
das metas com folga intencional.

Contudo, apesar das limitações e críticas ao processo de 
orçamento empresarial, diversos autores, tais como Santos 
et al. (2005) e Horngren, Foster e Datar (1997),  consideram 
o orçamento um dos instrumentos mais relevantes para a 
Controladoria, sendo uma forma de suportar o planejamen-
to estratégico organizacional. Lunkes (2003) ainda conclui 
que, apesar das falhas identificadas no orçamento, não há 
uma ferramenta alternativa à altura capaz de substituí-lo, pelo 
menos no curto prazo. Por isso, recomenda que os esforços 
sejam focados na melhoria do sistema orçamentário e na sua 
personalização para cada organização. 

DISCUSSÕES
Nesta seção, são analisadas as abordagens realizadas por 

autores brasileiros sobre a relação do orçamento empresarial 
com o processo de planejamento, incluindo-se o estratégico, 
tático e operacional. Sem a intenção de classificá-las como 
corretas ou não, este estudo pretende identificar essas dife-
rentes abordagens, analisá-las e concluir sobre o resultado 
encontrado.

Os autores brasileiros utilizados como base para esta se-
ção são: Nascimento e Reginato (2009), Padoveze (2005), 
Catelli (1999), Miranda e Libonati (2002), Giongo e Nascimen-
to (2005), Diehl (2004), Lunkes (2003 e 2009), Frezatti (2009), 
Frezatti et al. (2007), Frezatti et al. (2009) e Sanvicente e San-
tos (2008). A seguir seguem as análises sobre os autores.

Nascimento e Reginato (2009) em seu estudo consideram 
a existência do planejamento estratégico e operacional. Anali-
sam que o orçamento empresarial é produto do planejamento 
operacional, espelhado nas diretrizes definidas no planeja-
mento estratégico. Citam também um nível de planejamento 
chamado de pré-operacional, sendo este a etapa para análi-
se de cenários e identificação das melhores alternativas para 
execução das diretrizes estratégicas. 

Para estes autores, no planejamento operacional é que 
são fixados os parâmetros de direção das decisões, sendo a 
representação quantitativa das diretrizes estratégicas. Apesar 
de manter o nível de responsabilidade com os gestores e exe-
cutivos, não há menção sobre a existência do planejamento 
tático.

A Figura 1 ilustra a relação do orçamento com o planeja-
mento operacional e ainda, as demais relações dos sistemas 
disponíveis na empresa com as etapas do processo de ges-
tão, planejamento, execução e controle.
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Padoveze (2005) não considera o planejamento tático em seu estudo e, assim, atrela todo o processo orçamentário ao pla-
nejamento operacional, incluindo a definição das premissas que suportarão a construção do orçamento. O autor atrela a respon-
sabilidade da construção do orçamento ao nível operacional da organização. Na Figura 2, estão relacionados o planejamento 
estratégico e operacional, o plano orçamentário e os sistemas de informação, os quais são os responsáveis pelo registro do 
orçamento e a ferramenta para o controle das metas definidas.

Figura 2 – Estratégia, plano orçamentário e sistemas de informações.
Fonte: Padoveze (2005)

Na Figura 2 observa-se que o autor não inclui atividades específicas do planejamento operacional, como, por exemplo, o con-
trole orçamentário, o qual deve ser uma atividade gerada a partir dos sistemas de informação. 

Catelli (1999) também divide o planejamento em estratégico e operacional. Entretanto, inclui, assim como Nascimento e Re-
ginato (2009), o conceito de pré-planejamento operacional. Este último é parte do plano operacional, porém é considerado como 
uma análise antecipada à construção deste, onde são realizadas a fixação de objetivos, a identificação de alternativas de ação 
e escolha das mais apropriadas e que viabilizem a realização dos objetivos estratégicos. Já o planejamento operacional (etapa 
posterior ao pré-planejamento) corresponde à etapa onde serão detalhadas as melhores alternativas de ação identificadas, 
quantificando-se detalhadamente os recursos, preços, investimentos, entre outros. Na Figura 3 é possível identificar o processo 
de planejamento definido pelo autor.

Figura 3 – Visão geral do processo de gestão – planejamento estratégico
Fonte: Adaptado de Catelli (1999)

Figura 1 – O planejamento e o sistema de informação
Fonte: Nascimento e Reginato (2009, p. 154)
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Catelli (1999) afirma que o sistema de orçamento é um 
pré-requisito para a realização do planejamento operacional; 
entretanto, não esclarece em qual etapa encontra-se a origem 
do orçamento. Quanto ao nível de responsabilidade, define 
que os gestores são os agentes na realização deste plano. 
Entretanto, ao afirmar que o orçamento é um pré-requisito, 
pode-se concluir que este, dentro da estrutura definida pelo 
autor, é parte do planejamento estratégico da organização.

Libonati e Miranda (2002) seguem a linha da divisão do 
planejamento em estratégico e operacional, apesar de citar 
em seu estudo que o planejamento de nível tático é uma etapa 
do plano estratégico. Define que o orçamento representa o 
resultado do planejamento operacional e a quantificação do 
mesmo. O autor define que a alta administração é respon-
sável por informar as diretrizes e objetivos globais, enquanto 
que a Controladoria é o órgão da empresa responsável por 
coordenar o processo de elaboração do orçamento, junta-
mente com os gestores. Apesar de considerar um resultado 
do planejamento operacional, define o orçamento como uma 
ferramenta de responsabilidade gerencial, nível este atrelado 
ao planejamento tático, mas que, segundo os autores, está 
incluído no planejamento estratégico.

Giongo e Nascimento (2005), em seu artigo, utilizam 
as referências de Catelli (1999) e baseiam-se nos mesmos 
conceitos de planejamento estratégico e operacional. Ainda 
acrescentam que uma das formas de relatórios mais comuns 
relacionados ao planejamento operacional é o orçamento 
empresarial e por meio deste sistema são desenvolvidos os 
outros orçamentos mais específicos de todas as operações, 
tais como: vendas, produção, despesas, fluxo de caixa e ou-
tras partes importantes que servirão para basear a tomada de 
decisão.

Apesar de não realizar a divisão do planejamento, ou pelo 
menos não constar em sua obra tal segregação e conceitua-
ção, Diehl (2004) define que o orçamento, em uma visão ho-
lística, deve estar associado às metas e diretrizes definidas 
no planejamento estratégico, sendo um desdobramento hie-
rárquico do plano global da empresa. 

Lunkes (2003) identifica o planejamento nos três níveis 
hierárquicos, estratégico, tático e operacional, e ainda define 
que sua formalização ocorre por meio da integração entre sis-
temas, ferramentas e técnicas, como o balanced scorecard e 
o orçamento, os quais permitem a execução e o controle das 
estratégias e das operações. Define ainda que o orçamento é 
um desdobramento do planejamento estratégico em que se 
estimam as receitas e despesas no período para atender às 
necessidades, características e objetivos da empresa. Com-
plementa que o orçamento é elaborado com base nas dire-
trizes e objetivos definidos no planejamento estratégico e no 
planejamento tático, sendo de responsabilidade da gerência. 
Já o controle orçamentário é realizado no âmbito operacio-
nal, através do controle executado neste nível organizacional 
(LUNKES, 2003).

Frezatti (2009) descreve que o planejamento estratégico 
da entidade é a base para a criação do plano tático, sendo 
este último o próprio orçamento. Já o acompanhamento das 

metas definidas no orçamento é realizado através do controle 
orçamentário. O controle é a forma de monitorar o plano estra-
tégico da organização no horizonte imediato, de curto prazo. 

