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RESUMO

Os principais pontos a se considerar na contabilização dos Ativos Imobilizados são o reco-

nhecimento e a mensuração de seus valores. Nesse contexto, o presente estudo objetivou 

identifi car o nível de conformidade das demonstrações contábeis das Companhias Indus-

triais listadas na BM&FBOVESPA quanto aos critérios divulgados na NBC TG 27, por meio 

de pesquisa descritiva, documental, bibliográfi ca, bem assim de pesquisa quantitativa 

uma vez que os dados foram analisados por meio da entropia da informação. Por meio das 

respectivas notas explicativas, foram coletadas informações de 78 empresas listadas no 

setor industrial da BM&FBOVESPA no ano de 2015, o que fundamentou a conclusão de que 

os requisitos exigidos pela NBC TG 27 foram parcialmente cumpridos e de que alguns não 

foram divulgados.  A maioria das empresas divulgou algumas informações consideradas 

mais relevantes quanto aos critérios de mensuração para evidenciar o valor bruto dos ati-

vos imobilizados, métodos de depreciação utilizados, vida útil e depreciação acumuladas. 

A entropia apresenta e confi rma a informação de que a observância dos quesitos da NBC 

TG 27 é praticada uniformemente pelas empresas, ou seja, os mesmos itens, a despeito de 

serem ou não divulgados, são seguidos pela maioria das empresas. 

PALAVRAS-CHAVE: Ativo imobilizado. Evidenciação. Conta-

bilidade. Entropia. NBC TG 27.
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1. INTRODUÇÃO

A Contabilidade enquanto ciência vem 

se aperfeiçoando de acordo com as neces-

sidades do mercado, em meio a um cenário 

internacional. Assim, com a implementação 

das normas internacionais de Contabilidade, 

tornou-se necessário efetuar mudanças na 

maneira de evidenciar os elementos patri-

moniais, entre eles o Ativo Imobilizado. Em 

2009, o CPC 27 – Ativo Imobilizado – esta-

beleceu alguns pontos a serem observados na 

contabilização do Ativo Imobilizado, como 

o seu reconhecimento, mensuração e divul-

gação. Este documento se correlaciona ao 

IAS16 – Property, Plant and Equipment, que 

estabelece novas regras e diretrizes a serem 

utilizadas (MELO; DANTAS; MELO, 2015).

O CPC 27 foi transformado na Norma 

Brasileira de Contabilidade NBC TG 27, emi-

tida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Essa norma estabelece o tratamento contá-

bil para os Ativos Imobilizados, de forma a 

auxiliar e determinar os procedimentos. Os 

principais pontos a se considerar na conta-

bilização dos Ativos Imobilizados são o reco-

nhecimento e a determinação de seus valores 

contábeis e de depreciação. 

De forma harmônica a essas normati-

zações, sabe-se que, devido à relevância dos 

Ativos Imobilizados no patrimônio das em-

presas, as alterações promovidas nesses ati-

vos podem impactar significativamente a es-

trutura de capital das empresas.

Para Kaveski, Carpes e Klann (2015, p. 

34), “o comitê de pronunciamentos básicos 

pronunciou-se por meio do CPC 27 – Ativo 

Imobilizado, referenciando um conjunto de 

atributos a serem respeitados quando da evi-

denciação do conjunto de informações a res-

peito do ativo imobilizado”.

A pesquisa de Reis e Nogueira (2012) 

objetivou verificar se as novas normas con-

tábeis para depreciação e registro do imobi-

lizado estão sendo adotadas para fins de di-
vulgação externa e se há alteração nas taxas 

de depreciação utilizadas. Os autores con-

cluíram que não há uma diferença estatisti-

camente significativa entre as empresas que 
adotaram taxas diferenciadas e seu nível de 

imobilização, mas apontaram que empresas 

que adotaram as regras previstas no CPC 27 

apresentaram maior nível de disclosure dos 

itens de imobilizado e depreciação. Nesse 

contexto, cabe apresentar a questão que nor-

teia o presente estudo: Qual o nível de con-

formidade das demonstrações contábeis das 

Companhias Industriais listadas na BM&-

FBOVESPA quanto aos critérios divulgados 

na NBC TG 27? Portanto, a formulação da 

resposta a essa questão constituiu propósito 

deste estudo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. ATIVO IMOBILIZADO

Para Iudícibus (2010, p. 34), o Imobi-

lizado compreende as aplicações que tenham 

por objetivo bens destinados à manutenção 

da atividade operacional da empresa, como 

imóvel onde está sediada a empresa, instala-

ções, móveis e utensílios, veículos, máquinas 

e equipamentos. Sendo assim, o imobilizado 

são os ativos de natureza relativamente per-

manente, e não destinados à venda, que são 

utilizados na operação dos negócios de uma 

empresa. Segundo a NBC TG 27, item 1, Ativo 

Imobilizado é o item tangível que

a) é mantido para uso na produ-

ção ou fornecimento de merca-

dorias ou serviços, para aluguel a 
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outros, ou para fins administrati-
vos; e

b) se espera utilizar por mais de 

um período.

Correspondem aos direitos que te-

nham por objeto bens corpóreos 

destinados à manutenção das ati-

vidades da entidade ou exercidos 

com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que 

transfiram a ela os benefícios, os 
riscos e o controle desses bens.

Valor recuperável é o maior va-

lor entre o valor justo menos os 

custos de venda de um ativo e seu 

valor em uso.

Valor residual de um ativo é o va-

lor estimado que a entidade ob-

teria com a venda do ativo, após 

deduzir as despesas estimadas 

de venda, caso o ativo já tivesse 

a idade e a condição esperadas 

para o fim de sua vida útil.
O período de tempo durante o 

qual a entidade Vida útil é: 
a) espera utilizar o ativo; ou

b) o número de unidades de pro-

dução ou de unidades semelhan-

tes que a entidade espera obter 

pela utilização do ativo.

Martins et al. (2013) afirmam que no 
Imobilizado serão reconhecidos todos os ati-

vos tangíveis ou corpóreos de permanência 

duradoura. Esses bens são destinados ao fun-

cionamento normal da sociedade e de seu em-

preendimento, assim como direitos exercidos 

com essa finalidade. O Ativo Imobilizado é de 
suma importância para o funcionamento ope-

racional da empresa, pois é formado por bens 

de permanência duradoura que a empresa 

possui (MELO; DANTAS; MELO, 2015).

A Norma NBC TG 27, aprovada pela 

Resolução nº 1.177-09 do CFC, dispõe sobre o 

Ativo Imobilizado, juntamente com o Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado 

pela Resolução nº 1.055-05 do CFC. A NBC 

TG 27 estabelece o tratamento contábil para 

ativos imobilizados, de forma que os usuários 

das demonstrações contábeis possam distin-

guir a informação sobre o investimento da 

entidade em seus ativos imobilizados, bem 

como suas mutações. A norma em questão 

somente não poderá ser aplicada aos ativos 

imobilizados quando outra norma exija ou 

permita o tratamento contábil diferenciado.

Em seu item 11, a NBC TG 27 determina 

que, quanto aos custos iniciais de um ativo, 

deve-se ter a noção de que a sua aquisição 

não significa que se terá benefícios imediatos, 
e sim que, na maioria das vezes, os benefícios 

econômicos são futuros. A consideração se dá 

pelo fato de que a entidade esteja sendo be-

neficiada pela aquisição, em comparação com 
os benefícios que auferiria caso não tivesse 

adquirido tal bem, quando da opção pela sua 

aquisição.

Os custos subsequentes, conforme trata 

a NBC TG 27 em seus itens 12, 13 e 14, são os 

relativos à manutenção e reparos decorrentes 

da manutenção periódica, que não devem ser 

reconhecidos como valor contábil de um ati-

vo, podendo também alguns itens que com-

põem este ativo demandarem substituição 

em períodos próximos. Itens também podem 

ser substituídos com menor regularidade. 

Em tal cenário, o custo seria reconhecido no 

valor contábil, caso o custo incorrido esteja 

de acordo com os critérios de reconhecimen-

to e que estes estejam sendo atendidos. 

A NBC TG 27, item 15, quanto à men-

suração de um Ativo Imobilizado, determina 

que “um item do ativo imobilizado que seja 

classificado para reconhecimento como ativo 
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deve ser mensurado pelo seu custo”. O custo 

de um item do ativo imobilizado, segundo a 

NBC TG 27, item 16, compreende:

a)   seu preço de aquisição, acres-

cido de impostos de importa-

ção e impostos não recuperá-

veis sobre a compra, depois 

de deduzidos os descontos 

comerciais e abatimentos;

b) quaisquer custos diretamente 

atribuíveis para colocar o ati-

vo no local e condição neces-

sárias para ser capaz de fun-

cionar da forma pretendida 

pela administração;

c)   a estimativa inicial dos custos 

de desmontagem e remoção 

do item e de restauração do 

local (sítio) no qual este está 

localizado. Tais custos repre-

sentam a obrigação em que 

a entidade incorre quando 

o item é adquirido ou como 

consequência de usá-lo du-

rante determinado período 

para finalidades diferentes da 
produção de estoque durante 

esse período.

Os custos diretamente atribuíveis, se-

gundo o item 17 da NBC TG 27, são: os custos 

de benefícios aos empregados, em decorrên-

cia da aquisição ou construção de algum ati-

vo imobilizado; custos com a preparação do 

local, no caso de construção; custos com frete 

e mão de obra, para o recebimento e instala-

ção; custos de instalações e montagem; cus-

to com testes, para verificação do funciona-

mento correto do ativo, custos com amostras 

produzidas a partir do ativo já instalado e em 

operação; e honorários profissionais.
Segundo a NBC TG 27, item 20, quando 

o item do Ativo Imobilizado já estiver no local 

e nas condições necessárias para o seu funcio-

namento, cessa o reconhecimento dos custos 

no valor. Alguns custos que não são incluídos 

no valor contábil de um Ativo Imobilizado 

podem ser citados, tais como: os custos de 

algum ativo inoperante ou em operação com 

capacidade reduzida, prejuízos operacionais, 

custos de realocação ou de reorganização de 

parte ou de toda a entidade.

O custo de um item de ativo imobiliza-

do é equivalente ao preço à vista na data do 

reconhecimento. Se o prazo de pagamento 

excede os prazos normais de crédito, a di-

ferença entre o preço equivalente à vista e o 

total dos pagamentos deve ser reconhecida 

como despesa com juros durante o período. 

(NBC TG 27, item 23).

Segundo a NBC TG 27, item 30, o Ati-

vo Imobilizado, após seu reconhecimento 

como ativo, deve ser mensurado com o valor 

de custo, descontando-se a depreciação ou a 

perda por redução do seu valor recuperável. 

O item do Ativo Imobilizado, após seu reco-

nhecimento como um ativo, cujo valor justo 

possa ser mensurado confiavelmente, se per-

mitido em lei, pode ser apresentado pelo seu 

valor reavaliado, que corresponde ao seu va-

lor justo, deduzida qualquer depreciação acu-

mulada (NBC TG 27, item 31).

Quanto aos terrenos e edifícios, seu va-

lor justo é determinado mediante evidências 

baseadas no mercado, por meio de avaliações 

de profissionais qualificados. Em relação aos 
itens de instalações e equipamentos, seus va-

lores justos são determinados por meio de 

avaliações (NBC TG 27, item 32). Quando um 

valor justo de um ativo reavaliado for diferente 

materialmente do seu valor contábil, exige-se 

nova reavaliação. A frequência das reavalia-

ções deve ser permitida por lei e depende das 

mudanças dos valores justos do Ativo Imobi-
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lizado em reavaliação (NBC TG 27, item 34).

O item 35 da NBC TG 27 determina 

quando um item do Ativo Imobilizado é rea-

valiado, devendo-se tomar as seguintes medi-

das quanto à depreciação: 

a)  atualizada proporcionalmente 

à variação no valor contábil 

bruto do ativo, para que esse 

valor, após a reavaliação, seja 

igual ao valor reavaliado do 

ativo. Esse método é frequen-

temente usado quando o ativo 

é reavaliado por meio da apli-

cação de índice para determi-

nar o seu custo de reposição 

depreciado; ou

b)  eliminada contra o valor con-

tábil bruto do ativo, atuali-

zando-se o valor líquido pelo 

valor reavaliado do ativo. 

Esse método é frequentemen-

te usado para edifícios.

 Se um item do Ativo Imobilizado for 

reavaliado, toda a classe à qual pertence tal 

ativo deverá obrigatoriamente ser reavaliada, 

isso se o método de reavaliação for permiti-

do por lei. Os itens de cada classe do Ativo 

Imobilizado deverão ser reavaliados simulta-

neamente, a fim de não haver divergência de 
custos e datas diferentes nas demonstrações 

contábeis (NBC TG 27, item 36 e 38).

Havendo um aumento no valor contábil 

de algum ativo devido a sua reavaliação, esse 

aumento deve ser creditado em conta apropria-

da no patrimônio líquido da entidade (NBC TG 

27, tem 39). Sobre isso, destaque-se que

O saldo relativo à reavaliação 

acumulada do item do ativo imo-

bilizado incluído no patrimônio 

líquido somente pode ser trans-

ferido para lucros acumulados 

quando a reserva é realizada. O 

valor total pode ser realizado com 

a baixa ou a alienação do ativo. 

Entretanto, parte da reserva pode 

ser transferida enquanto o ativo é 

usado pela entidade. Nesse caso, 

o valor da reserva a ser transfe-

rido é a diferença entre a depre-

ciação baseada no valor contábil 

do ativo e a depreciação que teria 

sido reconhecida com base no 

custo histórico do ativo. As trans-

ferências para lucros acumula-

dos não transitam pelo resultado 

(NBC TG 27, item 41).

A norma não permite a atualização dos 

bens do Ativo Imobilizado. Assim, os valores 

sofrem somente o processo de depreciação e 

perda por imparment.

A depreciação, segundo Rodrigues, Sil-

va e Carvalho (2014, p. 139), “é o ato contábil 

de desvalorizar um bem em função da idade, 

estado de conservação e grau de observân-

cia”. Os autores enfatizam ainda que a taxa de 

depreciação, para diferentes contas do Ativo 

Imobilizado, está relacionada com o tempo de 

vida útil e também que essas taxas devem ser 
comprovadas por meio de laudos técnicos.

Para Gonçalves e Baptista (2004, p. 

271), “conceitua-se depreciação como a dimi-

nuição do valor dos bens corpóreos que inte-

gram o ativo permanente, em decorrência de 

desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação 

da natureza ou obsolescência”.

O encargo da depreciação poderá ser 

computado na empresa como um custo ou 

despesa operacional, conforme o caso. A de-

preciação dos bens de uso empregados na 

produção será considerada como custo, en-
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quanto a depreciação dos demais bens deverá 

ser registrada como despesa (GONÇALVES; 

BAPTISTA, 2004).

Ainda segundo a NBC TG 27, itens 6 e 

51, o valor depreciável de um ativo deve ser 

apropriado ao longo de sua vida útil, de for-

ma sistemática, sendo que o valor residual e 

a vida útil de tais bens devem ser revisados 
anualmente, ao final de cada exercício, e, caso 
ocorra alguma alteração, deverá ser contabi-

lizada. A depreciação deve ser reconhecida 

mesmo que o valor justo do ativo exceda o 

seu valor contábil. Nessa hipótese, deve-se 

considerar que o valor residual do ativo não 

poderá exceder o seu valor contábil. 

A vida útil de um ativo é definida em 
termos da utilidade esperada do ativo para a 

entidade, por isso, deve-se considerar que a 

vida útil de um ativo pode ser menor que sua 
vida econômica. A estimativa da vida útil do 
ativo é uma questão de julgamento baseado 

na experiência da entidade com ativos seme-

lhantes (NBC TG 27, item 45).

