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PREFACE 

 

The second edition of ICAFI was dedicated to the reflection on Accounting, Finance and Technologies 

in Learning Organization. This was the specific challenge of the 2021 conference edition, and 

different and complementary perspectives on this theme were sought from multidisciplinary fields. 

Thus, in the second edition of ICAFI 2021, we got dozens of interesting approaches and contributions 

related to Learning Organization, which is a very dynamic and challenging environment, with an 

international perspective. 

We addressed accounting, finance and technology in learning organizations, with inspirational 

sessions related to artificial intelligence, digital assets and reporting of social and corporate 

responsibility. The parallel sessions covered topics related to the history of accounting, 

standardization, taxation, sustainability, management control, performance evaluation, social 

economy, corporate governance models, among others.  

Adapting to the demands placed on us by Pandemic Covid 19, this year's ICAFI 2021 took place 

digitally. However, the digital environment, which seemed like an obstacle before, turned out to be 

an excellent way to stimulate knowledge sharing and strengthen community spirit.  

Now and looking to the near future, we will be back in June 30 - July 1, 2022 with the third edition of 

ICAFI, fully focused on Sustainability Business and Innovation. We will be waiting for you! See our 

website for more details: http://icafi.pt/.  

On the following pages you will find the submissions presented at ICAFI 2021. They are sorted 

alphabetically after the first author's last name.  

 

Graça Azevedo & Elisabete Vieira  

ICAFI 2021 Conference Chairs 
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A Evolução da Contabilidade e das Misericórdias 
desde o século XV ao XXI:  
500 anos de história em Portugal 

The Evolution of Accounting and “Misericórdias” 
from the 15th to the 21st century: 

500 years of history in Portugal 
 

Joana Abrunhosa1 & Rui Costa2 

 
1 Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, estgl3182@estgl-ipv.pt   

2 Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, rmcosta@estgl-ipv.pt 
 

Resumo 
O objetivo deste artigo científico é conceber uma breve análise da evolução das Misericórdias, assim como a evolução 
da Contabilidade, entre o século XV e XXI. Para o efeito, utilizou-se uma metodologia de investigação qualitativa 
utilizando a procura documental. 
Com o presente estudo, deseja-se compreender a evolução dos temas mencionados e a contextualização da 
Contabilidade nas Misericórdias, nos dias de hoje, fazendo um breve retrato, daquilo que foi até à atualidade.  Sendo 
que não é um tema muito explorado, pretende-se contribuir para a aquisição de conhecimentos na área. 

Palavras-chave 
Misericórdias, contabilidade, entidades do setor não lucrativo 

Abstract 
The objective of this scientific article is to conceive a brief analysis of the evolution of the “Misericórdias”, as well 
as the evolution of Accounting, between the 15th and the 21st century. For this purpose, a qualitative research 
methodology using documentary search was used. 
With this study, we want to understand the evolution of the mentioned themes and the contextualization of 
accounting in the “Misericórdias”, today, making a brief portrait, of what was until today. Since it is not a very 
explored topic, it is intended to contribute to the acquisition of knowledge in the area. 

Keywords 
“Misericórdias”, accounting, non-profit organizations 
 

mailto:estgl3182@estgl-ipv.pt
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1. INTRODUÇÃO 

Já há muitos séculos que as Misericórdias e a Contabilidade fazem parte do cotidiano dos indivíduos, em 
sentidos diferentes, é certo. Ora, as Misericórdias desempenham um papel fundamental na vida daqueles que 
mais precisam, dos mais novos aos mais idosos. A Contabilidade enquadrada nestas entidades, assume um 
papel de prestação de contas e de gestão contribuindo para o seu bom desenvolvimento. Este artigo, está 
dividido em quatro partes, sendo que na Revisão da Literatura estão subjacentes os temas da Evolução das 
Misericórdias e da Evolução da Contabilidade, é elaborada uma resenha histórica de ambos, definindo os 
pontos mais importantes. Seguidamente, é enquadrada a Contabilidade nas Entidades do Setor não Lucrativas, 
ressalva-se o facto da importância deste tema para as entidades. Na conclusão, é apresentada uma barra 
cronológica, marcando os pontos mais importantes, desde o século XV ou XXI e posteriormente cruzam-se 
ideias de possíveis pontos de ligação entres os dois temas. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. EVOLUÇÃO DAS MISERICÓRDIAS 

As Misericórdias, foram criadas com o intuito de prestar assistência aos mais necessitados. Em Portugal, 
contam com mais de 500 anos de existência, inicialmente surgiram nos maiores centros urbanos, mas também 
nos mais pequenos. Nos seus primórdios, o objetivo não era o aspeto institucional, mas sim as ideias e formas 
de ação essencial, ter um carácter assistencialista, já no século XIII, havia este carácter graças aos medicantes 
(franciscanos e dominicanos). Outro exemplo, foi que no século XII, mais precisamente em 1193, os “Irmãos 
da Confraria de Rocamador” de França, instalaram-se em Portugal com carácter de ordem hospitalário, tendo 
sido mais tarde expulsos, devido a alguns abusos. 