Ainda reforça a ligação entre o plano estratégico e o orça-
mento, descrevendo que o relacionamento deve ser sequen-
cial, sendo um fenômeno natural do processo administrativo, 
iniciando na alta administração e indo até o nível dos gestores 
intermediários. O grau de esforço despendido pela organiza-
ção na etapa estratégica e tática depende do modelo decisó-
rio da organização. Frezatti et al. (2009) complementam que o 
orçamento é hierarquicamente subordinado ao planejamento 
estratégico organizacional, traduzindo a sua responsabilidade 
à nível tático.

Adicionalmente, Frezatti et al. (2007) descrevem em seu 
artigo que o planejamento tático, o qual é caracterizado pelo 
orçamento, só existe para a implementação do planejamen-
to estratégico. A conexão entre o planejamento estratégico 
e tático é enfatizada no sentido de viabilizar a aplicabilidade 
prática do primeiro e o seu futuro controle, sendo a contabili-
dade gerencial a fonte de informação disponível para a exe-
cução deste processo. Welsch et al. (APUD FREZATTI ET 
AL., 2007) dizem que o orçamento, sendo um instrumento 
tático dos gestores, deve informar: premissas, plano de ma-
rketing, plano de produção, suprimentos e estocagem, plano 
de recursos humanos, plano de investimentos e projeção das 
demonstrações contábeis. 

Sanvicente e Santos (2008) dividem o planejamento em 
estratégico, administrativo e operacional. Definem as fun-
ções de cada um deles, sendo o primeiro responsável pelas 
decisões que dizem respeito a fatores externos da empresa 
e objetivos macro, o segundo voltado para a melhor estru-
turação possível dos recursos (incluindo físicos, humanos e 
financeiros) e o último relativo à utilização dos recursos e ope-
racionalização das atividades previstas anteriormente. Com a 
identificação dos três níveis de planejamento, os autores defi-
nem que a atividade de elaboração do orçamento é mais uma 
atividade operacional do que estratégica ou administrativa, 
delegando à operação a responsabilidade sobre os recursos 
que são definidos no orçamento.

Como conclusão aos estudos analisados, é possível identi-
ficar que existem diferenças entre as abordagens dos diferen-
tes autores brasileiros sobre o relacionamento do orçamento 
com o planejamento estratégico, tático e operacional. Nem 
todos os autores descrevem o processo de planejamento 
nos três níveis organizacionais e identificam os níveis de res-
ponsabilidade a ele atrelados. Há estudos que indicam que o 
processo de orçamento está atrelado ao planejamento ope-
racional e outros ao planejamento tático, entretanto pode-se 
afirmar que todos os autores, direta ou indiretamente, atre-
lam a responsabilidade sobre o orçamento aos gestores das 
organizações e a execução ao âmbito operacional ou nível 
hierárquico mais baixo. No Quadro 2 segue um sumário das 
abordagens analisadas nesta seção, incluindo a visão dos au-
tores sobre os níveis existentes de planejamento e a atribui-
ção dada ao orçamento à esses níveis.
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Autores Analisados

Níveis do Planejamento identificados pelos autores

Planejamento
Estratégico

Planejamento
Tático

Planejamento
Operacional

Nascimento e Reginato (2009) X - X

Padoveze (2005) X - X

Catelli (1999) X - X

Miranda e Libonati (2002) X - X

Giongo e Nascimento (2005) X - X

Diehl (2004) X X X

Lunkes (2003 e 2009) X X X

Frezatti (2009), Frezatti et al. (2007), Frezatti et al. (2009) X X X

Sanvicente e Santos (2008) X X X

Nível Relacionado com Orçamento: X
Quadro 2 – Abordagens sobre a relação entre o Planejamento e o Orçamento Empresarial

Ao analisar o resultado das abordagens identificadas, é 
possível notar as diversas visões dos autores brasileiros so-
bre o tema. Apesar das diferenças encontradas, é importante 
comentar que todos os autores entendem o orçamento como 
a quantificação das metas do planejamento estratégico e o 
desdobramento das diretrizes e políticas estratégicas dele 
definidas. O plano estratégico define as metas macro, nor-
malmente com um enfoque qualitativo, e são os gestores que 
possuem a função de transformá-las em metas quantitativas 
capazes de auxiliar no monitoramento sobre a real execução 
do planejamento estratégico organizacional. As divergências 
seguem na linha da divisão entre os planos táticos e opera-
cionais, sendo que muitos autores os consideram no mesmo 
nível.

CONCLUSÃO
Embora se possa encontrar diversas menções sobre as li-

mitações ou desvantagens do processo de orçamento empre-
sarial, este ainda pode ser considerado como uma das ferra-
mentas mais relevantes de suporte à gestão empresarial nas 
organizações, sendo uma das formas de aplicar na prática o 
planejamento estratégico. 

Este artigo, ao questionar a existência de associação do 
orçamento ao planejamento estratégico, devido à importân-
cia destes dois assuntos, percebe que ambos são processos 
sequenciais, sendo o orçamento uma variação quantitativa do 
primeiro. 

Ainda que tenham sido analisadas as abordagens dos au-
tores brasileiros sobre o relacionamento entre o orçamento 
e o planejamento estratégico, não é objetivo de esse estudo 

identificar qual o modelo é o mais apropriado para as organi-
zações. Existem fatores, como as estruturas de decisão orga-
nizacionais, os modelos de processos orçamentários e os mo-
delos de gestão, que podem interferir na definição sobre essa 
relação. E essas situações são particulares a cada empresa.

A análise das abordagens dos diferentes autores mostra 
que existe o alinhamento entre o orçamento e o planejamen-
to, entretanto, há diferentes visões sobre em que nível hierár-
quico ocorre, principalmente sobre a questão da sua concep-
ção. Essas diferenças devem-se ao fato de que os autores 
definem, dividem e caracterizam o planejamento de forma 
diferenciada. Não há uma abordagem única. No entanto, é 
importante mencionar que todos os autores afirmam a exis-
tência da relação e a caracterizam como importante para o 
alinhamento das decisões estratégicas globais com todas as 
atividades organizacionais.

É prudente, por outro lado, ponderar que as diferenças 
entre os autores em relação ao nível hierárquico associado 
ao orçamento pode ser influência de entendimentos diversos 
sobre ao que se refere cada nível. Isso caracterizaria, in extre-
mis, uma diferença semântica. No entanto, não é objetivo do 
presente texto incursionar por essas nuances, mas demons-
trar as diferentes concepções dos autores sobre a relação 
entre o planejamento estratégico e seus desdobramentos e 
o orçamento.

Importante salientar que autores internacionais que estu-
dam o orçamento não realizam tal relação. Eles apenas se 
limitam a considerar o orçamento como uma ferramenta de 
desdobramento do planejamento estratégico, tais como Atkin-
son et al. (2008), Welsch (1983) e Otley (1999).
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Instituições e Câmaras de Juízo Arbitral 
do Distrito Federal: estudo exploratório 
sobre a presença do profissional 
contábil na resolução de conflitos

Resumo
No meio científico verificou-se que o tema perícia contá-

bil no campo extrajudicial é pouco pesquisado, o que resulta 
na escassez de material bibliográfico, sendo raro o interesse 
dos profissionais da classe contábil no aprofundamento da 
matéria. Entre outros aspectos sobre esse tema, tem-se a 
necessidade de conhecer a presença do profissional contábil 
atuando como perito ou árbitro nas Instituições Arbitrais do 
Distrito Federal (DF). A Justiça Arbitral é um meio alternativo 
e eficaz para solução de litígios, tendo como características a 
agilidade, o baixo custo e o sigilo. E a contabilidade, que tem 
por objeto o estudo do patrimônio, se relaciona diretamente 
com a arbitragem, pois esta tem o intuito de resolver qualquer 
conflito que trata de direitos patrimoniais disponíveis. Nesse 
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contexto, o perito contador contribui para a materialização da 
verdade por meio da elaboração da prova técnica, visando 
à solução de conflitos nessa justiça. Com esse propósito, o 
objetivo central deste estudo é discutir a presença do pro-
fissional contábil atuando como perito ou árbitro na Justiça 
Arbitral. Para coleta de dados e abordagem do problema fo-
ram realizadas entrevistas, análise documental e aplicação de 
questionários em Instituições Arbitrais do DF. Como resultado 
da pesquisa, foi evidenciado que o profissional contábil pode 
contribuir com o Juízo Arbitral, uma vez que gera economia 
processual quando atua como árbitro, tem o conhecimento 
para resolução dos litígios e poderá auxiliar na divulgação 
dessa justiça. Mesmo assim, é escassa a presença do pro-
fissional contábil na decisão desses conflitos, pois apenas 
23,33% dos respondentes atuam nessa área. 
Palavras-chave: Arbitragem. Justiça Arbitral. Contabilidade. 
Profissional contábil. Perito contador. 