Quanto ao método de depreciação utili-

zado, segundo a NBC TG 27, item 11, este re-

flete o padrão de consumo pela entidade dos 
benefícios econômicos futuros. Sempre que 

aplicado a um ativo, o método de depreciação 

deve ser revisado ao final de cada exercício 
social da empresa. Se houver alguma mu-

dança significativa, deverá ser ajustado para 
refletir essa mudança, a qual deve ser regis-

trada como mudança na estimativa contábil. 

Segundo a NBC TG 27, item 62, os mé-

todos de depreciação são variados e podem 

ser utilizados para apropriar o valor depre-

ciável de um bem ao longo da sua vida útil. 
Entre tais métodos, cite-se o método da linha 

reta ou linear, que consiste na despesa cons-

tante durante a vida útil do ativo, caso o seu 
valor residual não sofra alteração. 

Com a alteração da Lei 11.638-2007, foi 

inserido o Teste de Recuperabilidade, cujas 

definições estão em conformidade com a NBC 
TG 1. O objetivo é estabelecer procedimentos 

para que a entidade registre seus bens pelo 

valor contábil e para que não exceda o valor 

recuperável, pois, sempre que um ativo é reco-

nhecido acima de seu valor recuperável, have-

rá uma diferença que deverá ser contabilizada 

como perda no Teste de Recuperabilidade. 

Martins et al. (2013, p. 141) mencio-

nam que a entidade deve avaliar, na data de 

cada balanço patrimonial, se existe ou não 

qualquer prova objetiva de que um ativo fi-

nanceiro ou um grupo de ativos financeiros 
estejam sujeitos à perda do valor recuperável. 

Pode-se ver que é uma diferença importante 

em relação à contabilização tradicional – não 

é registrada em perda para créditos em liqui-

dação duvidosa. Em consonância com as nor-

mas internacionais, desde o início de 2010, 

deixamos de utilizar contas denominadas 

“provisões ativas”. Sendo assim, o que se ob-

serva são perdas no valor de recuperabilidade 

dos ativos, e não provisões.

A NBC TG 1, no item 22, determina 

que o valor recuperável é determinado para 

um ativo individual, a menos que este ativo 

não gere entradas de caixa provenientes  de 

seu uso contínuo. Caso contrário, o valor re-

cuperável desse ativo é determinado para a 

unidade geradora de caixa à qual pertence, 

a menos que suas despesas de venda sejam 

maiores que seu valor contábil e que seu valor 

de uso possa ser estimado como próximo do 

valor justo líquido de despesas de sua aliena-

ção, e que estes valores possam ser mensura-

dos. Pode-se utilizar de médias, estimativas e 

cálculos para a determinação um valor justo 

aproximado das despesas líquidas de venda 

e de uso desse ativo. As despesas com a bai-

xa de ativos, quando não forem mensuradas 

no Passivo, devem ter o valor justo líquido de 
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despesas da sua alienação deduzido na men-

suração (NBC TG 1, itens 23 e 28). 

2.2. TEORIA DA EVIDENCIAÇÃO

A Contabilidade, sendo uma ciência 

social que controla o patrimônio, gera 

informações úteis aos seus diversos usuários, 
tanto internos como externos, bem como 

adota ferramentas capazes de auxiliá-los na 

tomada de decisão. Essas informações devem 

ser relevantes e transparentes, de maneira que 

os permita conhecer a realidade econômico-

financeira da companhia (PASSOS, 2010).
Para Vasconcelos e Viana (2013), uma 

das funções da Contabilidade é prover os 

usuários das informações de que necessitam 

para administrar seus empreendimentos. 

Dessa forma, a qualidade da evidenciação 

torna-se fator de excelência para uma 

comunicação eficaz, pois parte da relevância 
do tema no atual contexto competitivo e do 

pressuposto de que o êxito das organizações 

depende da qualidade da informação contábil.

A evidenciação requer que as entidades 

propiciem informações suficientes para que os 
usuários possam avaliar o que desejam, dentro 

da importância da informação gerada, como a 

natureza e o risco (MARTINS et al., 2013).

Entre as formas utilizadas pelos gesto-

res para apresentar o desempenho das compa-

nhias, ressalte-se o disclosure (evidenciação), 

mecanismo que dá maior credibilidade infor-

macional para a tomada de decisões. Santos, 

Dani e Toledo Filho (2011) afirmam que a re-

levância da informação contábil está associada 

e depende da ligação existente entre os resulta-

dos numéricos contábeis e o retorno das ações 

para as organizações.

Para que haja evidenciação, é necessário 

um sistema que possua características aptas 

a resolver problemas de comunicação e, 

consequentemente, melhorar a capacidade 

de evidenciar dados contábeis. O primeiro 

aspecto relevante é a correta distinção 

entre dado e informação. Aquino e Santana 

(1992) discorrem que é útil, primeiramente, 
estabelecer um processo hierárquico de 

informações a partir dos subsistemas 

reunidos, os quais compõem um sistema, 

uma saída para determinado usuário. Isso 

exige que os sistemas sejam especificados, 
ou seja, que sejam definidas as relações que 
esse sistema deve estabelecer com os outros 

sistemas que estão em seu ambiente.

O valor da informação aparece 

como segundo aspecto importante. A 

informação é válida como mais útil porque 
está associada à sua alta variabilidade. 

Por exemplo, um relatório padronizado, 

como as Demonstrações Contábeis de uma 

companhia aberta, as quais seguem uma 

série de exigências que se refletem em um 
aumento na quantidade de informações com 

o objetivo de atender às necessidades dos 

usuários (AQUINO; SANTANA, 1992). 

Nessa perspectiva de aumento da 

quantidade de informação, entretanto, 

surgem dificuldades, como o entendimento da 
informação, o custo da informação por parte 

das organizações e a necessidade de padronizar 

a informação para todas as companhias, 

tornando-a de fácil entendimento aos usuários 

(AQUINO; SANTANA, 1992).

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa classifica-se como 
estudo aplicado, tendo buscado apresentar à 

evidenciação dos ativos imobilizados das em-

presas, segundo a NBC TG 27, por meio de 

checklist (Quadro 1), referenciando-se nos 

estudos de Viviani et al., (2014) e de Boff, 

Beuren e Hein (2009) .
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Quadro 1.  Checklist NBC TG 27

Itens Checklist Total Parcial
Não 

divulga

Não 

se 

aplica

1 Critérios de mensuração para determinar o valor contábil bruto.

2 Métodos de depreciação utilizados.

3 Vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas.

4 Depreciação separada/itens (item 44) e ou agrupada (item 45). 

5 Valor contábil bruto e depreciação acumulada.

6
Perdas por redução ao valor recuperável, acumuladas no início e final do 

período.

7 Conciliação do valor contábil no início e no final do período.

8 Adições.

9
Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em grupo, 

classificados como mantidos para venda - CPC 31.

10 Aquisição por meio de combinação de negócios.

11

Aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações, nos termos dos itens 31, 

39 e 40, e perdas por redução ao valor recuperável de ativos, reconhecidas ou 

revertidas.

12  Provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resultado - CPC 01.

13
 Reversão de perda por redução ao valor recuperável de ativos, apropriada no 

resultado - CPC 01.

14 Variações cambiais líquidas geradas complementares.

15 A existência de leasing e ou garantia de ativos em dívidas.

16 Valor de gastos em caso de construção de imobilizado.

17
Valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos 

imobilizados.

18
Possíveis estimativas contábeis referentes à norma NBC TG 23 (mudanças 

políticas, estimativas e retificação).

19 Reavaliação de ativos, caso tenha havido.

Fonte: adaptado de Viviani et al. (2014) e NBC TG 27.

O estudo é classificado como 
quantitativo, pois foram utilizados 

dados estatísticos. Por meio da entropia 

da informação, foram verificados os 
procedimentos do Ativo Imobilizado das 

empresas, os quais foram comparados com as 
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normas a partir dos resultados levantados no 

checklist. Segundo Michel (2009), trata-se da 

quantificação das informações por meio de 
técnicas estatísticas, como forma de garantir, 

por intermédio dos números, a precisão 
dos resultados, evitando-se distorções de 

análise e interpretação, com certa margem 

de segurança. Assim, parte-se da hipótese 

de H1, segundo a qual as empresas seguem 

as normas de contabilização e divulgação do 

Ativo Imobilizado, conforme a NBC TG 27.

Dessa maneira, a entropia, neste estudo, 

visou a verificar a diversidade da divulgação da 
NBC TG em notas explicativas. Zeleny (1982) 

considera a entropia da informação como uma 

medida simples, mas importante, devido à 

quantidade de informações fornecidas com 

base em uma fonte de informação dada. A 

fórmula do cálculo da entropia se desenvolve 

por meio de alguns passos predefinidos, como:
Têm-se ( )m

iiii
d,,d,d=d ...

21  os valores 

normalizados, em que: 
i

k

ik

i
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o conjunto D, em termos do i-ésimo atributo.

Busca-se n,=i;d=D
m

=k

k

ii
1,2,...

1

∑ . Calcula-
-se a medida de entropia do contraste de 
intensidade para o i-ésimo atributo por meio 

de , 







− ∑

i

k

i
m

=k i

k

i
i

D

d
Ln

D

dα=)e(d
1

em que 0
1

max

>
e

=α  

e e
max

=Ln(m). Observa-se que 10 ≤≤ k

i
d  e  

0≥k
i
d .

Se todos os 
k

i
d   forem iguais para 

um dado i, então 
n

=
D

d

i

k

i
1

e e(d
i
) terá o valor 

máximo, isto é, e
max

=Ln(m). Ao se fixar 
max

1

e
=α  , 

determina-se  0<e(d
1
)<1 para todos os d

i
’s. 
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A entropia refere-se a uma medida de 

dispersão dos dados, em que “dados com 

uma distribuição de probabilidade ampla 

e achatada apresentarão um elevado valor 

de entropia. Dados com uma distribuição 

estreita e em picos possuirão um baixo valor 

de entropia”. (NUNES; ALMEIDA; SLEIGH, 

2004, p. 405). Para cálculo da entropia, foi 

utilizada uma escala para as informações 

coletadas no checklist de cada empresa 

analisada, de 7 a 1 (Quadro 2).

Quadro 2: Categorias de qualidade das informações

Pontuação Posição Significado

7
Informação 

completa 

A informação prevista encontra- 

-se presente e completa nas 

Notas Explicativas. 

5

Informação 

incompleta 

A informação prevista encontra- 

-se nas Notas Explicativas, porém 

de maneira incompleta.

3
Informação 

ausente 

A informação prevista não se 

encontra nas Notas Explicativas. 

1 Não se aplica 
A empresa não necessita divulgar 

essa informação. 
 

Fonte: adaptado de Boff, Beuren e Hein (2009, p. 253)
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A pesquisa é descritiva, visto que 

foram analisados e descritos os níveis de 

conformidade das demonstrações contábeis 

das Companhias Industriais listadas na 

BM&FBOVESPA no ano de 2015, com os 

critérios da divulgação da NBC TG 27. Para 

Gil (2014), a pesquisa é descritiva, pois tem 

como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população, 

fenômeno ou estabelecimento de relações 

entre variáveis. 

A pesquisa se classifica como biblio-

gráfica, pois, conforme Gil (2014 p. 50), “é 
desenvolvida a partir de material já elabo-

rado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos. Há, ainda, pesquisas de-

senvolvidas exclusivamente a partir de fon-

tes bibliográficas”.
A pesquisa é, também, documental, 

pois, segundo Vergara (2010), pesquisa do-

cumental é aquela realizada em documentos 

conservados no interior de órgãos públicos 
de qualquer natureza, ou com pessoas, tais 

como: registros, anais, regulamentos, cir-

culares, ofícios, memorandos, balancetes, 

comunicações informais, filmes, microfil-
mes, fotografias, videoteipe, informações 
em disquete, diários, cartas e outros. Nesse 

sentido, o estudo buscou as informações nas 

Demonstrações Contábeis divulgadas pelas 

empresas, via sítio da BM&FBOVESPA, no 

ano de 2015.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados, foram listadas 

78 empresas do setor de bens industriais na 

BM&FBOVESPA, considerado o ano de 2015. 

Assim, o nível de divulgação do Ativo Imobi-

lizado do setor industrial da BM&FBOVESPA 

é representado no Quadro 3. 

Das 78 empresas analisadas, 75 eviden-

ciaram totalmente o item 1 quanto ao critério 

de mensuração. Quanto ao método de depre-

ciação, 72 empresas divulgaram as informa-

ções nas suas notas explicativas. Quanto à 

vida útil, aspecto evidenciado no item 3, 73 
empresas a evidenciaram na totalidade. Em 

relação ao item 4, referente à depreciação 

separada por itens do ativo imobilizado, 68 

empresas tiveram divulgações na totalidade.

Kaveski, Carpes e Klann (2015) verificaram 
uma relação positiva significativa entre o Ativo 
Imobilizado das empresas e o índice de eviden-

ciação, verificado pelos itens correspondentes aos 
requisitos mencionados no CPC 27, nas empresas 

listadas no segmento do Novo Mercado de Gover-

nança Corporativa da BM&FBOVESPA.

No item 5 do checklist, que se refere ao 

valor bruto contábil e a depreciação acumu-

lada, 49 empresas divulgaram informações 

na totalidade. Quanto à conciliação do valor 

contábil no início e no final do período, 62 
empresas evidenciaram tal informação em 

suas notas explicativas.  
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Quadro 3: Checklist do setor industrial da BM&FBOVESPA

Itens Checklist Total Parcial
Não 

divulgou

Não se 

aplica

1 Critérios de mensuração para determinar o valor contábil bruto. 75 3

2 Métodos de depreciação utilizados. 72 6

3 Vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas. 73 5

4
Depreciação separada/itens (item 44) e ou agrupada 

(item 45). 
68 10

5 Valor contábil bruto e depreciação acumulada. 49 4 25

6
Perdas por redução ao valor recuperável, acumuladas no 

início e final do período.
10 17 47 4

7
Conciliação do valor contábil no início e no final do 

período.
62 13 3

8 Adições. 53 7 16 2

9

Ativos classificados como mantidos para venda ou 

incluídos em grupo, classificados como mantidos para 

venda - CPC 31.

3 2 70 3

10 Aquisição por meio de combinação de negócios. 5 10 58 5

11

Aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações, nos 

termos dos itens 31, 39 e 40, e perdas por redução ao valor 

recuperável de ativos, reconhecidas ou revertidas.

5 9 58 6

12
Provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resultado 

- CPC 01.
5 8 61 4

13
Reversão de perda por redução ao valor recuperável de 

ativos, apropriada no resultado - CPC 01.
3 5 63 7

14 Variações cambiais líquidas geradas complementares. 5 7 56 10

15 A existência de leasing e ou garantia de ativos em dívidas. 20 3 48 7

16 Valor de gastos em caso de construção de imobilizado. 33 5 34 6

17
Valor dos compromissos contratuais advindos da 

aquisição de ativos imobilizados.
8 3 61 6

18
Possíveis estimativas contábeis referentes à norma NBC TG 

23 (mudanças políticas, estimativas e retificação).
7 5 60 6

19 Reavaliação de ativos, caso tenha havido. 8 10 59 1

 

Fonte: elaboração própria da autora (2016).
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Viviani et al. (2014), em análise 

realizada nas empresas industriais listadas 

na BM&F BOVESPA no ano de 2011, 

investigaram a divulgação em conformidade 

com a NBC TG 27. Dos itens investigados, 

os autores destacaram que a evidenciação 

para a classe de Ativo Imobilizado foi a 

mais bem realizada, seguida das políticas de 

depreciação adotadas pelas empresas.

Entre as 78 empresas relacionadas, 

53 evidenciaram na totalidade informações 

quanto às adições. No que se refere ao 

item 16, que evidencia o valor dos gastos 

em caso de construção de imobilizado, 33 

empresas evidenciaram totalmente. Reis e 

Nogueira (2012) apontaram que empresas 

que adotaram as regras previstas no CPC 27 

apresentaram maior nível de disclosure dos 

itens de imobilizado e depreciação.