Abstract
In scientific circles it was found that the subject of an ac-

counting expert in the extrajudicial area is not researched as it 
should be, resulting in scarcity of publications, and the interest 
of professionals in the exploration of this field is rare. Among 
other things on this subject, there is a need to know more 
about the presence of the professional accounting acting as 
an expert or arbitrator in Arbitration Institutions in Distrito Fe-
deral (DF). The Arbitration is an alternative and effective way 
of solve conflicts, due to its agility, low cost and confidentiality. 
And accounting, which studies the patrimony, is directly rela-
ted to arbitration, because the latter is intended to solve any 
conflict related to available property rights. In this context, the 
expert accountant contributes to the realization of truth throu-
gh the preparation of the technical evidence in order to solve 
this conflict. For this purpose, the central objective of this stu-
dy is discussing the presence of the professional accountant 
acting as an expert or judge in the Arbitration Institutions. To 
collect data and address the problem, interviews, document 
analysis and questionnaires to the Arbitration Institutions in 
Distrito Federal were carried out. As a result of research, it 
follows that the professional accountant can contribute to the 
Arbitration, since he or she generates procedural economy 
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when acting as a referee, has the expertise to solve the dis-
putes and can assist in the dissemination of justice. Even so, 
there is little presence of professional accounting in the deci-
sion of these conflicts, because only 23.33% of respondents 
work in this area.
Key words: Arbitration. Arbitration Justice. Accounting. Pro-
fessional Accounting. Forensic Accountant.

INTRODUÇÃO
No meio científico verificou-se que o tema perícia contábil 

no campo extrajudicial é pouco pesquisado, o que resulta na 
escassez de material bibliográfico, sendo raro o interesse dos 
profissionais da classe contábil no aprofundamento da maté-
ria. Entre outros aspectos sobre esse tema, tem-se a necessi-
dade de conhecer a presença do profissional contábil atuando 
como perito contador ou árbitro na Justiça Arbitral do Distrito 
Federal.

O perito contador é a pessoa devidamente habilitada, com 
capacidade legal, ética e moral, que tenha competência pro-
fissional, educação continuada e conhecimento da matéria 
periciada, com a finalidade de comprovar a veracidade dos 
fatos relacionados ao patrimônio. (SÁ, 1997). O juiz arbitral ou 
árbitro é qualquer pessoa natural, civilmente capaz, que tenha 
confiança das partes. (BRASIL, 1996).

A arbitragem é um método alternativo e eficaz para a solu-
ção de litígios, e tem como características a agilidade, o baixo 
custo e o sigilo. Sua sentença apresenta o mesmo valor do 
Poder Judiciário e atua no campo dos direitos patrimoniais 
disponíveis. (CARMONA, 2009). 

A contabilidade é uma ciência, que tem por objeto o estudo 
do patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, 
tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registran-
do os fatos e atos de natureza econômico-financeira. (ORNE-
LAS, 2003). Dessa forma, contribui com a materialização da 
verdade por meio da elaboração da prova técnica, visando a 
solução de litígios na Justiça Arbitral. 

Ademais, é importante destacar que a contabilidade, que 
tem por objeto o estudo do patrimônio, se relaciona direta-
mente com a arbitragem, pois esta tem o intuito de resolver 
qualquer conflito que trata de direitos patrimoniais disponí-
veis. (ORNELAS, 2003). 

Nesse sentido, a questão da pesquisa pode ser sintetizada 
da seguinte forma: como o contador pode contribuir com o 
Juízo Arbitral atuando como perito ou árbitro?

Com esse propósito, o objetivo central desta pesquisa é 
discutir a presença do profissional contábil atuando como pe-
rito ou árbitro na Justiça Arbitral. Sobre os objetivos específi-
cos foram definidos os seguintes: descrever os aspectos le-
gais da arbitragem no Brasil, apresentar a área de atuação do 
contador nos Tribunais e Câmaras de Arbitragem do Distrito 
Federal e discutir o papel da contabilidade no Juízo Arbitral.

A abordagem metodológica do trabalho é caracterizada 
como pesquisa de campo, realizada nos Tribunais e Câma-
ras de Arbitragem do Distrito Federal. Esta pesquisa pode ser 
classificada como qualitativa, exploratória, básica, pesquisa 
de campo, documental e bibliográfica. (VERGARA, 2000).

Como procedimento para a coleta de dados, foi realizada 
entrevista com a Diretora do Tribunal de Justiça Arbitral do 

Distrito Federal (TJADF) e com o Presidente da Câmara de 
Arbitragem do Distrito Federal (CADF), a fim de conhecer o 
funcionamento de um órgão arbitral. Para abordagem do pro-
blema, foi realizada análise documental dos processos digi-
tais e físicos do TJADF e da CADF, no período de fevereiro 
de 2010 a fevereiro de 2011.  Com o propósito de constatar a 
presença do contador na Justiça Arbitral, foi aplicado questio-
nário a 30 (trinta) peritos contadores e árbitros que atuam nos 
Tribunais e Câmaras Arbitrais do Distrito Federal. 

Na composição dos resultados, examinou-se a estrutura e 
o funcionamento das instituições arbitrais do DF; em seguida 
foram analisadas as estatísticas dos processos de fevereiro 
de 2010 a fevereiro de 2011. E na seção achados da pesqui-
sa, buscou-se conhecer a presença do profissional contábil 
atuando como perito contador ou árbitro na Justiça Arbitral. 
Por fim, constatados os resultados, são dispostas as consi-
derações finais. 

REVISÃO DA LITERATURA
LEI DE ARBITRAGEM 

“O arbitramento é uma das formas de resolução de contro-
vérsia mais antigas do mundo, tendo sido utilizada na Antigui-
dade e na Idade Média”. (GUILHERME, 2007, p. 34).

Segundo Oliveira et al (1999, p. 84):

A origem da arbitragem de que temos conhecimento remonta 
da época em que algumas cidades-estado gregas a pratica-
vam, seis séculos antes de Cristo. O sucesso da arbitragem 
mercantil teve suas raízes na Idade Média. Entre os séculos 
XII e XV foi bastante utilizada em certas unidades políticas da 
Europa ocidental, entre cidades italianas e distritos suíços.

 “A arbitragem privada, no Brasil, vem desde o Império, 
já que a Constituição de 1824 dela cuidou, expressamente, 
no art. 160: “nas cíveis e nas penais civilmente intentadas, 
poderão as partes nomear Juízes árbitros”. (SEMINÁRIO IN-
TERNACIONAL SOBRE DIREITO ARBITRAL, 2003, p. 12).

De acordo com Martins (1990, p. 1):

[...] arbitragem, pois, lato sensu é o meio pacífico (uma vez 
que deliberado de forma bilateral) de dirimir todo e qualquer 
tipo de conflito existente entre as partes contratantes, deven-
do estas se submeter, de boa fé, à sentença ou laudo arbitral, 
o qual pode extinguir, modificar ou criar direito.

Para Lima (2000, p. 10) “em um conceito lato sensu a ar-
bitragem é um meio célere de solução de controvérsias, reali-
zada fora do Poder Judiciário e detentora de força executiva”.

No Brasil, a utilização da arbitragem ainda é limitada, de 
acordo com Lima (2000, p. 13):

[...] inobstante todas as suas vantagens e celeridades, a uti-
lização da arbitragem mostra-se ainda restrita no Brasil, tal-
vez pela pouca divulgação de suas qualidades e ausência 
de confiança das partes em árbitros, já que historicamente 
o povo brasileiro sempre confiou as suas controvérsias aos 
magistrados do Poder Judiciário.
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Internacionalmente, entende-se que há o incentivo da ar-
bitragem:

[...] a política pública subjacente, a este respeito, é para asse-
gurar extrajudicialmente resolução de litígios entre empresas, 
se as partes assim o desejarem sobre as bases contratuais. 
Tal política é promovida através da corte nacional de diferen-
tes estados para incentivar a arbitragem, ou seja, os Estados 
devem reconhecer a política em favor da arbitragem como 
meio aprovado, prático e barato de resolução de litígio e aliviar 
o congestionamento judicial para reduzir o número de ações 
judiciais. (NERSISYAN, 2007, p.4, tradução nossa).

Seguindo os padrões de outros países que incentivam 
esse método alternativo de resolução de conflitos, a arbitra-
gem vem aos poucos tomando força e sendo reconhecida no 
Brasil.

Como diz Ornelas (2003, p.44), “finalmente o país conta 
com uma lei de arbitragem nos moldes daquelas vigentes 
em outros países que há muito tempo se utilizam desse meio 
para solucionar controvérsias”.

Os critérios utilizados para determinar quais questões po-
dem ser resolvidas por arbitragem estão no seu artigo 1º, que 
diz que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis”. (BRASIL, 1996).

Segundo Oliveira et al (1999, p. 83), “de acordo com a Lei 
n. 9.307/96 – nossa Lei de Arbitragem, também conhecida 
como Lei Marco Maciel”, 

[...] o processo arbitral destina-se a resolver questões atuais 
e futuras, que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Tem 
caráter obrigatório quando as partes hajam acordado por 
meio de cláusula compromissória, ou seja, o compromisso 
das partes, constante dos contratos, de recorrerem à arbitra-
gem nos casos especificados incluir acatar a decisão arbitral, 
porque esta produz efeito de coisa julgada. (OLIVEIRA et al, 
1999, p. 83).

A convenção de arbitragem pode tomar duas formas, de 
acordo como o Capítulo II da Lei nº 9.307/96. No seu artigo 4º, 
a lei determina que “a cláusula compromissória é a convenção 
através da qual as partes em um contrato comprometem-se a 
submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, re-
lativamente a tal contrato”. (BRASIL, 1996). 

Outra forma é o compromisso arbitral ao qual se refere o 
artigo 6º, (BRASIL, 1996):

[...] não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a 
arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua 
intenção de dar início à arbitragem, via postal ou por meio 
de qualquer outra comunicação, mediante comprovação de 
recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, 
firmar o compromisso arbitral. 

Acrescenta-se ainda que:

[...] as partes podem escolher um método adequado para a 
sua resolução de litígios contratuais. Nesse contrato, as partes 
tornam-se diretamente envolvidas no processo de formação 

do tribunal arbitral, poderão nomear o(s) árbitro(s), negociar e 
estabelecer um procedimento de resolução de litígio, descre-
ver o escopo e as condições em que as partes devem arbitrar. 
(NERSISYAN, 2007, p. 4, tradução nossa).

Desse modo, entende-se segundo Nersisyan (2007, p.3 e 
4, tradução nossa) que a “convenção de arbitragem é respei-
tada em qualquer nível de litígio, de modo que as partes têm 
o direito de revogar suas reivindicações e submeter o litígio à 
arbitragem, a qualquer momento durante o litígio”. 

 “Portanto, a lei prevê recursos legais e protege o direito da 
parte que pretende a arbitragem”. (NERSISYAN, 2007, p.3, 
tradução nossa).

JUSTIÇA ARBITRAL 
“O Juízo Arbitral é um substituto da jurisdição estatal. Se 

desenrola em forma de processo, com reclamação, contesta-
ção e provas”. (OLIVEIRA et al, 1999, p. 83). 

É relevante diferenciar as vias jurisdicionais do juízo arbi-
tral; ambos os institutos possuem características muito dis-
tintas, sendo que a primeira pressupõe a tutela do Estado e 
a segunda a atuação da iniciativa privada para a solução de 
suas divergências. (PINTO, 2002). 

Conforme Mujalli (1997, p. 27) “a Arbitragem, no direito 
brasileiro, até a edição da recente lei, vem sendo objeto de 
estudo pelo legislador, no Código do Processo Civil, sob o 
Título “Do Juízo Arbitral”.

Segundo Ornelas (2003, p. 44) “com o advento da Lei nº 
9.307, de 23-9-1996, nova realidade temos quanto ao Juízo 
Arbitral. Referida lei revogou os arts. 1.037 a 1.048 do Código 
do Processo Civil e arts. 101 e 1.072 a 1.102 do Código Civil”.

Sendo assim, a nova lei de arbitragem

[...] dá novo tratamento legal ao instituto do Juízo Arbitral, con-
ferindo às partes a liberdade de escolha de árbitro para a so-
lução de possíveis controvérsias, sem a intervenção do poder 
estatal. Por isso, e diante disso, os mais variados segmentos 
da indústria, comércio e associações criaram câmaras de juí-
zo arbitral onde avultam questões de perícia contábil. (HOOG, 
2010, p.240).

As instituições e câmaras de juízo arbitral estão baseadas 
na classificação da arbitragem. Para Guilherme (2007, p. 38) 
“a arbitragem pode ser classificada de diversas maneiras, a 
saber: arbitragem facultativa e arbitragem obrigatória; arbi-
tragem formal e arbitragem informal; arbitragem de direito e 
arbitragem de equidade e, por fim, arbitragem ad hoc e arbi-
tragem institucional”.

De acordo com Lima (2000, p. 12),

[...] operacionalmente existe a arbitragem institucional e a ar-
bitragem ad hoc. Arbitragem institucional é aquela em que as 
partes submetem o seu litígio a uma instituição arbitral que ad-
ministrará todo o procedimento de arbitragem, oferecendo um 
rol de árbitros para serem escolhidos pelas partes, além de to-
dos os procedimentos a serem observados. Já na arbitragem 
ad hoc, as partes escolhem um árbitro, e ambos disciplinarão, 
previamente, os procedimentos da arbitragem, específicos 
para o caso em questão.
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Estabelecido o tipo de arbitragem, ad hoc ou institucional, 
percebe-se, conforme Lima (2000, p. 12) que, “inexiste a ten-
são e o excesso do rigor processual presentes no contencio-
so judicial, eis que a arbitragem desenvolve-se de uma forma 
predefinida pelas partes, completamente diferente do que 
ocorre nos fóruns”. 

Porém, é bom advertir que a decisão proferida em um juízo 
arbitral guarda os mesmos elementos de uma sentença judi-
ciária. (PINTO, 2002). 

Além disso, é importante ressaltar que

[...] a arbitragem é sigilosa, já que somente as partes têm co-
nhecimento da sua ocorrência, e bem mais rápida do que a 
Justiça Estatal, pois não cabe recurso à decisão do árbitro. 
Como consequência de suas vantagens, e por ser disciplina-
da completamente pela vontade das partes, a arbitragem é 
muito utilizada no mundo todo. (LIMA, 2000, p. 11).

Nesse contexto, Bales (2006, p. 1, tradução nossa) desta-
ca três vantagens:

[...] primeiro, a arbitragem é muito mais rápida. Caso de em-
prego, por exemplo, pode ser arbitrado pela metade a um ter-
ço a quantidade de tempo que caso contrário seria ajuizado. 
Segundo, a arbitragem é muito menos dispendiosa, uma vez 
que o advogado gasta menos tempo na descoberta e prática 
de movimento. Terceiro, é bem menos formal que litígio, tor-
nando mais fácil e menos demorado para preparar um caso. 