Não houve divulgação, por parte de 25 

empresas, quanto ao item 5, que se refere 

ao valor contábil bruto e à depreciação 

acumulada. No item 6, referente a perdas por 

redução ao valor recuperável, acumuladas no 

início e no final do período, 47 empresas não 
divulgaram informações.

Quanto ao item 9, que se refere aos ati-

vos classificados como mantidos para venda, 
70 empresas não divulgaram informações. 

Quanto aos itens 10 e 11, que se referem, res-

pectivamente, à aquisição por meio de com-

binação de negócios e aos aumentos ou redu-

ções decorrentes de reavaliações, 58 empre-

sas das 78 analisadas não tiveram nenhuma 

informação em suas notas explicativas.

Quanto às provisões para perdas de 

ativos, item 12, 61 empresas não evidenciaram 

informações. Quanto ao item 13, que se refere 

à reversão de perda por redução ao valor 

recuperável de ativos, conforme CPC 01, 63 

empresas não divulgaram informações. Não 

houve divulgação, por parte de 56 empresas, 

quanto ao item 14, que se refere a variações 

cambiais líquidas. Quanto à existência de leasing 

para a aquisição de ativos imobilizados, tema 

contemplado no item 15, 48 empresas nada 

divulgaram. Já em relação ao item 16, relativo a 

valores gastos com a construção de imobilizados, 

34 empresas não divulgaram informações. Em 

relação ao item 17, que diz respeito ao valor 

dos compromissos contratuais quando da 

aquisição de ativos imobilizados, 61 empresas 

não divulgaram informações. Quanto ao item 

18, que se refere a possíveis mudanças políticas, 

estimativas e retificações, conforme NBC TG 23, 
60 empresas não divulgaram informações. Por 

fim, quanto ao item 19, que se refere à existência 
de reavaliações de ativos no período analisado, 

59 empresas das 78 analisadas também não 

divulgaram nenhuma informação.

O estudo vai ao encontro da pesquisa 

de Viviani  et al. (2014)e revela que a 

evidenciação dos itens do Ativo Imobilizado 

não é realizada de forma homogênea pelas 

empresas. Alguns requisitos exigidos 

pelo CPC 27 foram informados de forma 

incompleta ou estão ausentes. Observou-se 

que grande parte das empresas evidencia de 

forma completa essas informações.

4.1. ENTROPIA DA INFORMAÇÃO SOBRE O 
CHECKLIST  DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
LISTADAS NA BM&FBOVESPA

Por meio da entropia da informação, 

buscou-se confirmação de que as empresas 
divulgam as informações do Ativo Imobilizado 

de acordo com o que é determinado na NBC 

TG 27. A Tabela 1 apresenta os resultados da 

entropia, considerando-se os dados coletados 

e descritos no Quadro 3.

A partir das informações coletadas das 

78 empresas, quanto à divulgação do Ativo 
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Itens Checklist
Entropia 

e(d
1
)

Peso 

i
λ Média

1 Critérios de mensuração para determinar o valor contábil bruto 0,99818 0,00701 6,8462

2 Métodos de depreciação utilizados 0,99639 0,00019 6,6923

3 Vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas 0,99698 0,00016 6,7436

4 Depreciação separada/itens (item 44) e ou agrupada (item 45) 0,99407 0,02281 6,4872

5 Valor contábil bruto e depreciação acumulada 0,98624 0,05290 5,6154

6
Perdas por redução ao valor recuperável, acumuladas no início 

e final do período

0,98179 0,06999 3,8462

7 Conciliação do valor contábil no início e no final do período 0,98726 0,04898 6,1026

8 Adições 0,98701 0,04992 5,8462

9
Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em 

um grupo classificados como mantidos para venda - CPC 31.

0,99116 0,03397 3,1282

10 Aquisição por meio de combinação de negócios 0,98447 0,05968 3,3846

11

Aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações nos termos 

dos itens 31, 39 e 40 e perdas por redução ao valor recuperável 

de ativos reconhecidas ou revertidas.

0,98353 0,06331 3,3333

12
Provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resultado - 

CPC 01

0,98591 0,05416 3,3590

13
Reversão de perda por redução ao valor recuperável de ativos, 

apropriada no resultado - CPC 01

0,98602 0,05374 3,1026

14 Variações cambiais líquidas geradas complementares 0,97951 0,07876 3,1795

15 A existência de leasing e ou garantia de ativos em dívidas 0,97746 0,08663 3,3077

16 Valor de gastos em caso de construção de imobilizado 0,97410 0,09957 4,6667

17
Valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de 

ativos imobilizados

0,98135 0,07169 3,3333

18
Possíveis estimativas contábeis referentes à norma NBC TG 23 

(mudanças políticas, estimativas retificação)
0,98208 0,06890 3,3333

19 Reavaliação de ativos, caso tenha havido. 0,98635 0,05249 3,6410

Fonte: Autoras (2016).

Imobilizado e os dispositivos da NBC TG 

27, a entropia (di) apresenta a informação, 

considerando que os itens apresentam 

informações semelhantes à medida que a 

entropia (di) está próxima a 1. O peso i
λ  

refere-se às notas atribuídas entre 1, 3, 5 e 

7 para cada divulgação de cada empresa, do 

que se infere que, quanto melhor a nota ou 

quanto maior a divulgação pelas empresas, 

menor é o peso i
λ .

Tabela 1. Resultados da entropia
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A média apresentada está amparada nas 

notas atribuídas pelas empresas ao processo 

de divulgação das informações, conforme a 

NBC TG 27, dispostas no Quadro 3.

Esperava-se que todas as empresas 

apresentassem informação completa das 

normas, ou seja, a nota atribuída seria 7, o 

que daria a entropia 1 e um baixo peso i
λ , 

mas se a maioria divulga de forma parcial, a 

entropia pode ser próxima a 1, mas com i
λ  

maior.
Os itens 1 ao 4, que tratam dos critérios 

de mensuração para determinar o valor con-
tábil bruto, os métodos, taxas e depreciação 
acumulada, são os itens com maior divulga-
ção pelo grupo de 78 empresas, demonstrado 
pela entropia, que se aproximou a 1 e tem peso 

i
λ  baixo. Já os itens 7 e 8 tratam também das 

questões da depreciação, o que possibilita in-
ferir de modo quantitativo que as empresas 
têm seguido a NBC TG 27 e suas determina-
ções no processo de divulgação, também con-
firmado no Quadro 3, que elencou as empre-
sas e suas divulgações. Nos estudos de Viviani 
et al. (2014), os itens do processo de mensu-
ração e depreciação também apresentaram 
maior nível de entropia, ou seja, a maioria das 
empresas divulga esses itens de forma regular 
e completa.

Nas questões 9 a 19, observa-se que 
a entropia (d

i
) é também próxima de 1, mas 

o peso i
λ aumenta, pois existe uma variação 

nas respostas, considerando que parte das 
empresas não divulga, ou divulga de forma 
parcial, e ainda não se aplica. Essa variação 
pode ser observada pela média, em que se 
esperava a informação completa e, assim, o 
peso seria menor, a entropia, maior, e a mé-
dia ficaria próxima de 7. O que se apresenta, 
porém, é uma média entre 3 e 4, o que sugere 
a não divulgação. Assim, se for considerada 
somente a média, a inferência é de que as em-
presas não divulgam. Conforme a entropia, 
há poucas empresas que divulgam dessa ma-
neira, além do fato de que a maioria das em-
presas não divulga a informação de acordo 

com a NBC TG 27. Kaveski, Carpes e Klann 
(2015) verificaram que, em média, 59% dos 
itens requeridos pelo CPC 27 (NBC TG 27) 
são evidenciados por mais de 50% das com-
panhias constantes da amostra. Nenhuma 
empresa cumpriu todos os itens requeridos. 
A esse respeito, 16 itens foi o número máxi-
mo obtido por companhia, corroborando os 
resultados encontrados neste estudo. Nesse 
sentido, a entropia confirma as informações 
apresentadas no Quadro 3.

5. CONCLUSÃO

A Contabilidade tem como objetivo 

principal gerar informações e fornecê-las aos 

seus usuários, com o intuito de auxiliar os 

gestores das organizações no gerenciamento 

de seus empreendimentos e, assim, no pro-

cesso de tomada de decisão. Para que as infor-

mações apresentadas sejam evidenciadas de 

forma clara e precisa, é imperativo conside-

rar que a evidenciação ou disclousure dessas 

informações seja a mais completa possível, 

conforme as normas e pronunciamentos con-

tábeis estabelecidos, o que reforça a confiabi-
lidade do processo. O presente estudo obje-

tivou identificar o nível de conformidade das 
demonstrações contábeis das Companhias 

Industriais listadas na BM&FBovespa quanto 

aos critérios divulgados na NBC TG 27. Fo-

ram analisados os segmentos de: Material de 

Transporte; Construção Pesada; Engenharia 

Consultiva; Produtos para Construção; Servi-

ços Diversos; Armas e Munições; Máquinas 

e Equipamentos para Construção e Agríco-

las; Máquinas e Equipamentos Industriais; 

Motores, Compressores e Outros; Material 

Aeronáutico e de Defesa; Material Ferroviá-

rio; Material Rodoviário; Serviços Diversos; 

Exploração de Rodovias; Serviços de Apoio 

e Armazenagem; Transporte Aéreo; Trans-

porte Ferroviário; Transporte Hidroviário; e 
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Transporte Rodoviário, em consonância com 

a NBC TG 27, que trata do ativo imobilizado. 

A análise proposta então foi efetuada em 78 

companhias que compõem os diversos seg-

mentos supracitados quanto à evidenciação, 

mensuração e demais avaliações, conforme 

proposto em checklist. 

Os resultados obtidos são de que as in-

formações das companhias não ocorrem de 

forma homogênea, encontrando-se diver-

gência, ausência e imparcialidade em alguns 

requisitos propostos pela NBC TG 27. Foram 

satisfatoriamente evidenciados os seguintes 

itens do checklist: que tratam dos critérios 

de mensuração para determinar o valor con-

tábil bruto, métodos de depreciação utili-

zados, vidas úteis ou taxas de depreciação 
utilizadas, depreciação separada por itens 

(item 44) e ou agrupada (item 45) da NBC 

TG 27, valor contábil bruto e depreciação 

acumulada, conciliação do valor contábil no 

início e no final do período e, por fim, adi-
ções de ativos imobilizados, quando da sua 

compra, o que foi confirmado pela entropia 
da informação, em que os valores de (di) se 

aproximam de 1 e o peso i
λ  baixo, corrobo-

rando as informações levantadas do setor, 

por meio de notas atribuídas a cada item 

julgado como evidenciado de forma total ou 

parcial, e ainda como não evidenciado.

Com base nos resultados, infere-se que 

algumas empresas apresentam bons níveis 

de evidenciação, enquanto outras demons-

tram total deficiência quanto às informa-

ções contábeis em suas notas explicativas, 

estando ausentes, em alguns casos, informa-

ções de grande relevância. Nesse grupo de 

empresas, não houve entropia significativa, 
considerando-se a deficiência das informa-

ções prestadas. 

De uma maneira geral, constatou-se que 

as empresas analisadas estão atendendo par-

cialmente os requisitos quanto à evidenciação 

dos ativos imobilizados em face da NBC TG 

27, porém, as informações básicas aos usuá-

rios estão sendo evidenciadas e divulgadas. 

Saliente-se que existe a necessidade de muitas 

melhorias na forma de evidenciação e divulga-

ção das informações contábeis por parte das 

companhias, com vista ao atendimento dos 

requisitos da NBC TG 27. A partir deste estu-

do, sugere-se que outros estudos de evidencia-

ção da divulgação do Ativo Imobilizado sejam 

realizados, para que, dessa maneira, sejam 

analisados outros anos e se aplique a presente 

metodologia de estudo em outros setores da 

BM&FBovespa, em empresas de capital fecha-

do e em pequenas empresas.
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RESUMO

As versões vigentes da GRI incentivam que o relatório ou relato de sustentabilidade seja ba-

seado nos interesses das partes interessadas às organizações. O relatório da GRI é divulgado 

pelas empresas de forma voluntária para a prestação de contas aos stakeholders internos 

e externos à organização. O relatório contempla informações sobre os impactos econômi-

cos, ambientais e sociais ocasionados pelas atividades econômicas. Da mesma forma, a 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) possui foco nos stakeholders. Nessa ferramenta, 

deve constar a forma de geração de riqueza, assim como a distribuição do valor adiciona-

do. Nesse contexto, este estudo se propôs a verifi car se existe diferenciação na forma de 

distribuição da riqueza gerada pelas empresas que adotam as diretrizes da GRI para ela-

boração do relatório de sustentabilidade, em comparação com as empresas do segmento 

do Novo Mercado da BM&FBOVESPA que não possuem a prática de divulgação de relatório 

de sustentabilidade. A pesquisa é descritiva, documental e quantitativa. Para alcance do 

objetivo, foram calculadas as médias dos valores adicionados e distribuídos pelas empresas 

da amostra no ano de 2013. Foi calculado também o desvio-padrão das médias; para o 

teste de hipóteses, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann Whitney. Os resultados 

apontaram que as empresas que divulgam o relatório da GRI possuem perfi l semelhante 

de distribuição de riqueza gerada ao das empresas que não divulgaram o referido relatório 

no ano de 2013, ou seja, não existem diferenças acentuadas na distribuição de valor adi-

cionado pelos dois grupos. Em termos quantitativos, a adesão ao Relatório da GRI não foi 

um diferencial para a distribuição de valor adicionado aos stakeholders, no ano de 2013, 

na amostra estudada. 

PALAVRAS-CHAVE: Demonstração do valor adicionado. GRI. 

Distribuição de riqueza. Stakeholders
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1. INTRODUÇÃO

A elaboração do relatório de sustenta-

bilidade pelas empresas tem como objetivo 

principal medir, divulgar e prestar contas 

para os stakeholders internos e externos, a 

fim de descrever os impactos econômicos, 
ambientais e sociais ocasionados pela orga-

nização relatora da informação (GRI, 2006). 

Uma vez que as atividades empresariais 

interferem diretamente no meio em que as 

organizações estão inseridas, é fundamental 

que as empresas demonstrem aos stakehol-

ders1 eficácia nas informações prestadas com 
relação à sustentabilidade da empresa. Essa 

medida visa a proporcionar aos interessados 

o acesso a informações relevantes, alinhadas 

com seus interesses e expectativas, e a base 

necessária para tomarem decisões sobre in-

vestimentos.  

Nas versões vigentes da GRI, percebe-

-se que o foco do relatório ou relato de sus-

tentabilidade é essencialmente baseado nos 

interesses das partes interessadas às organi-

zações. Nessa linha, as diretrizes do relatório 

buscam, com enfoque na materialidade, tor-

nar os relatórios mais compreensíveis e per-

mitir que as empresas ofereçam melhores in-

formações aos mercados e à sociedade sobre 

as questões relacionadas à sustentabilidade 

(GRI, 2013). 

As empresas de capital aberto têm a 

obrigatoriedade de divulgar a Demonstração 

do Valor adicionado (DVA) e detalhar por 

meio dela como geram e distribuem o valor 

agregado no âmbito do desenvolvimento de 

suas atividades. O relatório de sustentabili-

dade, assim como a DVA, demonstra o quan-

to os stakeholders necessitam de informa-

ções para a tomada de decisão e, da mesma 

1  Todos aqueles que possam ser afetados pelas ações e danos 

causados pelas atividades empresariais.

forma que as empresas, cumprindo seu papel 

sustentável, distribuem o valor adicionado 

gerado às partes interessadas. 

Considerando-se a relevância do tema 

no contexto organizacional e devido à falta de 

estudos confrontando esses meios de divul-

gação, elaborou-se a seguinte questão de pes-

quisa: as empresas do Novo Mercado que di-

vulgaram o relatório de sustentabilidade com 

base nas diretrizes da GRI no período de 2011 

a 2013 possuem diferencial na destinação do 

seu valor adicionado gerado aos stakeholders 

no ano de 2013, em comparação àquelas que 

não divulgaram o relatório? 