 E segundo Hoog (2010, p. 240),

[...] a sentença ou laudo arbitral equipara-se à sentença judi-
cial, porém não fica sujeita a recurso à homologação do Ju-
diciário. Está de acordo com o disposto no inciso III do artigo 
584 do Código de Processo Civil. Logo, a perícia arbitral é 
aquela exercida sob o controle da lei de arbitragem.

JUSTIÇA ARBITRAL E A CONTABILIDADE
A Justiça Arbitral é um meio alternativo para solução de 

litígios. Para Silva (2004, p. 1.431), o Juízo Arbitral é

[...] todo e qualquer órgão com funções judicantes, composto 
de juízes eventualmente nomeados como árbitros, a quem se 
conferem poderes para conhecer e julgar determinadas ques-
tões. Neste sentido, o juízo arbitral é vulgarmente chamado de 
Tribunal Arbitral, em virtude de ser formado por juízes escolhi-
dos pelas próprias partes interessadas.

É definido também por Silva (2004, p.794) o conceito de 
juízo arbitral: “juízo que se instaura pela vontade das partes 
contendoras, firmado em compromisso por elas instituído”. 

Nesse sentido, Carmona (2009, p. 18) define a arbitragem

[...] como o meio alternativo de solução de controvérsias atra-
vés da intervenção de uma ou mais pessoas que recebam 
seus poderes de uma convenção privada, decidindo com 
base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão desti-
nada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial – é 
colocada à disposição de quem quer que seja, para solução 
de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais 
os litigantes possam dispor.

Sendo a arbitragem um meio de solução de litígios relati-
vos a direito patrimoniais disponíveis, Carmona (2009, p. 22), 
assim conceitua: “[...] são disponíveis (do latim dispore, dis-
por, pôr em vários lugares, regular) aqueles bens que podem 
ser livremente alienados ou negociados, por encontrarem-se 
desembaraçados, tendo o alienante plena capacidade jurídi-
ca para tanto”. Ainda abordando o tema direito patrimonial e 
enfatizando que o patrimônio é o objeto de estudo da conta-
bilidade, inicia-se a discussão entre os conceitos de Justiça 
Arbitral e a contabilidade.

Para Sá (2002) a contabilidade é uma ciência social que 
estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o pa-
trimônio.

O autor define o patrimônio sob a ótica da doutrina moder-
na: “o patrimônio, sob o aspecto contábil, é um universo de 
meios materiais e imateriais que visa, através do exercício de 
sua função, a satisfazer as necessidades das células sociais, 
com vistas à prosperidade”. (SÁ, 2002, p. 11).

Segundo Ornelas (2003, p. 33) “a Contabilidade, enquanto 
ciência social aplicada, tem por objeto o patrimônio das en-
tidades e das pessoas naturais, seja no aspecto qualitativo, 
seja no aspecto quantitativo”.  

De acordo com Marion (2009, p. 28) “a contabilidade é ins-
trumento que fornece o máximo de informações úteis para a 
tomada de decisões dentro e fora da empresa”. Ela é respon-
sável por mensurar todos os fatos ocorridos, registrando em 
forma de relatórios e analisando seus resultados. (MARION, 
2009).

 Ademais, há que se destacar que todos os fatos contábeis 
ocorridos nas empresas são registrados pela contabilidade, 
o que permite colaborar para o esclarecimento da verdade, 
quando há discussão desses fatos no âmbito da Justiça Ar-
bitral. 

A seguir são apresentados alguns tipos de transações e 
de fatos que podem estar no escopo de litígios a serem estu-
dados no juízo arbitral: apuração de haveres; recuperação e 
falência de empresas; apuração do valor patrimonial; avalia-
ção de perdas, danos emergentes e lucros; ação trabalhista e 
ação de cobrança.

Dessa forma, a contabilidade está intimamente ligada à 
Justiça Arbitral, pois contribui com a materialização da verda-
de visando resolver os conflitos no âmbito daquele juízo, tanto 
na figura do perito contador quanto do árbitro.

Com relação ao perito contador, partindo do artigo 145 do 
Código do Processo Civil, é possível verificar que esse profis-
sional tem o objetivo de auxiliar o magistrado (justiça comum), 
o juízo arbitral (Justiça Arbitral) e seus contratantes visando 
esclarecer a verdade dos fatos. (BRASIL, 2004).

Segundo Sá (1997, p.21) “o perito precisa ser um profissio-
nal habilitado, legal, cultural e intelectualmente, e exercer vir-
tudes morais e éticas com total compromisso com a verdade”. 

A função pericial contábil é exercida por profissional que 
seja bacharel em Ciências Contábeis, dotado de capacidade 
técnica e científica, com virtudes morais e éticas. Assim, Hoog 
(2010, p.71) define o perito judicial contábil como:

[...] o profissional, com independência e autonomia em rela-
ção às partes e o juiz, que detém, no mínimo, o nível superior, 
e está devidamente registrado no Conselho Regional de Con-



Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 27 - 37, maio/ago. 2012Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 38 - 47, maio/ago. 2012Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 04 - 14, maio/ago. 201262 

Idalberto José das Neves Júnior  Talita Mendonça Medeiros Sandra Cristina de Jesus Daniel Chaves Fernandes

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 58 - 66, maio/ago. 2012

Pensar Contábil CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ

tabilidade, com inegável capacidade científica e tecnológica, 
devendo ser possuidor de uma pública e notória especializa-
ção ou capacidade científica necessária à revelação da ver-
dade real sobre os atos e fatos entranhados nas riquezas das 
células sociais.  

A perícia na Justiça Arbitral está fora do âmbito do Poder 
Judiciário, sendo denominada como perícia extrajudicial. Al-
berto (2000, p.54) define a perícia extrajudicial como “aquela 
realizada fora do Estado, por necessidade e escolha de entes 
físicos e jurídicos particulares – privados, não submetíveis a 
outra pessoa encarregada de arbitrar a matéria conflituosa”.

O árbitro nessa justiça pode ser qualquer pessoa capaz 
ou até mesmo o próprio perito, como atesta a Lei nº 9.307/96 
no seu capítulo III, artigo 13. (BRASIL, 1996). Nesse sentido, 
Silva (2004, p. 130), define árbitro como a pessoa:

[...] escolhida pelas partes, em face de um compromisso 
assumido, para tomar parte no juízo arbitral e dirigir a arbi-
tragem. Instituído o juízo arbitral, devem os árbitros declarar 
se aceitam a incumbência, presumindo-se recusa a falta de 
resposta à interpelação que se lhes fizer. Equiparado ao juiz, 
o árbitro é passível de suspeição, nas mesmas circunstâncias 
em que o juiz o é.

É importante ressaltar que o árbitro deverá proceder sem-
pre com imparcialidade, independência, competência, diligên-
cia e discrição no exercício de sua atividade, potencializando 
assim as vantagens clássicas da arbitragem (CARMONA, 
2009).

A partir dos conceitos apresentados, é possível inferir que 
a contabilidade e/ou profissional contábil, seja na função de 
perito ou de árbitro, pode contribuir de forma a esclarecer as 
controvérsias em discussão no juízo arbitral a partir do estudo 
dos elementos constitutivos do patrimônio, objeto da conta-
bilidade. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
ABORDAGEM DA PESQUISA

A pesquisa é classificada como exploratória, pois foi rea-
lizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado 
e sistematizado (VERGARA, 2000). Quanto aos meios, teve 
como procedimento uma pesquisa bibliográfica, documental, 
descritiva e de campo. 

Nesse contexto, a pesquisa documental assemelha-se 
muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre 
ambas está na natureza das fontes: as documentais são fon-
tes primárias, mais específicas, como processos, pareceres, 
regulamentos, leis, e documentos. As bibliográficas são fon-
tes secundárias, baseadas em livros, revistas, teses, artigos. 
(GIL, 2010).

Com relação à abordagem do problema essa pesquisa é 
delineada qualitativa.  Segundo Silva (2001, p. 20): “[...] o am-
biente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pes-
quisador é o instrumento chave. É descritiva”. 

Quanto à sua natureza, é classificada como básica, pois 
objetiva gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da 
ciência, sem aplicação prática prevista.

Já a pesquisa de campo, conforme conceituada por Gon-
salves (2005, p. 67), “[...] pretende buscar a informação dire-
tamente com a população pesquisada”. 

Nesse sentido, o artigo é uma pesquisa de campo que in-
vestigou a área de atuação do perito contador, realizada por 
meio de entrevistas, análise documental e questionários. 

ETAPAS DA PESQUISA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA 
A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa teve, no primeiro momento, entrevista com a 
diretora do Tribunal de Justiça Arbitral do Distrito Federal e 
com o presidente da Câmara Arbitral do Distrito Federal, com 
o intuito de conhecer o funcionamento de um órgão arbitral. 
Para abordagem do problema foi realizada análise documen-
tal dos processos digitais e físicos do TJADF e CADF, no perí-
odo de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011. Nesse sentido, 
foram abordados os tipos de ação, o valor das causas e os 
honorários aplicados. 

Para a coleta de dados e visando explorar a questão de 
pesquisa obteve-se uma amostra de 30 questionários, sendo 
seis na condição de pré-testes aplicados à árbitros e peritos 
contadores, com o intuito de aprimorar o questionário. Dessa 
forma, foi solicitada opinião dos respondentes com relação à 
alteração e/ou exclusão das questões. 

Assim, após obtenção dos resultados desse pré-teste, fo-
ram realizadas as seguintes alterações: na parte A (caracte-
rísticas do respondente), foram listadas de forma gradual as 
opções da área de formação. Já na parte B (questões), com o 
objetivo de aperfeiçoar a pergunta de número 9, foi acrescen-
tado, conforme Sá (1997), o conceito de perito contador; na 
questão 11, o respondente teve espaço para comentar sobre 
o assunto abordado. Por fim, foi aplicado o questionário ao 
restante da amostra. 

CARACTERIZAÇÃO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA E DO 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

 “É possível dizer que, basicamente, existem três métodos 
[...] de interação com o campo, de coleta de dados no campo: 
a entrevista, o questionário e a observação. Todos são cami-
nhos, são meios que aproximam o pesquisador de seu objeto 
de estudo”. (VERGARA 2009, p. 38).

Nesse contexto, realizou-se entrevista seguindo um roteiro 
com questões abertas tendo por finalidade explorar de manei-
ra mais ampla o assunto em análise. Assim, foram dispostas 
13 perguntas organizadas em seis blocos, sendo eles: funcio-
namento e estrutura das instituições arbitrais; Justiça comum 
versus Justiça Arbitral; tipos de litígios e vantagens da Justiça 
Arbitral; honorários periciais; treinamento/capacitação e con-
tribuição/participação do profissional contábil.

Posteriormente, aplicou-se questionário estruturado da se-
guinte forma: uma carta explicativa dos motivos da pesquisa, 
seguida da parte A com as características dos respondentes e 
com a parte B contendo onze questões, sendo nove questões 
fechadas e duas questões abertas. Dessa forma, algumas 
questões utilizaram a escala Likert, que segundo Martins e 
Theóphilo (2009, p. 93) consistem em “um conjunto de itens 
apresentados em forma de afirmações, ante os quais se pede 
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ao sujeito que externe sua reação, escolhendo um dos cinco, 
ou sete, pontos de uma escala. A cada ponto associa-se um 
valor numérico”. O questionário contém também questões di-
cotômicas e de múltipla escolha.

Para tabulação dos dados foi utilizado a Microsoft Excel 
e para análise dos resultados foi empregado o programa es-
tatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
versão 19.0, de forma a constatar os objetivos propostos na 
pesquisa. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS UTILIZADOS 
Para a fundamentação teórica da pesquisa, foram utiliza-

dos como referências os seguintes autores:

Quadro 1- Fundamentos teóricos
Fundamentos Autores

Lei de arbitragem Ornelas (2003) e BRASIL (1996)

Justiça arbitral e a 
contabilidade

Marion (2009); Sá (2002); Carmona (2009) e 
Hoog (2010)

RESULTADOS
4.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES 
ARBITRAIS DO DF

Esta seção foi construída com base no regimento interno 
obtido nas instituições em análise e por meio de entrevistas 
realizadas com os responsáveis por essas instituições.

A pesquisa de campo foi desenvolvida no Tribunal de Jus-
tiça Arbitral do Distrito Federal e na Câmara Arbitral do Dis-
trito Federal – órgãos institucionais de conciliação, mediação 
e arbitragem.

O TJADF é uma entidade especializada na administração e 
utilização dos métodos de procedimentos extrajudiciais de so-
lução de controvérsias, em conformidade com a Lei nº 9.307 
de 1996. É composto por dois dirigentes (presidente e direto-
ra) (TRIBUNAL ARBITRAL DO DISTRITO FEDERAL, 2011).

O principal objetivo dessa instituição é ajudar as pessoas 
físicas ou jurídicas a chegarem à solução de seus conflitos de 
maneira célere, imparcial, econômica, sigilosa e em caráter 
irrecorrível. 

Na instauração do processo arbitral as partes acordam 
por escrito a solução de suas controvérsias, por intermédio 
de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Nesse 
contexto, em entrevista com a Diretora do Tribunal, verificou-
-se que os tipos de litígios que ocorrem com maior frequência 
são: ação de cobrança, obrigação de fazer, distrato e ação 
trabalhista.

Os honorários estabelecidos no TJADF obedecem ao limi-
te de até 20% do valor atribuído à causa, variando de acordo 
com a complexidade; tempo demandado; volume de provas 
a serem produzidas; estudos processuais, além do número 
de audiências necessárias para a resolução do litígio. Caso a 
ação não possa ser mensurada devido à sua natureza, será 
considerado o valor equivalente a três vezes o salário mínimo 
vigente. Sendo assim, os honorários arbitrais são divididos 
entre o Tribunal e os árbitros.

Ademais, é importante enfatizar que a entidade oferece 
curso para capacitação dos árbitros, sendo indispensável o 
cumprimento de estágio não remunerado. 

Outra questão abordada na entrevista foi a contribuição do 
profissional contábil para esse Tribunal. Assim, foi constatado 
que o mesmo atuando como árbitro gera economia nos pro-
cessos, pois substituirá o perito, já que ele tem capacidade de 
julgar o litígio relacionado à sua área.

A Câmara Arbitral do Distrito Federal é uma empresa pri-
vada que tem como objetivo social fundamental e permanente 
praticar e prestar serviços de conciliação, mediação e arbitra-
gem de conflitos entre pessoas físicas e jurídicas, que versem 
sobre direitos patrimoniais disponíveis, em conformidade com 
Lei Federal nº 9.307/96. (CÂMARA ARBITRAL DO DISTRITO 
FEDERAL, 2008).

A CADF é estruturada por departamentos, sendo compos-
ta pelo departamento da Diretoria (constituída de presidente, 
vice-presidente, secretário-geral e coordenador acadêmico), 
da Secretaria-Executiva e do Cartório. 

Quando as partes optarem por decidir seus conflitos de 
interesses na CADF e a nomearem em contrato, ou em do-
cumento à parte, serão informadas por meio de avisos sobre 
o início do procedimento, tendo como implicação a assinatura 
do compromisso arbitral.

Em entrevista com o presidente da Câmara, apuraram-se 
os tipos de litígios que acontecem com maior constância nes-
sa instituição, a saber: ação de cobrança e ação contratual.