Foram encontrados alguns estudos sobre 

a distribuição de valor adicionado em empresas 

do Novo Mercado, entre eles Follmann, 

Casagrande e Paiva (2009) e Follmann, Paiva 

e Soares (2011). Porém, há uma lacuna na 

literatura, visto que são poucos os estudos que 

relacionam o relatório de sustentabilidade 

com a forma de distribuição de riqueza pelas 

empresas. Entre eles, foram localizadas as 

pesquisas de Ferreira et al. (2011) e Taiarol, 

Raimundini e Behr (2011).

  Para responder ao questionamento es-

tabelecido, o estudo se propõe a verificar se 
existe diferenciação na forma de distribuição 

da riqueza gerada pelas empresas que ado-

tam as diretrizes da GRI para elaboração do 

relatório de sustentabilidade, em compara-

ção com as demais empresas do segmento do 

Novo Mercado da BM&FBOVESPA que não 

possuem essa prática de divulgação. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

A DVA tornou-se uma demonstração 

contábil obrigatória para as companhias 

abertas por meio da Lei 11.638-2007, que al-
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terou dispositivos da Lei 6.404-76 e conside-

rou como conteúdo mínimo a ser divulgado 
pelas empresas na DVA o valor da riqueza 

gerada pela companhia, a sua distribuição 

entre os elementos que contribuíram para a 

geração dessa riqueza, tais como empregados, 

financiadores, acionistas, governo e outros, 
bem como a parcela da riqueza não distribuída.  

Antes de haver a obrigatoriedade de di-

vulgação da DVA, muitas empresas já divul-

gavam a referida demonstração como parte 

do conjunto de demonstrações contábeis ela-

boradas anualmente. 

Devido à importância do tema e dada a 

obrigatoriedade de elaboração pelas compa-

nhias abertas, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis divulgou, no ano de 2008, o CPC 

09 – Demonstração do Valor Adicionado, 

cujo objetivo é estabelecer critérios para ela-

boração e apresentação da Demonstração do 

Valor Adicionado (DVA). A DVA representa 

um dos elementos componentes do Balanço 

Social e tem por finalidade evidenciar a ri-
queza criada pela entidade e sua distribuição, 

durante determinado período.

Para os investidores e outros usuários, 

a DVA proporciona o conhecimento de in-

formações de natureza econômica e social e 

oferece uma melhor avaliação das atividades 

da entidade dentro da sociedade na qual está 

inserida (CPC 09,2008). 

Vieira (2010, p. 16) destaca que “a DVA é 

inovadora ao responder os anseios dos usuários 

da informação contábil por apresentar a forma-

ção e a distribuição de riqueza a partir de dados 

extraídos da contabilidade tradicional. ” 

Santos (2007) considera que a demons-

tração do valor adicionado é muito mais 

abrangente que a demonstração do resulta-

do, por considerar vários fatores de produção 

e apontar as respectivas remunerações des-

ses atores sociais. Ainda, o autor afirma que 

a DVA possibilita a percepção dos benefícios 

ou malefícios a respeito da participação das 

empresas no contexto em que estão inseridas. 

O CPC 09 não trata de informações adi-

cionais que devem ser complementadas na 

DVA e sequer menciona a necessidade de es-

clarecimentos e informações complementa-

res em notas explicativas. Pode-se dizer que 

isso seria uma deficiência do CPC, pois, mes-

mo que a DVA seja uma demonstração con-

tábil obrigatória para as companhias abertas, 

assim como as demais demonstrações, neces-

sita de dados complementares para que os 

stakeholders possam entender a geração e a 

distribuição de riqueza pela organização. 

Uma vez conhecido o valor adiciona-

do do período, este será dividido entre todos 

aqueles que ajudaram a gerá-lo, havendo a 

necessidade de associá-lo aos diversos par-

ticipantes dele. Os critérios basilares para 

determinar a retribuição aos grupos que 

participam do valor adicionado são os mais 

distintos, variando segundo aspectos que 

são determinados pelo ambiente da entidade 

(COSENZA, 2003). 

2.2. TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

A teoria dos stakeholders parte do 

princípio de que os gestores levam em 

consideração os interesses de todas as 

partes interessadas na empresa quando da 

tomada de decisão. As partes interessadas 

incluem todos os indivíduos ou grupos 

que podem afetar substancialmente ou ser 

afetados pelas decisões tomadas na empresa 

(JENSEN, 2001). A teoria dos stakeholders 

contribui para sustentar este estudo. Essa 

teoria pressupõe que a empresa constitui 

um conjunto de contratos que deve ser 

atendido para que a relação com acionistas, 

empregados, fornecedores, governo, clientes 
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e comunidade seja satisfatória (FREZZATI, 

2009).

Para Jensen (2001), o objetivo da 

empresa é maximizar o valor em longo prazo. 

Também conforme esse autor, os gestores 

não devem ceder às pressões do mercado de 

curto prazo, para atendimento imediato a 

cada um dos stakeholders. 

Machado Filho (2002) concorda que 

as empresas devem ter objetivos claros de 

criação de valor, sendo este o parâmetro 

que deve guiar as ações dos gestores. Nesse 

sentido, a empresa segue com a clássica 

intenção de criar valor de forma contínua. 

Porém, para atingir os objetivos clássicos 

da empresa, importa cada vez mais que 

haja uma preocupação com o conjunto dos 

stakeholders.

Já para Freemann (2004), as empresas 

devem desenvolver relacionamentos com 

seus stakeholders e unir esforços, de forma 

que todos busquem o seu melhor  e possam 

entregar o valor que a empresa promete aos 

interessados. Embora os acionistas sejam um 

componente importante e os lucros sejam um 

recurso crítico das atividades, a preocupação 

com os lucros é o resultado, em vez de 

prioridade no processo de criação de valor. 

Ainda, o autor menciona que o objetivo da 

teoria é proporcionar uma relação contínua 

das empresas com fornecedores, clientes, 

empregados, comunidades, gestores e todos 

os acionistas, com o objetivo de possibilitar 

ganhos contínuos a todos ao longo do tempo.

A questão da sustentabilidade das 

empresas vai ao encontro da relação 

contínua com os stakeholders, ou seja, 

devido a sua expectativa de longevidade, a 

empresa continuará agregando valor aos 

interessados. Como não existem regras 

para essa distribuição de riqueza, a teoria 

dos stakeholders contribui para o presente 

estudo. Consoante o objetivo estabelecido, 

busca-se perceber quais são os stakeholders 

que estão tendo prioridade na distribuição 

de riqueza gerada pelas organizações da 

amostra. 

2.3. ESTUDOS SOBRE RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE OU BALANÇO SOCIAL E 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Machado et al. (2009) objetivaram 

verificar se existem diferenças significativas 
entre empresas estatais e privadas do setor 

elétrico brasileiro, relacionadas à distribuição 

da riqueza gerada aos empregados, a partir 

de dados coletados da Demonstração do 

Valor Adicionado e do Balanço Social para 

o período de 2004 a 2007. Por meio de 

pesquisa quantitativa, os testes realizados 

indicaram que as empresas estatais gastam 

mais com funcionários do que as privadas e 

que a origem dessas diferenças se encontra 

na quantidade de funcionários em função de 

maiores remunerações.

 Boscov e Bispo (2010) analisaram a 

distribuição da riqueza criada e evidenciada 

em demonstrações, do período de 1997 a 

2006, retiradas do banco de dados da Revista 

Melhores e Maiores, a fim de verificar se 
há diferença na forma de distribuição nos 

setores de comércio, indústria e serviço aos 
empregados, governos, credores e acionistas. 

Em seus achados, constataram que o setor 

de serviços é o segmento que proporciona a 

maior remuneração a seus credores, enquanto 

os empregados do setor industrial são os que 

recebem a menor remuneração. Já os setores 

de comércio e serviços apresentam diferenças 

significativas quanto aos percentuais da 
riqueza produzida destinada à remuneração 

de seus credores e da parcela de lucro retida 

em cada instituição. A análise da riqueza 



REVISTA DO CRCRS 27        

distribuída aos acionistas apontou uma 

grande diferença nos três setores quanto ao 

percentual destinado ao pagamento de juros 

sobre o capital próprio e dividendos.

Tomando por base a apresentação de 

informações adicionais contidas em notas 

explicativas, Carmo et al (2011) realizaram 

um estudo que objetivou analisar as práticas 

de evidenciação das empresas do setor 

de consumo não cíclico que atuaram no 

segmento de açúcar e álcool no ano de 2008, 
listadas na BMF&BOVESPA, no que tange à 

elaboração, apresentação e compreensão da 

DVA. Os autores concluíram que existe uma 

lacuna entre a obrigatoriedade da publicação 

da DVA e a divulgação de informações 

adicionais que facilitem sua compreensão, 

pois perceberam que as informações 

prestadas pelas empresas poderiam ser mais 

detalhadas e complementadas.

Em seu estudo, Campos (2011) buscou 

explicar o impacto provocado, no valor 

adicionado, pelas empresas brasileiras que 

publicaram o Balanço Social (modelo IBASE), 

no período de 2004 a 2006, contendo os 

seguintes indicadores socioambientais: 

número de empregados, indicadores sociais 
internos, investimentos em meio ambiente 

e incentivo remuneratório dos empregados. 

O autor concluiu que a variação no valor 

adicionado das empresas da amostra é 

explicada pelo número de empregados, pelos 
indicadores sociais internos e pelo incentivo 

remuneratório dos empregados atuantes nas 

empresas. Contudo, não é explicada pelos 

investimentos efetuados em meio ambiente 

pelas empresas pesquisadas no período de 

2004 a 2006.

Scarpin et al. (2014), percebendo a 

potencialidade da Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA) na gestão das empresas, 

investigaram a correlação da distribuição do 

valor adicionado aos agentes colaboradores 

na formação da riqueza e a lucratividade das 

empresas. Por meio de pesquisa quantitativa, 

os autores perceberam que há correlação 

entre a distribuição do valor adicionado aos 

agentes colaboradores e a lucratividade das 

empresas nos setores analisados.

Fregonesi e Roncolato (2014) 

compararam as estruturas propostas para a 

DVA e para o EC1/GRI e analisaram o uso 

da DVA como resposta ao indicador EC1 

do modelo GRI de relatório social. Como 

resultado, das 46 empresas, apenas 13% 
daquelas que declaram o EC1 seguem suas 

diretrizes para compilação. O uso da DVA 

ou de suas informações como resposta ao 

indicador é prática comum entre 52% das 
empresas que divulgam o EC1. Os autores 

concluíram que a DVA responderia melhor 

aos objetivos do indicador EC1 que a tabela 

proposta no protocolo de compilação do 

indicador, mesmo que a DVA não seja uma 

demonstração adotada internacionalmente, 

como é o modelo GRI.

Ressalte-se que os estudos relatados 

nesta subsecção não são exaustivos. Contudo, 

constatou-se que os focos foram variados. 

Percebe-se aqui a lacuna existente para 

realização da presente pesquisa, visto que só 

foi encontrado um estudo que trata da GRI 

e da distribuição de riqueza, porém, com 

enfoque no indicador econômico que possui 

similaridades com a DVA. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para compor a amostra, consultou-se 

a página eletrônica da BM&FBOVESPA para 

verificar quais empresas pertencem ao nível 
diferenciado do Novo Mercado, encontran-

do-se 132 empresas pertencentes a esse seg-

mento em novembro de 2014, quando foi rea-
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lizada a busca. O segmento do Novo Mercado 

foi escolhido devido ao fato de que as compa-

nhias integrantes dos segmentos diferencia-

dos da BM&FBOVESPA optam por um maior 

disclosure e tendem a divulgar de forma mais 

transparente as informações contábeis e so-

ciais. 

Posteriormente, consultou-se as 

páginas eletrônicas das companhias para 

verificar a disponibilização dos relatórios de 
sustentabilidade do período de 2011 a 2013 e 

segregar as empresas que possuem prática de 

divulgação do relatório de sustentabilidade 

com base nas diretrizes da GRI nas versões 

vigentes das empresas que não divulgam essa 

informação. 

Para o presente estudo, somente 

serão consideradas as empresas que não 

divulgaram o relatório de sustentabilidade 

e as empresas que divulgaram o relatório 

segundo as diretrizes da GRI no período de 

2011 a 2013, em pelo menos um período. 

As empresas que divulgaram o relatório de 

sustentabilidade em outros formatos foram 

excluídas da amostra, sendo um total de 17 

empresas. 

Após essa verificação, foram apuradas 
48 empresas que divulgaram o relatório com 

base nas diretrizes da GRI em pelo menos 

um ano no período pesquisado e 67 empresas 

que não possuem a prática de divulgação do 

relatório de sustentabilidade em nenhum 

formato. 

Posteriormente, após a tabulação dos 

dados, foram coletadas, na página eletrônica 

da BM&FBOVESPA, as Demonstrações do 

Valor Adicionado das empresas do ano de 

2013 e calculado o percentual de riqueza 

distribuído para cada item, por empresa. O 

modelo de DVA adotado pelas companhias 

abertas listadas na BM&FBOVESPA é o 

sugerido pelo CPC 09 – Demonstração do 

Valor Adicionado. 

O estudo é descritivo e documental. 

Foram utilizados dados secundários extraídos 

das demonstrações contábeis individuais das 

empresas do segmento do Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA. A pesquisa possui caráter 

quantitativo, sendo que, pelos percentuais 

de distribuição de riqueza, serão calculados 

o desvio-padrão e as medidas de estatística 

descritiva de média das empresas em dois 

grupos (GRI e não divulgam o relatório de 

sustentabilidade), a fim de verificar se existe 
diferenciação na distribuição de riqueza pelas 

empresas que possuem práticas sustentáveis.

Para alcance do objetivo da pesquisa, 

foram formuladas duas hipóteses: 

H
0 

– Não existe diferença acentuada 

na distribuição de riqueza pelas empresas 

que possuem práticas de divulgação de 

informações sustentáveis da GRI, comparadas 

às empresas que não divulgam informações a 

respeito da sustentabilidade. 

H
1 

– Existe diferença acentuada na 

distribuição de riqueza pelas empresas 

que possuem práticas de divulgação de 

informações sustentáveis da GRI, comparadas 

às empresas que não divulgam informações a 

respeito da sustentabilidade. 

O nível de significância utilizado nas deci-
sões dos testes estatísticos é de 5% (p = 0,05). 

Após a verificação da violação do 
pressuposto de normalidade, determinado 

por p-valor inferiores ao nível de significância 
estabelecido em algumas variáveis, optou-se 

pela realização de testes não paramétricos. O 

teste utilizado foi o Teste de Mann-Whitney, a 

fim de verificar se os dois grupos de empresas 
são provenientes da mesma população, ou 

seja, se não existe diferença acentuada na 

distribuição de riqueza.   

Os dados da DVA foram digitados em 

planilha do software Excel, considerando-se 
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os valores em percentuais. Os cálculos corres-

pondentes ao teste de hipótese foram realiza-

dos pelo software Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS.  As variáveis estuda-

das são os percentuais de riqueza gerada que 

são destinados aos stakeholders, calculadas a 

partir da DVA. São elas: Pessoal, Impostos, 

Taxas e Contribuições, Remuneração de Ca-

pitais de Terceiros, Remuneração de Capitais 

Próprios e Outros. 

Pôde-se perceber que 17 empresas 

divulgaram o item do valor adicionado a 

distribuir com valor negativo no período 

analisado, por isso, foram excluídas da 

amostra, já que distorciam os valores da 

estatística descritiva calculada. Após as 

exclusões, a amostra ficou composta por 48 
empresas que já divulgaram o relatório de 

sustentabilidade com base nas diretrizes da 

GRI e 50 empresas que não possuem a prática 

de divulgação de informações sociais. 

4. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Ao se proceder aos testes estatísticos 

para verificação das médias, desvio-padrão 
e possíveis outliers, verificou-se que algumas 
empresas possuíam percentuais negativos na 

distribuição de riqueza, assim como valores 

discrepantes comparativamente às demais. 

Optou-se pela exclusão dessas empresas da 

amostra para evitar que os resultados deste 

estudo fossem distorcidos. No Quadro 1, estão 

elencadas as empresas excluídas da amostra 

após a primeira tentativa de realização dos 

testes estatísticos.

Quadro 1 – Empresas excluídas da amostra por possuírem valores discrepantes

Empresas com relatório GRI Empresas que não divulgaram o relatório

1 All America Latina Logística S.A. 1 Brasilagro -Cia Bras. de Prop. Agrícolas

2 B2W - Companhia Digital 2 BR Properties S.A.

3 Biosev S.A. 3 International Meal Comp. Holdings S.A.

4 Cosan S.A. Indústria e Comércio 4 MetalfrioSolutions S.A.

5 CPFL Energias Renováveis S.A. 5 Paranapanema S.A.

6 Fertilizantes Heringer S.A. 6 PDG Realty S.A. Empr. e Participações

7 Fibria Celulose S.A. 7 Restoque Com. e Confec.de Roupas S.A.

8 Marfrig Global Foods S.A. 8 Tempo Participações S.A.

9 Minerva S.A. 9 T4F Entretenimento S.A.

10 TPI- Triunfo Particip. e Invest. S.A. 10 Vigor Alimentos S.A.

Após as devidas exclusões, restaram 78 empresas para análise da DVA do ano de 2013. 

No Quadro 2, constam as empresas que compõem a amostra final do estudo. 
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Quadro 2 – Empresas que compõem a amostra final do estudo

Empresas com relatório GRI Empresas que não divulgaram o relatório

1 Arezzo Indústria E Comércio S.A. 1 BB Seguridade Participações S.A.

2 BMFBovespa S.A. Bolsa Valores Merc. Fut. 2 Brasil Brokers Participações S.A.

3 Bco Brasil S.A. 3 Brasil Insurance Partic. e Administração S.A.

4 BRF S.A. 4 Cetip S.A. - Mercados Organizados

5 CCR S.A. 5 Cia Hering

6 Cielo S.A. 6 Cremer S.A.

7 Cia Saneamento de Minas Gerais-COPASA 7 CSU Cardsystem S.A.

8 CPFL Energia S.A. 8 CVC Brasil Oper. e Agência De Viagens S.A.

9 Diagnósticos da América S.A. 9 Direcional Engenharia S.A.

10 Duratex S.A. 10 EZ TEC Empreend. e Participações S.A.

11 Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 11 GAEC Educação S.A.

12 Embraer S.A. 12 Gafisa S.A.

13 EDP - Energias Do Brasil S.A. 13 Grendene S.A.

14 Estácio Participações S.A. 14 Helbor Empreendimentos S.A.

15 Eternit S.A. 15 Hypermarcas S.A.

16 Even Construtora e Incorporadora S.A. 16 Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.

17 Fleury S.A. 17 JHSF Participações S.A.

18 Indústrias Romi S.A. 18 Kroton Educacional S.A.

19 JBS S.A. 19 Localiza Rent a Car S.A.

20 JSL S.A. 20 Cia Locação das Américas

21 Light S.A. 21 Log-In Logística Intermodal S.A.

22 Linx S.A. 22 Marisa Lojas S.A.

23 Lojas Renner S.A. 23 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.

24 Magazine Luiza S.A. 24 M. Dias Branco S.A. Ind. Com de Alimentos

25 Mrv Engenharia e Participações S.A. 25 Magnesita Refratários S.A.

26 Multiplus S.A. 26 Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.

27 Natura Cosméticos S.A. 27 Odontoprev S.A.

28 Porto Seguro S.A. 28 Cia Providência Indústria e Comércio

29 Positivo Informática S.A. 29 Raia Drogasil S.A.

30 QGEP Participações S.A. 30 Renar Macas S.A.

31 Cia Saneamento Básico Est. São Paulo 31 Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
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Empresas com relatório GRI Empresas que não divulgaram o relatório

32 São Martinho S.A. 32 Rossi Residencial S.A.

33 Sonae Sierra Brasil S.A. 33 Ser Educacional

34 Tecnisa S.A. 34 Smiles S.A.

35 Tim Participações S.A. 35 Tarpon Investimentos S.A.

36 Tractebel Energia S.A. 36 Tegma Gestão Logística S.A.

37 Valid Sol. e Serv. Seg. Meios Pag. Ident. S.A. 37 TOTVS S.A.

38 Weg S.A. 38 Trisul S.A.

39 Tupy S.A.

40 Unicasa Indústria De Móveis S.A.

Posteriormente, foram novamente 

gerados os dados no software SPSS para 

cálculo da estatística descritiva (média 

e desvio-padrão) por grupo, conforme 

mencionado. Consequentemente, os valores 

das medidas de estatística descritiva serão 

utilizados para teste das hipóteses da 

pesquisa. A Tabela 1 apresenta os valores 

das estatísticas dos percentuais do valor 

adicionado distribuído aos stakeholders. 

Tabela 1: Média e desvio-padrão da distribuição de riqueza aos stakeholders por tipo de empresa no ano de 2013

Empresas

Empresas com relatório GRI Empresas que não divulgaram 

o relatório

Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão

Pessoal 21,16 17,726 25,45 16,428

Impostos, Taxas e Contribuições 19,32 16,120 15,72 14,595

Remuneração de Capitais de Terceiros 13,33 12,240 18,69 16,024

Remuneração de Capitais Próprios 45,71 34,053 37,42 28,926

Outros 0,47 2,014 2,72 11,970

 

Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto à distribuição de valor 

adicionado do item Pessoal, as empresas 

que divulgam o relatório da GRI possuem 

similaridades com as empresas que não 

têm prática de divulgação do relatório de 

sustentabilidade, sendo que as primeiras 

distribuem em média 21% do seu valor 
adicionado ao item Pessoal e as últimas 
distribuem em média 25% do seu valor 
adicionado ao mesmo item. 

A média percentual de distribuição 

de valor adicionado para Impostos, Taxas e 
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Contribuições é de 19% para as empresas que 
divulgam o relatório da GRI. Já o grupo de 

empresas que não têm prática de divulgação 

do relatório de sustentabilidade apresentou 

média de aproximadamente 16%.
Quanto ao item Remuneração de 

Capitais de Terceiros, a média percentual 

de distribuição de valor adicionado é mais 

elevada nas empresas que não têm prática de 

divulgação do relatório de sustentabilidade, 

perfazendo 19%. Já o grupo de empresas que 
divulgam o relatório de sustentabilidade da GRI 

apresentou média de aproximadamente 13%.
Em relação ao item Remuneração de 

Capitais Próprios, as empresas que divulgam 

o relatório da GRI apresentaram média de 

distribuição de aproximadamente 46% do 
seu valor adicionado para o referido item. 

A média percentual de distribuição de valor 

adicionado das empresas que não têm prática 

de divulgação do relatório de sustentabilidade 

foi de 37% do valor a distribuir. 
Algumas empresas divulgaram valores 

a distribuir no item Outros, o qual também foi 

considerado como variável no estudo. Acerca 

desse item, as empresas que divulgam o 

relatório de sustentabilidade da GRI possuem 

similaridades com as empresas que não têm 

prática de divulgação do citado relatório, 

sendo que as primeiras distribuem em média 

menos de 1% do seu valor adicionado ao item 
e as últimas distribuem em média 3% do seu 
valor adicionado. 

Por meio do teste de Mann-Whitney, 

foram verificadas as hipóteses da pesquisa. 
Os dados estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2: Teste de Mann-Whitney para verificação de diferenças nos itens de distribuição de riqueza entre os grupos

Variável de agrupamento: GRI (1-Divulga GRI 2-Não divulga)

Mann-Whitney Significância Assintótica

Pessoal 654,500 0,292

Impostos, Taxas e Contribuições 687,000 0,465

Remuneração de Capitais de Terceiros 618,000 0,156

Remuneração de Capitais Próprios 665,500 0,345

Outros 720,000 0,144

Fonte: Dados da Pesquisa

O nível de significância observado no 
teste Mann-Whitney para todas as variáveis é 

maior do que 0,05, o que leva a não rejeição da 

hipótese nula, concluindo-se que a distribuição 

de valor adicionado das empresas que 

divulgam o relatório com base nas diretrizes 

da GRI é semelhante à distribuição do valor 

adicionado das empresas que não divulgam 

o relatório, ou seja, não há diferenças 

acentuadas entre os dois grupos. 

Com base nos cálculos de medidas de 

estatística descritiva (média e desvio-padrão) 

e no teste não paramétrico de Mann-Whitney, 

foi possível constatar que, embora existam 

diferenças nas médias dos percentuais de 

distribuição de valor adicionado entre as 

empresas que divulgam o relatório da GRI e as 

empresas que não têm prática de divulgação 

do relatório de sustentabilidade, conforme 

demonstrado neste estudo, o teste de Mann-
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Whitney permitiu a não rejeição da hipótese 
nula (H

0
), uma vez que não existem diferenças 

acentuadas entre os grupos de empresa.
Na Tabela 3, estão apresentadas as 

diferenças entre os percentuais médios de 
distribuição de valor adicionado para cada 

variável, por grupo de empresas. É possível 
verificar que as diferenças comprovam os 
resultados dos testes estatísticos realizados. 
Registre-se que as diferenças percentuais entre 
os grupos são baixas, todas inferiores a 10%.

Tabela 3: Diferenças entre as médias dos percentuais para cada variável entre os grupos

Empresas com 

relatório GRI

Empresas que 

não divulgaram o 

relatório

% entre as 

médias 

Média % Média %

Pessoal 21,16 25,45 4,29

Impostos, Taxas e Contribuições 19,32 15,72 3,60

Remuneração de Capitais de Terceiros 13,33 18,69 5,36

Remuneração de Capitais Próprios 45,71 37,42 8,29

Outros 0,47 2,72 2,25

Fonte: Dados da Pesquisa 

Ao se fazer uma análise geral dos 
resultados, é possível perceber que a hipótese 
não rejeitada pelo teste de Mann-Whitney 
coaduna com os resultados das médias dos 
percentuais de distribuição de riqueza dos dois 
grupos de empresas. Nessa esteira,  tanto as 
empresas que divulgaram o relatório da GRI 

quanto as empresas que não apresentaram o 
relatório tiveram semelhanças na distribuição 
de valor adicionado, conforme pode ser visto 
na Tabela 4, na qual consta o ranking em 
ordem decrescente dos itens que receberam em 
média o maior percentual de valor adicionado 
para os dois tipos de empresas da amostra.  

Tabela 4: Ranking de distribuição de riqueza 

Empresas com 

relatório GRI

Empresas que não 

divulgaram o relatório

Média % Média %

1º
Remuneração de 

Capitais Próprios
45,71 1º

Remuneração de 

Capitais Próprios
37,42

2º Pessoal 21,16 2º Pessoal 25,45

3º
Impostos, Taxas e 

Contribuições
19,32 3º

Remuneração de 

Capitais de Terceiros
18,69

4º
Remuneração de 

Capitais de Terceiros
13,33 4º

Impostos, Taxas e 

Contribuições
15,72

5º Outros 0,47 5º Outros 2,72

 

Fonte: Dados da Pesquisa



REVISTA DO CRCRS 34        

As empresas da amostra distribuíram 

suas riquezas para os stakeholders com o 

maior percentual de riqueza para a Remu-

neração de Capital próprio, que está dividido 

entre Juros sobre o Capital Próprio, Dividen-

dos e os Lucros ou Prejuízos do exercício, ou 

seja, os atores envolvidos são os acionistas, 

havendo a possibilidade de distribuição dos 

valores ou retenção por parte da empresa. O 

segundo item com maior média de remune-

ração foi Pessoal, que se refere à Remunera-

ção Direta, Benefícios e FGTS gasto com os 

Funcionários. A única diferença no ranking 

de distribuição se assentou no terceiro e 

quarto itens. O terceiro item com maior mé-

dia do percentual de distribuição das empre-

sas que divulgam o relatório da GRI foi Im-

postos, Taxas e Contribuições, em que estão 

discriminados os tributos federais, estaduais 

e municipais. Nesse caso, os stakeholders en-

volvidos são os respectivos governos. Já para 

as empresas que não divulgam o relatório, o 

terceiro item com maior média foi Remune-

ração de Capitais de Terceiros, que equivale 

aos gastos com Juros e Aluguéis, ou seja, os 

agentes econômicos podem ser considerados 

os Financiadores, terceiros à entidade.

O quarto item com maior média foi 

Remuneração de Capital de Terceiros, que 

equivale aos gastos com Juros e Aluguéis, 

ou seja, os agentes econômicos podem ser 

considerados os Financiadores para as 

empresas da GRI. Já para as companhias 

que não divulgam o relatório, o quarto item 

com maior média foi Impostos, Taxas e 

Contribuições, em que estão discriminados 

os tributos federais, estaduais e municipais. 

Nesse caso, os stakeholders envolvidos são 

os respectivos governos. O quinto item que 

corresponde à menor média de remuneração 

são Outros, sendo que poucas empresas 

utilizaram este item para divulgação. A 

respeito da natureza desse item, não se buscou 

informações mais aprofundadas, pois a 

pesquisa se limitou à análise específica da DVA 
do ano de 2013, não contemplando as demais 

demonstrações e nem as notas explicativas.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relatório da GRI é divulgado de forma 

voluntária pelas empresas que buscam, por 

meio desse instrumento de divulgação, prestar 

contas aos stakeholders internos e externos à 

organização sobre os impactos econômicos, 

ambientais e sociais ocasionados pela execução 

das atividades econômicas. Para as companhias 

de capital aberto, a Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA) é divulgada em caráter 

obrigatório. Nela deve constar a forma de 

geração de riqueza, assim como a distribuição 

do valor adicionado aos stakeholders.

Nesse contexto, a presente pesquisa 

se propôs a verificar se existe diferenciação 
na forma de distribuição da riqueza gerada 

pelas empresas que adotam as diretrizes 

da GRI para elaboração do relatório de 

sustentabilidade, em comparação com as 

empresas do segmento do Novo Mercado 

da BM&FBOVESPA que não possuem essa 

prática de divulgação. Para alcance do 

objetivo, elaborou-se a seguinte questão de 

pesquisa: as empresas do Novo Mercado que 

divulgaram o relatório de sustentabilidade 

com base nas diretrizes da GRI no período 

de 2011 a 2013 possuem diferencial na 

destinação do seu valor adicionado gerado aos 

stakeholders no ano de 2013, em comparação 

àquelas que não divulgam o relatório? 

Para responder a questão de pesquisa, 

foram formuladas duas hipóteses, quais 

sejam: a hipótese nula H
0 
(não existe diferença 

acentuada na distribuição de riqueza pelas 

empresas que possuem práticas de divulgação 
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de informações sustentáveis da GRI, 

comparadas às empresas que não divulgam 

informações a respeito da sustentabilidade) 

e a hipótese alternativa H
1 

(existe diferença 

acentuada na distribuição de riqueza pelas 

empresas que possuem práticas de divulgação 

de informações sustentáveis da GRI, 

comparadas às empresas que não divulgam 

informações a respeito da sustentabilidade).

O maior percentual de distribuição de 

valor adicionado aos stakeholders se situou na 

Remuneração de Capital próprio. O segundo 

item com maior média de remuneração foi 

Pessoal, e as diferenças no ranking foram 

percebidas no terceiro e quarto itens. O 

terceiro item com maior média de distribuição 

para as empresas que divulgam o relatório 

da GRI foi Impostos, Taxas e Contribuições, 

ao passo que para as empresas que não 

divulgam o relatório foi o item Remuneração 

de Capitais de Terceiros. O quarto item com 

maior média foi Remuneração de Capital 

de Terceiros para as empresas da GRI, e 

Impostos, Taxas e Contribuições para as 

companhias que não divulgam o relatório. O 

quinto item que corresponde à menor média 

de remuneração são Outros, apresentado por 

poucas empresas e sobre o qual não se dispõe 

de informações mais aprofundadas.   