Com relação aos honorários, essa Câmara estabelece 
uma faixa padrão de valores dos serviços oferecidos. Assim, 
existe em sua sede uma tabela fixa que demonstra o valor a 
ser cobrado de acordo com os serviços demandados. 

Outro ponto a destacar é a possibilidade oferecida pela CADF 
de capacitação dos árbitros por meio de cursos e palestras. 

Foi questionado também a essa Câmara sobre a contri-
buição que o profissional contábil traz para a resolução dos 
conflitos; foi relatado que o mesmo auxilia na divulgação da 
Justiça Arbitral e colabora para o aprofundamento do conhe-
cimento.

Ainda no contexto das entrevistas, verificaram-se pontos 
similares destacados pelos respondentes, uma vez que en-
fatizaram como vantagens da arbitragem a celeridade, a eco-
nomia, o sigilo e a simplicidade do conteúdo dos processos.

4.2 ESTATÍSTICAS DOS PROCESSOS 2010/2011
Na análise dos processos do período de fevereiro de 2010 

a fevereiro de 2011, do TJADF e da CADF, foram obtidos para 
a análise os tipos de ação, o valor das causas e os honorários 
aplicados.

Em relação aos tipos de ação, constatou-se que o percen-
tual mínimo encontrado para ação de cobrança foi de 61,30% 
e o máximo foi de 70%.  Outros tipos analisados foram: ação 
trabalhista, rescisão imobiliária e homologação de acordo. A 
seguir é apresentada tabela com os respectivos resultados:

Tabela 01 – Tipos de litígios na percepção 
dos gestores

Tipo de Ação Percentual Mínimo Percentual Máximo

Ação de cobrança 61,30% 70%

Ação trabalhista 1% 16,12%

Rescisão imobiliária - 28%

Homologação de acordo 1% 22,58%



Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 27 - 37, maio/ago. 2012Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 38 - 47, maio/ago. 2012Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 04 - 14, maio/ago. 201264 

Idalberto José das Neves Júnior  Talita Mendonça Medeiros Sandra Cristina de Jesus Daniel Chaves Fernandes

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 54, p. 58 - 66, maio/ago. 2012

Pensar Contábil CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ

Com relação à ação trabalhista, rescisão imobiliária e ho-
mologação de acordo, observa-se uma disparidade nos per-
centuais, e esse fato deve-se a alguma particularidade da 
instituição ou na forma de atuação dos árbitros. Dependendo 
da formação eles convergem a atuar nas áreas de maior do-
mínio do conhecimento. Nesse sentido, o profissional contábil 
pode ser a pessoa mais habilitada, com conhecimento e ex-
periência na resolução desses tipos de litígio. Por isso, nas 
instituições onde a presença do contador é mais acentuada 
esses processos podem ocorrer com mais frequência e suas 
resoluções tendem a ser mais eficazes.

A análise foi importante para constatar que a lei prevê vá-
rios outros tipos de ação que não estão no escopo dos Tribu-
nais e Câmaras de Juízo Arbitral do DF. Por meio dela tam-
bém se pode observar que a presença do contador ainda é 
escassa. Dessa forma, indo ao encontro da literatura e pelos 
achados da pesquisa, verificou-se que há um espaço abissal 
para a atuação do contador. 

No que se refere ao valor das causas, as mesmas apre-
sentam uma variação de R$ 400,00 a R$ 88.000,00, sendo a 
sua concentração maior até R$ 10.000,00, com 71,87% dos 
casos. Já os honorários aplicados têm uma variação de zero 
a R$ 3.000,00, sendo que 78% dos honorários estão na faixa 
de zero a R$ 500,00, onde é o ponto de maior centralização. 
Assim, pode ser constatado o baixo custo dos honorários nas 
resoluções dos conflitos.

Desse modo, esses honorários são relativos à atuação do 
profissional contábil como árbitro. Porém, tem-se a oportuni-
dade de trabalhos mais complexos, como a perícia na arbitra-
gem, onde os honorários tendem a se ampliar. 

Considerando que a arbitragem no Brasil ainda é pouco di-
vulgada, averiguou-se por meio da pesquisa que a quantida-
de de processos resolvidos no juízo arbitral é baixa. Contudo, 
se houver uma maior propagação da Justiça Arbitral, conse-
quentemente haverá mais ações, crescendo assim o volume 
dos honorários arbitrais. O profissional contábil pode atuar em 
parceria com essa justiça a fim de solidificar esse meio alter-
nativo de solução de controvérsias.  

4.3 ACHADOS DA PESQUISA 
A pesquisa buscou conhecer a presença do profissional 

contábil, atuando como perito contador ou árbitro na Justiça 
Arbitral, por meio de questionário aplicado a 30 respondentes.

Com relação ao gênero tem-se a composição de 77% 
masculino e 23% feminino, com idade entre 24 a 69 anos. 
Averiguou-se que o índice de idade concentra-se entre 24 a 
36 anos, atingindo o percentual de 63% da amostra.

Analisando a formação, constatou-se que dos 30 responden-
tes 57% possuem ensino superior completo, sendo que 60% são 
do gênero masculino com idade entre 24 a 36 anos, e 27% são 
pós-graduados, sendo que 88% são do gênero masculino. 

Ainda abordando as características dos respondentes, 
63,30% são árbitros, com tempo de experiência que varia en-
tre seis meses até seis anos. Nesse sentido, comprovou-se 
que a presença do profissional contábil atuando como perito 
contador ou árbitro na Justiça Arbitral ainda é baixa, pois al-
cançou somente 23,33% dos respondentes. 

Nesta etapa, são apresentadas as questões de escala Li-
kert, onde foram obtidas as seguintes estatísticas: 

Tabela 2 - Resultados da pesquisa

Questão Escala de respostas

Concordo 
Totalmente

Concordo Indiferente Discordo

Com a Lei nº 9.307/96 houve o fortalecimento da arbitragem no Brasil. 33,30% 46,70% 10,00% 10,00%

A falta de conhecimento ou aprofundamento da junção contabilidade e arbitragem é 
evidenciada pela escassez de material literário e pela ausência de pesquisas no campo 
extrajudicial.

6,70% 63,30% 23,30% 6,70%

Todos os fatos contábeis ocorridos nas empresas são registrados pela contabilidade, o 
que permite colaborar para esclarecimentos da verdade quando há discussão desses 
fatos no âmbito da Justiça Arbitral.

16,70% 50,00% 13,30% 20,00%

O papel do profissional contábil é de grande relevância no juízo arbitral, pois tem relação 
direta com a resolução de controvérsias ligadas aos direitos patrimoniais disponíveis.

23,30% 56,70% 10,00% 10,00%

A partir dos resultados descritos na tabela 2 foi possível avaliar a opinião dos respondentes em relação ao assunto abordado. 
Na afirmativa “com a Lei nº 9.307/96 houve o fortalecimento da arbitragem no Brasil”, verificou-se que 80% dos respondentes 

reconhecem que a lei contribui para o avigoramento da arbitragem, o que vem ao encontro da doutrina de Ornelas (2003), que 
afirma que o Brasil finalmente conta com uma lei para viabilizar as soluções de litígios, revelando nova realidade quanto à Justiça 
Arbitral.

Quando questionados sobre a falta de conhecimento literário da junção contabilidade e arbitragem e ausência de pesquisas no 
campo extrajudicial, 70% concordaram com a afirmação. Assim, foi possível demonstrar a relevância da pesquisa, pois agregou 
novos conhecimentos para o meio científico. 

Quando indagados sobre a colaboração da contabilidade para esclarecimentos da verdade quando há discussão desses fatos 
no âmbito da Justiça Arbitral, 66,70% dos entrevistados concordaram e 20% discordaram da questão. Esse resultado corrobora 
os princípios de Sá (2002), que afirma que a contabilidade é uma ciência social que estuda, interpreta e registra os fenômenos 
que afetam o patrimônio e conforme Marion (2009), que afirma que a contabilidade é a responsável por mensurar todos os fa-
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tos ocorridos, registrando em forma de relatórios e analisando 
seus resultados.