Com base nos testes estatísticos 

realizados, foi possível perceber que as empresas 

que divulgam o relatório da GRI possuem perfil 
semelhante de distribuição de riqueza gerada 

ao das empresas que não divulgaram o referido 

relatório no ano de 2013, ou seja, não existem 

diferenças acentuadas na distribuição de valor 

adicionado entre os dois grupos. 

Os resultados da pesquisa permitem 

concluir que, embora as versões vigentes da 

GRI enfoquem na importância da relação com 

as partes interessadas, na agregação de valor 

e na prestação de contas aos stakeholders, 

em termos quantitativos, a adesão ao 

Relatório de Sustentabilidade da GRI não foi 

um diferencial para a distribuição de valor 

adicionado aos stakeholders no ano de 2013 

na amostra do Novo Mercado. 

Uma limitação da pesquisa referiu-se 

ao fato de que 17 empresas divulgaram o item 

do valor adicionado a distribuir com valor ne-

gativo no período analisado, por isso, foram 

excluídas da amostra, já que distorciam os 

valores da estatística descritiva calculada. 

Sobre a delimitação, o estudo se 

restringiu à análise das Demonstrações 

do Valor Adicionado das empresas que 

compõem o Novo Mercado, no ano de 

2013, não podendo ser estendida às demais 

empresas listadas na BM&FBOVESPA e não 

inclusas no Novo Mercado.

Ressalte-se que este estudo não procurou 

fazer generalizações para outras amostras, 

de modo que os resultados se referem 

somente ao segmento do Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA, para o período pesquisado. 

Espera-se que a pesquisa contribua 

de forma prática e teórica para o melhor 

entendimento da capacidade preditiva 

das informações sociais divulgadas pelas 

companhias de forma voluntária no relatório 

de sustentabilidade e para que se observe 

como as empresas estão distribuindo a riqueza 

gerada para os stakeholders, por meio das 

informações divulgadas na DVA, assim como 

incentive pesquisadores a trabalhar sobre a 

temática deste estudo.  

Para pesquisas futuras, sugere-se 

que seja replicado o estudo em diferentes 

amostras, com o intuito de verificar se os 
resultados aqui apresentados se confirmam 
em outras empresas, e que sejam utilizadas 

outras técnicas de análise de dados para 

alcance de resultados que corroborem os 

apontamentos da presente pesquisa. 
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RESUMO

Este artigo objetivou analisar se a forma de remuneração dos executivos impacta o desem-

penho das empresas brasileiras de capital aberto. A literatura sugere que a remuneração 

dos executivos por incentivos visa a reduzir o problema de agência e alinhar seus interesses 

aos dos investidores. Utilizando a base de dados do IBrA, este trabalho procurou testar a 

hipótese de que a remuneração dos executivos impacta positivamente o desempenho das 

empresas brasileiras de capital aberto. O método utilizado para análise da regressão foi o 

método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), e a estrutura dos dados foi em painel. 

A análise de 150 empresas brasileiras de capital aberto, listadas no IBrA, do período entre 

2010 e 2015, indica impacto significante entre remuneração dos executivos e desempenho, 

com presença de maior significância entre a relação da remuneração dos executivos e o 

desempenho calculado pelo Q de Tobin, e menor significância por meio do desempenho 

calculado pelo retorno do patrimônio líquido. A análise da amostra de dados, dividida em 

critério de controle acionário ou origem de capital de empresas familiares, estatais e de-

mais privadas, de controle acionário não familiar, apontou que as organizações familiares 

evidenciaram significância próxima às empresas privadas, ao passo que as empresas esta-

tais não revelaram significância nas variáveis de remuneração total e índice da remunera-

ção variável. A análise por setor também denotou maior significância em relação ao Q de 

Tobin do que em relação ao retorno do patrimônio líquido.

PALAVRAS-CHAVE: Remuneração dos executivos. Desem-

penho. Empresas brasileiras de capital aberto.
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1. INTRODUÇÃO

As empresas brasileiras de capital aber-

to possuem papel importante para a economia 

nacional, posto que representam geração de 

emprego e fonte de renda para o país. Nessa 

perspectiva, para consolidar tal relevância, 

tais empresas passaram a adotar planos de in-

centivos e formas diferentes de remuneração 

dos executivos, visando a alinhar os interesses 

de investidores e executivos, com o propósito 

de maximizar o valor das organizações. 

Com as mudanças que ocorreram no 

cenário econômico mundial durante o século 

XX, as estruturas das organizações sofreram 

uma série de alterações. De acordo com estu-

do de Berle Jr. e Means (1932), a sociedade 

por ações caracterizou-se pela separação en-

tre controle e propriedade. 

Jensen e Meckling (1976) desenvolve-

ram uma teoria da estrutura de propriedade 

das empresas, recorrendo, para tanto, a ele-

mentos como a teoria de agência, a teoria dos 

direitos de propriedade e a teoria de finanças. 
Segundo ensina Eisenhardt (1989), a teoria 

foi desenvolvida sob a perspectiva de que as 

pessoas têm interesses próprios e são pro-

pensas ao oportunismo.

Uma visão mais ampla sobre a remune-

ração dos executivos ocorreu após os escânda-

los da Enron e da Worldcom no ano de 2000, 

que despertaram atenção maior dos investido-

res sobre a remuneração de seus executivos, 

assim como sobre a transparência acerca das 

informações financeiras. (ROSS, 2015). 
A relação entre a remuneração dos exe-

cutivos e o desempenho das empresas vem 

sendo estudada pela literatura internacional 

há mais tempo que no Brasil, o que se explica 

pela indisponibilidade de informações para 

pesquisa. O assunto se revela de grande inte-

resse aos acionistas, que buscam um pacote 

de remuneração atrativo para os executivos, 

para que assim apliquem o capital de forma 

correta e possam maximizar os retornos dos 

investimentos. 

Silva e Chien (2013) investigaram o im-

pacto da remuneração dos executivos sobre o 

valor e o desempenho das organizações e não 

encontraram evidências significantes entre 
a remuneração e o desempenho. Duffhues e 

Kabir (2008), Gregg, Jewell e Tonks (2010) 

e Luo e Jackson (2012) também chegaram à 

mesma conclusão, ou seja, não estabeleceram 

relação significante entre as duas variáveis. 
Em contrapartida, os estudos de Camargos e 

Helal (2007), Carlin, Ford e Huang (2005), 

Hubbard e Palia (1995) e Krauter (2013) 

comprovaram que existe relação significante 
entre remuneração e desempenho.

Considerando-se a teoria de agência 

como uma área que envolve interesses entre 

acionistas e executivos e como ambos bus-

cam o sucesso, sugere-se a seguinte questão 

que motiva a pesquisa: a forma de remune-

ração dos executivos impacta o desempenho 

das empresas brasileiras de capital aberto?

O objetivo geral deste estudo é analisar 

se a forma de remuneração dos executivos 

impacta o desempenho das empresas brasi-

leiras de capital aberto. Para esse propósito, 

delineiam-se como objetivos específicos: a) 
analisar o impacto da forma de remuneração 

dos executivos no desempenho das empresas 

brasileiras de capital aberto – divididas em 

familiares, estatais e privadas; b) analisar o 

impacto da forma de remuneração dos exe-

cutivos no desempenho das empresas brasi-

leiras de capital aberto divididas em setores.

As empresas tencionam melhorar seus 

resultados e, para assegurar o sucesso dos 

negócios, é necessário que os agentes e os 

principais tenham interesses alinhados. Nes-

se sentido, torna-se importante analisar os 
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incentivos de remuneração e o desenvolvi-

mento das organizações, para que, com isso, 

possibilite-se verificar se a forma de remune-

ração dos executivos impacta no desempenho 

de empresas brasileiras de capital aberto. 

Logo, este estudo visa a compreender a rela-

ção de remuneração e desempenho das em-

presas brasileiras de capita aberto com maior 

liquidez, listadas no IBrA. Contextualmente, 

haja vista que estudos anteriores utilizaram o 

total da base de dados e não desvelaram sig-

nificância, entende-se que, analisando-se em 
grupos, podem-se detectar novas soluções e 

informações. Com esse escopo, em termos 

mais arbitrários, o presente estudo visa a ana-

lisar o impacto da forma de remuneração dos 

executivos em empresas de controle familiar, 

estatais e demais empresas e por setores.

Por conseguinte, objetiva-se então am-

pliar o conhecimento gerado nos trabalhos 

brasileiros mencionados anteriormente, in-

cluindo-se os tipos de remuneração, a saber: 

a) remuneração total; b) remuneração variá-

vel; e c) opções. O estudo pode obter melho-

res resultados com a obrigatoriedade da pu-

blicação da informação sobre remuneração, a 

partir de 2010. Espera-se que a remuneração 

impacte os resultados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com a contextualização delineada, os 

capítulos subsequentes desta pesquisa têm 

como intuito fundamentar o estudo que ora 

se inicia. 

2.1 Teoria de Agência

O trabalho executado por Berle Jr. e 

Means (1932), realizado nos Estados Unidos 

da América (EUA), trata sobre a proprieda-

de privada e as empresas modernas. Em seus 

achados, desvendaram que as empresas pos-

suem o controle e a propriedade de forma se-

parada, que os acionistas possuem as ações e 

que os diretores são eleitos para dirigi-las.  A 

pesquisa também mostrou que os acionistas 

não estão diretamente interessados nas ativi-

dades diárias da empresa; assim, os gestores 

podem gerenciá-la conforme seus próprios 

interesses, pois não há controle direto sobre 

eles.

A teoria de agência – que inclui o pro-

blema de agência – surgiu da divisão do con-

trole e da propriedade das empresas. Jensen 

e Meckling (1976) apresentaram uma teoria 

mais exemplificada entre o agente principal e 
o relacionamento de agência. 

Nos pressupostos de Jensen e Meckling 

(1976), o relacionamento de agência sintetiza 

um contrato entre principal e agente, com o 

objetivo de ser desempenhada uma ativida-

de, com delegação para tomada de decisão, 

em favor do principal. Ressaltam ainda que 

se agente e principal buscam a maximização 

pessoal, provavelmente o agente não realiza-

rá os mesmos interesses dos principais. Por-

tanto, os custos de agência são necessários 

para alinhar os interesses de ambas as partes. 

A remuneração dos executivos é um mecanis-

mo de governança corporativa.

Eisenhardt (1989) menciona que a teoria 

foi desenvolvida sob a ideia de que as pessoas 

carregam interesses próprios e são propensas 

ao oportunismo. A teoria de agência oferece 

uma visão acerca dos sistemas de informação, 

dos riscos, dos incentivos e das incertezas de 

desempenho, contemplando um assunto váli-

do, combinado com fatores complementares. 

2.2 Empresas Familiares
 

Os conceitos familiares variam de autor 

para autor. Fernandes Junior (2010) e IBGC 
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(2009) definem que a empresa familiar é 
classificada pelo controle acionário em posse 
de um indivíduo ou de uma família. Barotini e 

Caprio (2006) conceituam a empresa familiar 

como aquela em que uma família ou um 

indivíduo possuem mais de 50% do capital 
votante. Para Gonzáles et al. (2012), empresa 

familiar é aquela cuja família fundadora é a 

maior acionista. 

2.3 Remuneração dos Executivos  

Em concordância com a Instrução Nor-

mativa nº 480-2009 da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, a remuneração divulga-

da pelas empresas de capital aberto pode ser 

apresentada como remuneração fixa anual, 
remuneração variável, benefícios pós-em-

prego, benefícios motivados pela cessação do 

exercício do cargo e remuneração por ações. 

A remuneração fixa é subdividida em: a) pró-

-labore ou salário; b) benefícios diretos e in-

diretos; c) remuneração por participação em 

comitês; d) outros (CVM, 2009). Já a remu-

neração variável abarca: a) bônus; b) parti-

cipação nos resultados; c) remuneração por 

participação em reuniões; d) comissões; e) 

outros (CVM, 2009).

Murphy (1998) aduz que a pesquisa so-

bre remuneração de executivos teve início em 

1980, juntamente com a aceitação da teoria 

de agência. O referido autor também promo-

veu um estudo sobre a remuneração dos exe-

cutivos. As opções são contratos que dão ao 

executivo o direito de comprar uma ação por 

um preço predeterminado. 

Murphy (1998) explica que acadêmicos 

e acionistas têm recomendado atrelar a re-

muneração dos executivos à riqueza dos acio-

nistas, por isso, têm aumentado a concessão 

e diretrizes das opções de ações. Esse autor 

constatou que, no período de 1992 a 1996, 

houve um aumento significativo da remunera-

ção paga aos executivos. Em seu estudo, tam-

bém identificou que os níveis de remuneração 
pagos variavam conforme o setor –  por exem-

plo, os executivos do setor de energia elétrica 

recebem menor remuneração que executivos 

de outros setores da indústria.
Com o objetivo de alinhar os interesses 

entre acionistas e executivos, Murphy (1998) 

propôs um modelo de contrato de remune-

ração, buscando reduzir os custos de agência. 

Mas, dentro desse modelo, alertou que algumas 

formas de incentivo podem ter efeito inverso – 

como, por exemplo, incentivo por opções que 

podem gerar excesso de risco aos acionistas. 

Uma vez que o valor das opções aumenta com 

a volatilidade do preço das ações, podem vir a 

gerar incentivos aos executivos para se envol-

verem em investimentos arriscados. 

Segundo as considerações de Donatiello, 

Larcker e Tayan (2016), o pacote de compen-

sações dos executivos deve incluir pagamentos 

que atraiam e que motivem os executivos para 

a criação de valor às empresas. 

Na mesma esteira, Cable e Vermeulen 

(2016) informam que a remuneração variável 

em alguns países possui incidência menor de 

impostos. Por exemplo, o pagamento baseado 

em ações nos EUA é tributado com uma taxa 

mais baixa do que a que incide sobre o salário 

fixo. Além disso, a remuneração variável pode 
ser utilizada para tarefas rotineiras, mas não 

é aplicável para os altos executivos, por não 

ser rotineira. 

2.4 Remuneração dos Executivos Versus 
Desempenho
   

Estudos apontaram a relação entre re-

muneração de executivos e desempenho das 

empresas, obtendo resultados diferentes, uns 

com relação positiva, outros sem relação sig-
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nificante. Hubbard e Palia (1995) examina-

ram 147 bancos ao longo da década de 1980 

nos EUA, reconhecendo uma relação positiva 

entre remuneração e desempenho das em-

presas e complementando que um mercado 

com talento gerencial possui nível e estrutura 

de remuneração. 

Carlin, Ford e Huang (2005) avaliaram 

o impacto dos planos de opções de executivos 

no desempenho das empresas e provaram que 

as opções executivas representam um fenôme-

no importante para a economia. A aplicação 

do estudo ocorreu em empresas da Austrália, 

no período de 1997 a 2004. Como resultado, 

depreendeu-se que há impacto significativo 
sobre o desempenho financeiro das empresas. 

Ao contrário dos trabalhos que apre-

sentaram relação positiva, Duffhues e Kabir 

(2008) não encontraram relação, ao analisa-

rem dados de empresas holandesas. Utiliza-

ram uma variedade de medidas de desempe-

nho com base no mercado e na contabilidade, 

na remuneração e nas características das em-

presas. Ante essa descoberta, questionaram 

as sabedorias convencionais de que os salá-

rios alinham interesses entre agentes e prin-

cipais. Assim, sugeriram outros meios para 

resolver o problema de agência. Para tanto, 

empregaram uma amostra com o total de ob-

servações do período entre 1998 e 2001, divi-

didas por atividades, a saber: a) fabricação; 

b) transporte, comércio e serviços; c) tecno-

logia da informação e comunicação; d) insti-

tuições financeiras. 
Na maioria das atividades, não houve 

relação significante ou negativa. A relação 
positiva se descortinou apenas no setor das 

instituições financeiras. (DUFFHUES; KA-

BIR, 2008). 

Gregg, Jewell e Tonks (2010) analisa-

ram a remuneração do executivo e o desem-

penho das empresas a partir de um grande 

número de empresas de serviços financeiros 
do Reino Unido. Perceberam que o tamanho 

das empresas afeta as formas de compensa-

ções dos executivos e que não há diferença 

significante entre empresas do setor financei-
ro e do não financeiro. Finalmente, a remu-

neração dos executivos é menos sensível ao 

desempenho quando o retorno das ações está 

baixo, e o salário-base e a remuneração por 

bônus tiveram aumento no período de 1994 

a 2006. 

Luo e Jackson (2012) examinaram em-

presas financeiras da China durante o perío-

do entre 2001 e 2009 e encontraram pouca 

evidência da relação entre desempenho e re-

muneração. Raithatha e Komera (2016) apre-

ciaram a relação existente entre remuneração 

e desempenho em empresas indianas. Em 

seus achados, depreenderam que há ausência 

de relação entre remuneração e desempenho 

nas empresas de menores dimensões e afilia-

das de um grupo empresarial. 

No Brasil, trabalhos sobre remunera-

ção e desempenho são produzidos em núme-

ro bem menor em comparação com a litera-

tura internacional. Um dos fatores causado-

res dessa defasagem é a falta de informações 

sobre remuneração, que, a partir de 2010, 

passaram a ser obrigatórias para todas as em-

presas. (CVM, 2009).

Camargos e Helal (2007) exploraram 

em estudo 29 empresas brasileiras que pos-

suíam ADRs listadas em bolsas norte-ame-

ricanas, com dados de 2005. O objetivo dos 

autores foi verificar se havia relação entre re-

muneração executiva, desempenho econômi-

co-financeiro e estrutura de governança cor-

porativa. A partir de uma regressão múltipla 
e de uma análise de componentes principais, 

identificaram que houve relação significante 
entre remuneração e desempenho. 

A relação positiva entre remuneração 
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dos executivos e indicadores de mercado 

foi evidenciada pelo estudo de Beuren, Sil-

va e Mazzioni (2014). Entre os indicadores 

de mercado, elencaram o retorno acionário, 

o índice de valor de mercado e o Q de Tobin 

(QT). A pesquisa totalizou uma amostra de 

219 empresas brasileiras de capital aberto, 

no período de 2009 a 2011. Já o desempenho 

calculado por indicadores financeiros não 
apresentou relação. 

Assim como em alguns estudos inter-

nacionais, Silva e Chien (2013) também de-

tectaram que não existe evidência significati-
va por meio da qual fosse possível confirmar 
que haja a seguinte relação direta: quanto 

maior a remuneração dos gestores, maior é 

o desempenho das organizações. Seu estudo 

abrangeu 420 empresas brasileiras de capital 

aberto, no período de 2002 a 2009, com uma 

base especial de dados. 

Krauter (2013) também realizou pes-

quisa sobre a remuneração dos executivos e 

desempenho financeiro em empresas brasi-
leiras. Esse autor concluiu que existe relação 

tanto entre a remuneração financeira como a 
não financeira com o desempenho financeiro. 
Para a variável remuneração, foram utiliza-

dos o salário mensal médio, o salário variável 

médio e os três índices, os quais incluem be-

nefícios, carreira e desenvolvimento. 

Portanto, com a revisão da literatura 

apresentada, pôde-se supor a seguinte hipótese 

para o estudo: H1 = A remuneração dos execu-

tivos impacta positivamente no desempenho 

das empresas brasileiras de capital aberto. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Até a presente etapa, descreveram-se o 

problema de pesquisa, os objetivos, a revisão 

da literatura e a hipótese. Para a análise da 

base de dados, será utilizada a regressão 

múltipla. Já para a análise da regressão, será 
utilizado o método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). Os dados são em painel 

não balanceado.   

3.1 População e Amostra

Esta pesquisa recorreu a dados públi-
cos de empresas de capital aberto listadas na 

BM&FBOVESPA (2016a), de empresas com-

postas no IBrA. Nessa perspectiva, o estudo 

buscou contemplar as empresas no período 

entre 2010 e 2015, com dados financeiros 
publicados na Economática. Para o IBrA, uti-

lizou-se a última carteira teórica do próprio 
ano, ressalvado o ano de 2010, para o qual foi 

empregada a primeira carteira teórica, publi-

cada em 2011, considerando-se o fato de o ín-

dice ter iniciado naquele ano. 

Em conformidade com BM&FBOVES-

PA (2016b), o objetivo do IBrA se concentra 

em fornecer uma visão ampla acerca do mer-

cado acionário, com as ações participantes do 

índice selecionadas pela sua liquidez e pon-

deradas nas carteiras pelo valor de mercado 

das ações disponíveis à negociação. 

A população da pesquisa foi composta 

por 775 observações, a saber: 138 observações 

em 2010; 140 observações em 2011; 128 obser-

vações em 2012; 128 observações em 2013; 129 

observações em 2014; e 112 observações em 

2015, considerando-se as empresas pertencen-

tes ao IBrA. Foram excluídas observações con-

forme alguns parâmetros, como se segue:

 

a) foram eliminadas as observações de 

empresas que não possuíam formulário 

de referência ou tiveram a informação 

da remuneração zerada – total de 96 

observações;

b) foram excluídas as observações das em-

presas que tiveram variação maior que 
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100% no ativo de um exercício para o 
outro – total de 16 observações; 

c) foram retiradas as observações de em-

presas nas quais o retorno sobre o pa-

trimônio líquido (ROE) foi superior a 

três desvios-padrão – total de 10 obser-

vações;

d) foi analisado se o Q de Tobin (QT) esta-

va acima de 10, mas nenhuma observa-

ção apresentou esse valor.   

e) foi analisado se as observações apre-

sentaram Patrimônio Líquido Negati-

vo; as que apresentaram não impacta-

ram os resultados de forma diferente. 

Com essas informações, o número 
final da amostra somou 653 observações, 
compostas por 150 empresas. 

Para atender aos objetivos específicos 
que delineiam este trabalho, três conceitos de 

empresas familiares foram imprescindíveis: 

para CF1, foi aplicado o conceito de Fernandes 

Junior (2010) e de IBGC (2009); para CF2, 

foi aplicado o conceito de Barontini e Caprio 

(2006) e, para o CF3, o conceito de Gonzales 

et al. (2012). 

As empresas sob o controle do Estado 

foram consideradas como empresas estatais, e 

as demais empresas foram vistas como privadas.

A análise por setor é válida para se 

mensurar fatores econômicos. Para averiguar 

o impacto da remuneração no desempenho, as 

empresas foram divididas primeiramente em 

seus setores, e, após, em grupos. As empresas 

foram listadas em seis grupos, denominados: 

a) comércio; b) energia elétrica; c) indústria; d) 
outros e agro; e) serviços; f) finanças e seguros.

3.2 Descrição das Variáveis

O Quadro 1 apresenta a forma de 

cálculo das variáveis.

Quadro 1 – Descrição da Forma de Cálculo das Variáveis

Variáveis Dependentes

Retorno do Patrimônio 
Líquido

ROE = Lucro Líquido
                 Patrimônio Líquido

Q de Tobin

Q = VMA + VMD
     VRA

VMA= valor de mercado das ações; VMD= valor de mercado da dívida; 
VRA= valor de reposição dos ativos;

Variáveis Independentes

Remuneração Total LOG_REM = log (remuneração total)

Índice da Remuneração 
Variável 

REM_VT = Bônus + Participação dos resultados + Outras
Remuneração Total

Pagamento por Opções Foi adotada uma variável dummy de valor 1 e 0. 

Variáveis de Controle

Tamanho da Empresa TAE = log (ATIVO)

Idade Idade = log (Idade)

Governança Corporativa
Foi adotada uma variável dummy dividida em dois grupos: um contendo 
o novo mercado, nível 1 e nível 2, e o outro grupo, com os demais níveis 

de governança corporativa da BM&FBOVESPA.
Fonte: Elaborada pela autora
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3.3 Modelo Econométrico e Tratamento dos 

Dados 

Os modelos econométricos aplicados 

foram elaborados com base em estudos de 

outros artigos, como os de Carlin, Ford e 

Huang (2005); de Krauter (2013) e de Silva 

e Chien (2013). O modelo inclui variáveis 

de controle que pretendem explicar outros 

efeitos que possam impactar o desempenho 

das empresas. O método utilizado para 

análise da regressão foi o método dos 

mínimos quadrados ordinários (MQO). A 

estrutura dos dados é em painel. 

O modelo econométrico 1 foi utilizado 

para analisar o total de observações e por 

grupos de setores. 

Y
 it
 = βo + β1 LOG_REM

 it
 + β2 REM_VT

 it
 + β3 OPÇÕES

 it
 + β4 TAM

 it
 + β5 

IDA
 it
 + β6 N_GOV

 it
 + 𝛼𝑖 + ℰ𝑖𝑡 (1)

Em que: 

βo = Constante 
Y

 it = 
Variáveis Dependentes, Retorno do Patrimônio Líquido e Q de Tobin

β1 LOG_REM = Log da Remuneração Total
β2 REM_VT = Índice da Remuneração Variável dividida pela Remuneração Total
β3 OPÇÕES = Pagamento por Opções
β4 TAM = Log do Ativo 
β5 IDA = Log da Idade
β6 N_GOV = Classificação do Nível de Governança Corporativa.𝛼𝑖 = Efeito Não Observadoℰ𝑖𝑡 = Erro

Os betas β1, β2 e β3 captaram os 
principais resultados para a resolução 

do problema de pesquisa: as variáveis 

independentes. 

A relação das variáveis de controle será 

mensurada por meio dos betas β4, β5 e β6. Já 
o modelo econométrico 2 serviu para analisar 

o total de observações dividido em empresas 

familiares, estatais e privadas.

Y
 it
 = βo + β1 LOG_REM*CF1

 it
 + β2 REM_VT*CF1

 it
 + β3 OPÇÕES*CF1

 it
 + β4 

LOG_REM*CF1_priv
 it
 + β5 REM_VT*CF1_priv

 it
 + β6 OPÇÕES*CF1_priv

 it + 
+ β7 

LOG_REM*CF1_est
 it
 + β8 REM_VT*CF1_est

 it
 + β9 OPÇÕES*CF1_est

 it +
 β10 TAM

 

it
 + β11 IDA

 it
 + β12 N_GOV

 it 
+ 𝛼𝑖 + ℰ𝑖𝑡 (2)
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Tabela 1 – Análise Descritiva das Variáveis

VARIÁVEIS

ESTATÍSTICAS ROE QT LOG_REM REM_VT OPCOES LOG_IDADE TAM N_GOV

Média 12,3625 1,5707 7,0350 0,3049 0,5789 1,3875 6,9652 0,9188

Mediana 12,0065 1,1821 7,0277 0,2985 1,0000 1,4914 6,8887 1,0000

Máximo 155,2614 6,9876 8,6574 1,0000 1,0000 2,3160 9,1576 1,0000

Mínimo -122,3714 0,3555 3,6653 0,0000 0,0000 0,3010 5,6868 0,0000

D. Padrão 23,2490 1,0579 0,5347 0,2136 0,4941 0,4151 0,7008 0,2733

Assimetria 1,0848 2,3023 -0,6759 0,3984 -0,3195 -0,4509 0,8876 -3,0674

Curtose 16,4514 8,9748 7,4691 2,7687 1,1021 2,4230 3,9718 10,4091

Obs. 653 653 653 653 653 653 653 653

Fonte: Elaborada pela autora, com base no software EViews 8 (IHS GLOBAL, 2016).

O período de análise – 2010 a 2015 – e 

a economia nele vigente também expressaram 

variações diferentes que podem justificar os 
valores apresentados nas variáveis do ROE e QT. 

A seguir, a Tabela 2 descreve a matriz 

de correlação da amostra de 2010 a 2015. 

É importante verificar se uma das variáveis 
possui elevado índice de correlação. 

Tabela 2 – Matriz de Correlação

  LOG_REM REM_VT TAM LOG_IDA

LOG_REM 1,00

REM_VT 0,37 1,00

TAM 0,39 0,12 1,00

LOG_IDADE 0,02 -0,08 0,32 1,00

Fonte: Elaborada pela autora, com base no software EViews 8 (IHS GLOBAL, 2016).

A Tabela 2 não expressou variável 

com elevada relação, visto que todas as 

variáveis apresentaram correlação inferior 

a 0,60. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na sequência, expõem-se os testes 

estatísticos utilizados nos modelos econo-

métricos. A Tabela 3 lista as estatísticas 

dos testes para a variável dependente QT, 

do ROE da amostra principal e das amos-

tras de divisão das empresas nos três con-

ceitos de empresas familiares (CF1, CF2 

e CF3).
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Tabela 3 – Estatísticas dos Testes para os Modelos da Amostra, com a Variável Dependente Q de TOBIN e ROE

Q de Tobin ROE

Modelo Hausman R² D Teste LM White Hausman R² D Teste LM White

Q_Tobin 

Total

68,74 0,8616 1,8087
278,44

368,88
20,12 0,6858 2,1575 102,99 278,70

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Q_Tobin CF1 89,33 0,8642 1,8307 276,38 378,29 26,32 0,6876 2,1637 108,34 289,73

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Q_Tobin CF2 75,38 0,8630 1,8158 283,76 371,25 28,96 0,6901 2,1723 105,03 286,80

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Q_Tobin CF3 83,54 0,8632 1,8194 279,79 377,51 26,53 0,6874 2,1608 108,04 289,45

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Elaborada pela autora, com base no software EViews 8 (IHS GLOBAL, 2016).

O estudo possui a amostra principal, a 

amostra com variáveis interativas para os três 

conceitos de empresas familiares e as amos-

tras menores, realizadas por meio da separa-

ção de setores em grupos. Para determinar 

as significâncias estatísticas, aplicaram-se os 
percentuais de 1%, 5% e 10%. 

A Tabela 4 traz os resultados da amostra 

principal com os betas e o p-valor do impacto 

da remuneração dos executivos no desempe-

nho das empresas.

Foram aplicados os testes de Haus-

man. Após realizar o teste de Hausman nos 

modelos econométricos da Tabela 3, a hipó-

tese nula foi rejeitada, evidenciando-se os 

modelos como efeitos fixos.
Com a realização dos testes de Haus-

man, R², d, teste de lm e teste de White, iden-

tificaram-se os problemas dos modelos para a 
realização de ajustes e não inferência estatís-

tica dos modelos econométricos. 

Tabela 4 – Resultados das Regressões para a Amostra Principal

VARIÁVEIS DEPENDENTES

VARIÁVEIS INDEPENDENTES ROE QT

LOG_REM -0,603095 0,181654

p-valor 0,7961 0,0013***

REM_VT 9,830915 0,443350

p-valor 0,1581 0,0308**

OPCOES 3,839784 0,278561

p-valor 0,0121** 0,0085***

TAM -16,89007 -1,173783

p-valor 0,000*** 0,000***

LOG_IDADE -21,78425 -2,181183

p-valor 0,0013*** 0,000***

Fonte: Elaborada pela autora, com base no software EViews 8 (IHS GLOBAL, 2016).  

Nota: ***, ** e *, equivalem a 1%, 5% e 10% de significância.
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Primeiramente, verificou-se que a va-

riável LOG_REM impacta o QT com 1% de 
significância. A variável LOG_REM não 
gera impacto sobre o desempenho calculado 

pelo ROE. Nos achados de Duffhues e Kabir 

(2008), de Luo e Jackson (2012) e de Raitha-

tha e Komera (2016), não se observou signi-

ficância estatística na relação entre desempe-

nho e remuneração total.

Ao encontro do estudo de Camargos e 

Helal (2007), a variável LOG_REM apresentou 

impacto sobre o QT. A pesquisa também sinali-

zou que o pacote de remunerações dos executi-

vos está diretamente associado ao desempenho 

das empresas, comprovando que as políticas de 

remuneração são instrumentos utilizados para 

diminuir os conflitos de agência. 
A variável REM_VT – assim como 

LOG_REM – impactou o QT, mas não o ROE, 

com 5% de significância. A variável OPÇÕES 
impactou tanto o ROE (com 5% de significân-

cia) como o QT, com 1% de significância. Isso 
denota que a remuneração variável impacta o 

desempenho. 