Na afirmativa “o papel do profissional contábil é de gran-
de relevância no juízo arbitral, pois tem relação direta com a 
resolução de controvérsias ligadas aos direitos patrimoniais 
disponíveis”, constatou-se que 80% estão de acordo com o 
questionamento, destarte conforme fundamentado por Or-
nelas (2003, p. 33): “a contabilidade, enquanto ciência social 
aplicada tem por objeto o patrimônio das entidades e das 
pessoas naturais, seja no aspecto qualitativo, seja no aspecto 
quantitativo”.   

Nesta questão de múltipla escolha, foi indagado aos res-
pondentes sobre os tipos de litígios que o perito contador atua 
com mais frequência, sendo que os mesmos tiveram a opor-
tunidade de marcar mais de uma alternativa. Dessa forma, 
foram constatados os seguintes resultados:

Gráfico 01 - Tipos de litígios na percepção de árbitros e pe-
ritos. 

Analisando a questão, a alternativa ação de cobrança teve 
26%, seguida por ação trabalhista, com 22%, apuração de 
haveres e recuperação e falência de empresa com 18% e por 
último, avaliação de perdas, danos emergentes de lucros com 
total de 16%.

Os resultados apresentados refletem a opinião dos árbitros 
de forma geral e os percentuais obtidos têm relação direta 
com a quantidade de respondentes e ratificam os tipos de li-
tígios de maior procura na Justiça Arbitral, (ação de cobrança 
e ação trabalhista), apresentados na tabela 1 (Tipos de lití-
gios na percepção dos gestores). Contudo, são distintos; os 
primeiros demonstram a opinião dos entrevistados, e os da 
tabela 1, a opinião dos gestores das instituições arbitrais. 

Com relação às questões dicotômicas, foi questionado aos 
participantes se a Lei n° 9.307/96 contribuiu para o aumen-
to na procura da Justiça Arbitral, no qual constatou-se que 
87% dos participantes concordam e 10% discordam. Sobre a 
contribuição do perito contador nessa Justiça, 90% afirmaram 
positivamente e 7% não concordaram com a questão.

Foi requerido também aos respondentes que atribuíssem 
uma nota à atuação do perito contador na resolução de litígios 
na Justiça Arbitral. Assim, a partir da análise foi possível cons-
tatar a opinião dos mesmos.

No que diz respeito à nota atribuída, averiguou-se que 
83% dos respondentes assinalaram notas entre 7 a 10 para a 
atuação do perito contador na Justiça Arbitral. Dessa forma, 
certificou-se que o perito contador, mesmo atuando de forma 
escassa, ainda assim tem cumprido seu papel nessa justiça. 

Por fim, são apresentados os resultados das questões 
abertas, onde foi dada a oportunidade para que os respon-

dentes apresentassem suas apreciações acerca do assunto 
abordado. Assim, na questão “sendo a contabilidade a ciência 
que estuda o patrimônio, em sua opinião, como ela se relacio-
na com a arbitragem”, os entrevistados destacaram que o re-
lacionamento entre ambas é muito próximo, que a arbitragem 
sempre se valerá da contabilidade como um instrumento para 
mediação e sentenças e que a apuração através de dados 
contábeis é uma realidade e necessidade constante nos pro-
cessos que versam sobre essa matéria. 

Sendo assim, seja para analisar dados já produzidos, ou 
para produzir dados através da contabilidade, a ciência con-
tábil tem forte ligação com a arbitragem quando o objeto de 
litígio envolve o patrimônio. 

Na sequência, foi questionado aos respondentes quais 
áreas do conhecimento o profissional contábil necessita para 
atuar como árbitro. Assim, as disciplinas de maior destaque 
foram direito, economia, administração, ética e psicologia. 
Nesse contexto, verificou-se que a arbitragem é dialógica, ou 
seja, ela tem características interdisciplinares; não se solucio-
na uma questão arbitral apenas em função de dados quanti-
tativos. 

Na última questão, foi solicitado aos entrevistados que fi-
zessem algum comentário relacionado ao assunto abordado. 
Dessa maneira, foi enfatizado que é vantajoso para as partes 
escolherem o árbitro que tenha conhecimento da matéria em 
questão, pois o mesmo atuará na função de perito, gerando 
economia processual.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção deste estudo foi capaz de responder à ques-
tão de pesquisa, sintetizada da seguinte forma: como o conta-
dor pode contribuir com o Juízo Arbitral atuando como perito 
ou árbitro?

Como resultado da pesquisa, foi evidenciado que o profis-
sional contábil pode contribuir com o Juízo Arbitral, uma vez 
que gera economia processual quando atua como árbitro, tem 
conhecimento para resolução dos litígios e poderá auxiliar na 
divulgação dessa justiça. Mesmo assim, é escassa a presen-
ça do profissional contábil na decisão desses conflitos, pois 
apenas 23,33% dos respondentes atuam nessa área. 

Analisando os resultados obtidos, verificou-se que o papel 
do profissional contábil é de grande relevância no juízo arbi-
tral, pois tem relação direta com a resolução de controvérsias 
ligadas aos direitos patrimoniais disponíveis, conforme con-
ceituado por Sá (2007).

O estudo foi importante para constatar que a lei prevê vá-
rios outros tipos de causas que não estão no escopo dos Tri-
bunais e Câmaras de Juízo Arbitral do DF. Sendo assim, com 
a presença mais ativa do profissional contábil, há a possibili-
dade de resolução de conflitos vinculados à área de conhe-
cimento desse profissional, tais como: apuração de haveres, 
recuperação e falência de empresas, avaliação de perdas, 
danos emergentes e lucros.

Nesse contexto, a análise documental foi importante para 
verificar que a Justiça Arbitral é vantajosa, pois possui um bai-
xo custo. Considerando também que se houver uma maior 
propagação dessa justiça, consequentemente haverá mais 
causas, crescendo assim o volume dos honorários arbitrais, 
conforme demonstrado no estudo. 
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A pesquisa permitiu concluir que, com o advento da Lei nº 
9.307/1996, houve o fortalecimento e o aumento da arbitra-
gem no Brasil, segundo o princípio de Ornelas (2003).

Nos achados da pesquisa, descobriu-se que o contador pre-
cisa estar conectado a outras áreas do conhecimento para atu-
ar na arbitragem, e que a mesma é interdisciplinar e dialógica. 

Ressalta-se que o estudo desenvolvido apresenta limita-
ção na quantidade de instituições arbitrais, o que não permite 
a generalização dos resultados. Contudo, os resultados en-

contrados são hipóteses que em pesquisas futuras poderão 
ser comprovadas.

Como sugestões para trabalhos futuros propõem-se: de 
que forma a Justiça Arbitral poderá atrair o profissional con-
tábil para uma atuação mais ativa; como o profissional con-
tábil pode contribuir para a divulgação e fortalecimento da 
arbitragem no Brasil; e por fim, verificar a opinião dos peritos 
contadores judiciais acerca dos motivos de não atuarem na 
resolução dos litígios na Justiça Arbitral.
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Orientações aos colaboradores  
da Revista Pensar Contábil
Perfil temático e objetivos da publicação:
A Revista Pensar Contábil é um periódico trimestral do Conselho Regional de Contabilidade, existente desde 
agosto de 1998 e tem como missão a divulgação de artigos relevantes na área de contabilidade, com o objeti-
vo de fomentar a pesquisa.

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

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

 Para publicação na Revista número Prazo para receber artigos
   55 – set./dez. - 2012     31/08/2012
   56 – jan./abr. - 2013     31/12/2012
   57 - maio/ago - 2013     30/04/2013

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

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

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

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

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

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

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

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