As variáveis de controle TAM e LOG_

IDADE são significantes a 1%, mas inversa-

mente, pois apresentaram sinal negativo. Essas 

variáveis de controle indicam um maior dina-

mismo das empresas menores e mais jovens.

A variável independente OPÇÕES ex-

pressou significância em relação ao ROE e ao 
QT. Em relação ao ROE, mostrou 5% de sig-

nificância, e ao QT, 1% de significância. Essa 
variável confirma a hipótese desenvolvida 
neste trabalho, segundo a qual o pagamento 

de remuneração por meio de opções impacta 

o desempenho. 

Carlin, Ford e Huang (2005) mencio-

naram, em seu estudo, que as opções repre-

sentam um fenômeno particular na impor-

tância econômica. Em sua pesquisa, identifi-

caram que o tamanho do plano de opções e 

a concentração das opções possuem impacto 

significativo no desempenho financeiro das 
empresas. Em razão disso, afirma-se que o 
presente artigo vai ao encontro do estudo de 

Carlin, Ford e Huang (2005).

A remuneração variável e o pagamento 

de remuneração por opções ou ações são in-

centivos da remuneração que impactam o de-

sempenho – como já se constatou. O trabalho 

de Krauter (2013) corrobora os resultados ob-

tidos, ao apontar que um pacote de remune-

ração com inclusão de remuneração variável, 

benefícios e mecanismos de estímulo à carrei-

ra aumenta a capacidade de mobilizar os exe-

cutivos em torno dos objetivos dos acionistas.  

A pesquisa de Silva e Chien (2013), por 

meio da análise de 420 companhias abertas 

brasileiras do período de 2002 a 2009, pro-

duziu alguns resultados semelhantes aos da 

presente pesquisa, ao evidenciar que não 

existe relação significante entre a remunera-

ção total e o desempenho operacional.   

Ao se analisar o impacto das formas 

de remuneração sobre os desempenhos de 

ROE e QT, pôde-se observar que há impac-

to maior sobre o QT do que sobre o ROE, do 

mesmo modo que o estudo de Beuren, Silva e 

Mazzioni (2014), que sugere relação positiva 

entre remuneração e indicadores de valor de 

mercado (retorno acionário, índice de valor 

de mercado e QT) e, no que tange aos indi-

cadores financeiros, não obteve relação com 
significância. 

A Tabela 5 elenca os resultados das va-

riáveis que impactam o QT, com a divisão dos 

três conceitos de empresas familiares.
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Tabela 5 – Resultados das Regressões com as Variáveis Dependentes Q de TOBIN e ROE para Empresas Familiares, Estatais 

e Privadas

Q de TOBIN ROE

CF1 CF2 CF3 CF1 CF2 CF3

LOG_REM 0,116061 0.159627 0,117623 -0,670447 1.910816 -0,664423

P_valor 0,0371** 0.0034*** 0,0536* 0,8287 0.6728 0,8343

LOG_REM*EST 0,049892 0.044551 0,053067 -12.89305 -13.20400 -12.89601

P_valor 0,7562 0.7835 0,7440 0,0967* 0.0855* 0,0961*

LOG_REM*PRIV 0,234046 0.192435 0,231164 0,377319 -0.111523 0,300304

P_valor 0,000*** 0.0004*** 0,0001*** 0,8470 0.9688 0,8739

REM_VT 0,687720 0.326120 0,659970 11.17579 -8.668568 8.686560

P_valor 0,0048*** 0.1439 0,0090*** 0,3496 0.6499 0,4922

REM_VT*EST -0,044378 -0.031245 -0,041433 51.95081 52.16966 52.02839

P_valor 0,7787 0.8414 0,7957 0,0075*** 0.0074*** 0,0075***

REM_VT*PRIV 0,331447 0.529397 0,322985 7.174744 14.17862 8,866991

P_valor 0,1068 0.0672* 0,0826* 0,1570 0.0023*** 0,0863*

OPCOES 0,307872 0.284801 0,335913 3.694213 -1.910221 4.317436

P_valor 0,0789* 0.0121** 0,0515* 0,2342 0.7416 0,2257

OPCOES*EST 0,217513 0.222236 0,221571 7.217658 7.144092 7.265170

P_valor 0,0268** 0.0231** 0,0238** 0,0439** 0.0463** 0,0417**

OPCOES*PRIV 0,275360 0.305351 0,245701 4.000147 6.008746 3,479910

P_valor 0,000*** 0.0101** 0,0001*** 0,0508* 0.0000*** 0,0651*

TAM -1,150584 -1.167451 -1,178308 -16.95378 -16.01943 -17.20996

P_valor 0,00*** 0.0000*** 0,0000*** 0,000*** 0.0000*** 0,000***

LOG_IDADE -2,186873 -2.091823 -2,169279 -21.35023 -19.57749 -20.81309

P_valor 0,00*** 0.0000*** 0,000*** 0,0013*** 0.0006*** 0,0017***

Fonte: Elaborada pela autora, com base no software EViews 8 (IHS GLOBAL, 2016).  

Nota: ***, ** e *, equivalem a 1%, 5% e 10% de significância.
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A variável LOG_REM impactou o de-

sempenho QT nos três conceitos em que se 

alteram as significâncias. No conceito CF1, há 
significância a 5%; no CF2, há significância a 
1%; e no CF3, há significância a 10%. O LOG_
REM EST não apresentou significância em 
nenhum dos três conceitos, e o LOG_REM 

PRIV apontou significância de 1% em todas 
as divisões de conceitos. 

A variável REM_VT das empresas fa-

miliares não apurou significância no conceito 
CF2, o qual é definido por Barotini e Caprio 
(2006) como uma empresa em que uma fa-

mília ou um indivíduo detém mais de 50% do 
capital votante. Já na variável REM_VT EST, 

nenhum dos conceitos apresentou relação 

significante. As empresas estatais, por abar-

carem diferentes benefícios governamentais, 

destinam dedicação diferenciada em relação 

a empresas familiares ou privadas no que se 

refere à constituição dos pacotes de remune-

ração. 

As OPÇÕES demonstraram significân-

cia nos três conceitos de empresas familiares, 

bem como nas empresas estatais e privadas. 

Levando-se em consideração que as empre-

sas objeto da análise são as mais líquidas, 

vê-se um atrelamento direto às ações, com o 

intuito de minimizar o problema de agência.  

O estudo não visou à análise do tipo de 

gestão das empresas familiares, todavia, se 

forem gestores da família ou profissionais, 
ambos os conceitos de empresas familia-

res expressam impacto entre o LOG_REM, 

REM_VT e OPÇÕES com o desempenho pelo 
QT. A pesquisa viabilizou a observação de 

que as empresas familiares possuem relação 

próxima com as privadas, relativamente ao 

impacto da forma de remuneração sobre o 

desempenho. 

Diferentemente do impacto da remu-

neração no desempenho pelo QT, no que 

concerne ao desempenho ROE, as empresas 

estatais apresentaram maior significância no 
LOG_REM, mas inversamente, em decorrên-

cia de os betas alcançarem valores negativos. 

Já as empresas privadas tiveram significân-

cia em parte com as variáveis REM_VT e OP-

ÇÕES. As empresas familiares, nos conceitos 
de CF1, CF2 e CF3, não evidenciaram signifi-

cância em nenhum conceito.

A análise do setor comércio denotou 

significância de 10% na variável REM_VT 
e de 1% na variável OPÇÕES. O LOG_REM 
apresentou relação inversa, em virtude de o 

beta ter o valor de -1,7762, com 1% de signifi-

cância. A remuneração variável e o pagamen-

to por ações impactaram o desempenho cal-

culado por meio do QT. 

O setor da energia elétrica – assim como 

o do comércio – apurou relação inversa da 

variável LOG_REM com QT, mas significante 
de 1%. A REM_VT apresentou significância a 
1%, e as OPÇOES não apresentaram relação 
de significância com esse desempenho. As 
variáveis de controle TAM e LOG_IDADE re-

trataram significância, ao passo que valores 
de beta inferiores a 0,00 demonstraram que 

as empresas menores e com menos tempo de 

fundação atingiram melhor desempenho. 

Os setores da indústria, outros e agro 
e serviços comprovaram significância de 5%, 
1% e 5% respectivamente em relação ao to-

tal da remuneração sobre o desempenho. A 

REM_VT não impactou no desempenho dos 

setores da indústria, outros e agro, serviços e 
finanças e seguros. As OPÇÕES confirmaram 
significância nos setores de outros e agro, 
serviços e finanças, com respectivamente 5%, 
1% e 1%. 

Analisando-se as variáveis LOG_REM, 

REM_VT e OPÇÕES, no que diz respeito ao 
desempenho calculado pelo ROE, notou-se 

que, dos seis setores, apenas os de energia 
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elétrica, indústria e serviços avaliaram-se 
com alguma significância e relação. As OP-

ÇÕES não apresentaram relação significante 
em nenhum setor. A remuneração, em seu 

total, exprimiu relação inversa nos setores da 

energia elétrica e indústria. O índice de remu-

neração variável teve significância de 5% para 
o setor da energia elétrica e de 1% para o setor 
da indústria. O tamanho da empresa se mos-

trou diferente em comparação com as demais 

análises no setor do comércio, evidenciando 

que as empresas maiores possuem o melhor 

desempenho. 

Por fim, a variação do impacto da re-

muneração sobre os desempenhos coaduna 

com o estudo de Murphy (1998), o qual cons-

tatou que os níveis de remuneração pagos va-

riam de acordo com o setor. Duffhues e Kabir 

(2008), em suas análises em divisões por se-

tores, não encontraram relação significante, 
que inclusive se revelou negativa. A relação 

positiva se evidenciou apenas no setor das 

instituições financeiras – diferentemente do 
presente estudo, que avaliou que o setor de 

finanças e seguros apresentou significância 
entre a remuneração por opções e o desem-

penho pelo QT. Já os demais setores denota-

ram impacto maior da remuneração sobre o 

desempenho. 

O setor de finanças e seguros apresentou 
significância de 5% no impacto da variável OP-

ÇÕES sobre o desempenho QT, assemelhan-

do-se ao que apurou o estudo de Hubbard e 

Palia (1995), que analisaram o setor bancá-

rio dos EUA e encontraram relação positiva 

entre desempenho e remuneração. Em con-

trapartida, mostrou-se inverso do estudo de 

Luo e Jackson (2012), os quais analisaram as 

instituições financeiras da China e não esta-

beleceram relação entre o desempenho e a 

remuneração.

6. CONCLUSÃO

Esta investigação teve por objetivo ve-

rificar se a forma de remuneração dos execu-

tivos impacta o desempenho das empresas 

brasileiras de capital aberto. Os resultados 

encontrados foram significantes e confirma-

ram a hipótese de que existe uma relação 

positiva entre o desempenho da empresa e a 

forma de remuneração dos executivos. Esses 

resultados contribuem para o avanço dessa 

literatura na medida em que apresentam no-

vas evidências, em especial, a inclusão nas in-

vestigações dos fatores remuneração variável 

e por opções na literatura de estudos sobre o 

impacto da forma de remuneração dos execu-

tivos e o desempenho das empresas.  

A hipótese deste estudo foi de que a 

remuneração dos executivos impacta positi-

vamente no desempenho das empresas bra-

sileiras de capital aberto. Para examinar a 

hipótese, promoveu-se uma primeira análise 

com o total da amostra. Na segunda análise 

com o total da amostra, as empresas foram 

divididas em familiares, estatais e privadas. 

Por fim, na terceira análise, ocorreu a divisão 
da amostra em seis grupos de setores. 

Na análise da amostra total, conclui-se 

que a remuneração impactou positivamen-

te o desempenho por meio da variável OP-

ÇÕES, com 5% de significância. O resultado 
que confirma a hipótese de que a remunera-

ção impacta o desempenho das empresas foi 

o QT que apresentou significância estatística 
ao nível de 1% para a variável LOG_REM e 
OPÇÕES e 5% para REM_VT. Com esses 
resultados, pode-se concluir que a remune-

ração impacta no desempenho e no valor de 

mercado das empresas que compõem a pre-

sente amostra.  

Na análise da amostra dividida em em-

presas familiares, estatais e privadas, con-
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clui-se que a remuneração apresentou maior 

impacto no desempenho calculado pelo QT. 

Diferentemente das relações da remunera-

ção com o desempenho QT, conclui-se que, 

para as empresas familiares, não houve sig-

nificância das variáveis de remuneração com 
o desempenho ROE. Na terceira análise por 

setores, conclui-se que as variáveis de remu-

neração impactaram de forma diferente os 

desempenhos QT e ROE. 

Dadas as três formas de análise, con-

clui-se que a remuneração impacta ainda 

mais o desempenho das empresas calculado 

pelo QT, o que também se aplica ao valor de 

mercado da empresa em relação ao ROE, re-

torno do patrimônio líquido da empresa. Em 

suma, a presente dissertação se alinha aos es-

tudos de Beuren, Silva e Mazzioni (2014), de 

Camargos e Helal (2007), de Carlin, Ford e 

Huang (2005), de Hubbard e Palia (1995) e 

de Krauter (2013). 

Como sugestão para pesquisas futuras, 

finalmente, recomenda-se a análise detalha-

da do pagamento dos planos de opções das 

empresas brasileiras, com o estudo sobre o 

impacto da remuneração sobre o desempe-

nho em empresas familiares e com a clas-

sificação de seus gestores, a fim de verificar 
possíveis diferenças na forma de gestão e am-

pliar a base de dados. 
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blicado em outro periódico. Conside-
ram-se inéditos os trabalhos publicados 
em anais de eventos científicos, como 
congressos, convenções, seminários, 
simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência 
ou Profissão Contábil e poderá ser ela-
borado por mais de um profissional da 
Contabilidade, com registro em CRC, li-
mitado a um máximo de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode es-
tar identificado, seja no corpo do origi-
nal ou em propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o ta-
manho A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm 
de margens superior e esquerda, e 2 cm 
de margens inferior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times 
New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples e alinhamento justificado.

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 pala-
vras, incluindo quadros, tabelas, ilustra-
ções, notas, referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave 
devem ser enviados em português e 
inglês, integrando o artigo. O resumo 
deve ter entre 120 e 250 palavras, segui-
do de três a seis palavras-chave.

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros 
e tabelas, devem ser elaboradas segun-
do a norma da ABNT (NBR 14724), sem-
pre em preto e branco, juntamente com 
legendas, créditos e fonte. Caso haja 
ilustrações importadas de outros pro-
gramas, como Excel e Power Point, en-
viar também o arquivo de origem.

10. Evitar expressões como id., ibid., op. cit., 
loc. cit. e assemelhadas, ou notas de re-
ferência e de rodapé; sendo admitidas 
notas no final do texto.

11. Para citações diretas com mais de três li-
nhas, utilizar recuo de 4 cm da margem 
esquerda, espaço simples e fonte 10.

12. Para citações dentro do texto deve ser 
utilizado o formato autor/data, por 
exemplo: Beulke e Bertó (2008, p. 78); se 
entre parênteses, apresentar como se-
gue: (BEULKE; BERTÓ, 2008, p. 78).

13. As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de 
acordo com as normas da ABNT (NBR-
6023). 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por 
e-mail, com dois arquivos anexados na mes-
ma mensagem: um com o trabalho em si e ou-
tro com a folha de identificação, na qual deve 
constar o título do trabalho, nome completo 
do(s) autor(es), n° de registro em CRC, ende-
reço completo, telefone, fax, e-mail e breve 
currículo (máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo 
Editorial devem ser encaminhados ao e- mail 
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá 
sem qualquer identificação dos autores dos 
artigos, visando a garantir a completa isenção 
nesse processo.