A caridade dos tempos antigos, era financiada através de doações de indivíduos, que quando faleciam e 
deixavam terrenos e capitais, esses bens transitavam para o “paraíso” (para as confrarias), foi criada a ideia 
em que “Deus olhava por todos e todos olhavam uns pelos outros” (Lopes & Sá, 2008). Todos os que 
chegassem, novos às confrarias, tinham de ser tratados como irmãos ou irmãs, para se sentirem integrados. 

A primeira misericórdia data do ano de 1498, sediada em Lisboa e teve como fundadora a rainha D. Leonor. 
Depois da primeira misericórdia, muitas outras surgiram ficando a cargo do rei D. Manuel I. Foi então redigido 
um documento, denominado de “compromisso”, onde se encontrava a normalização das confrarias de todo o 
reino, esse documento continha a importância das misericórdias, enunciando as obras espirituais e corporais. 
Não só em Portugal, mas também em diversos países existiram obras semelhantes, mas nenhum se dedicava 
tanto como os portugueses. Estas entidades cresceram além-mar, levadas a bordo das naus e caravelas saídas 
de Portugal e ainda hoje se encontram espalhadas pelos vários territórios de língua portuguesa, assim como 
na Índia, Japão, Espanha e Itália. 

Os membros associados às confrarias, para além da caridade, viram uma oportunidade para se auto-ajudarem, 
ou seja, beneficiavam de forma proveitosa de algumas esmolas, que posteriormente doavam a amigos, ou 
proponham as filhas em casamento, bastava para isto dar alguma informação oportuna para o membro. Com 
a morte do rei, as misericórdias, não perderam força, pelo contrário, para além das obras continuarem a 
suceder-se em partes diversas do reino, também as mulheres ganharam força, sendo que foram elas a tomar 
conta das obras e a ajudar os mais desfavorecidos, o que fez com que tivessem um papel mais ativo na 
sociedade. Com o passar do tempo, as obras começaram a perder o carácter evangélico, tornando-se cada vez 
mais burocráticas, fazendo hierarquizações internas entres os membros.  

Nos períodos modernos, a tendência era integrar antigas obras de caridade nas misericórdias e o número de 
instituições geridas, por estas, varia de acordo com o processo histórico, protagonizado pelos políticos e forças 
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sociais e com os núcleos urbanos. Assim, para além das instituições que geriam e dos hospitais que tinham 
criado até então, dedicavam o seu tempo a ajudar os mais necessitados, a distribuir esmolas e alimentos a 
fazer domicílios, entre outros. É notório, que nesta altura as misericórdias já tinham o seu objetivo bem 
definido, sendo que era muito benéfico para a economia das cidades e vilas onde de situavam, pois 
empregavam um grande número de pessoas. A primeira rutura a nível financeiro, aconteceu na mudança da 
magistratura de Pombal, pois tentou mudar a forma como as misericórdias laboravam. Os indivíduos que 
contraíram empréstimos, deixaram de pagar juros o que prejudicou ainda mais as misericórdias e as quais 
tiveram de vender alguns bens, para combater as dívidas. Outra forma de combate, foi a criação de lotarias, no 
século XVIII, trazendo novo financiamento e destinadas a angariar fundos. Este século, ficou marcado pelo 
período de decadência das misericórdias, fundaram-se muito poucas, mas existiu um alargamento das 
existentes, nomeadamente hospitais. Foi uma época bastante pobre pelo que foi também de adaptação porque 
os novos tempos assim o exigiam. 

Nos séculos seguintes até ao XX, não existe grande informação sobre a história das misericórdias, apenas se 
sabe quem as governou por existência de um estudo prosopográfico, que inclui: corpo social a que o 
governante pertencia; a sua formação; em que data acedeu ao lugar; se existiam ou não mesas administrativas, 
entre outros. No ano de 1835, foi ordenado a todos os governantes que realizassem fiscalizações nas 
misericórdias e respetivos hospitais, assim como, a apresentação de um orçamento anual e de contabilidade 
organizada, sendo novidade entre todos os que governavam. No ano seguinte, as misericórdias perderam os 
serviços para as câmaras municipais, não tendo qualquer intervenção católica. 

Deu-se no ano de 1905, o Primeiro Congresso Portuguez de Beneficência, no Porto, da ideia principal do 
congresso, ressaltou-se o facto que as misericórdias assumiam os órgãos de assistência no país, contestaram 
mais rendimentos e maior autonomia, porém reconheceram o facto de terem supervisão do Estado. Depois da 
chegada da 1º República, as misericórdias passaram a receber mais apoios e no ano de 1911 deu-se a 
separação do Estado e da Igreja, o que as obrigou a reduzir as despesas que tinham com a igreja. Nos anos que 
se seguiram, com a 1º Guerra Mundial, houve uma grande pobreza e uma grande redução dos serviços 
prestados, provocado por uma grande crise financeira.  

Com a chegada do Estado Novo, este definiu claramente a sua ação assistencialista, tendo as Misericórdias um 
papel central, orientador e coordenador a nível concelhio. A igreja, veio anos mais tarde, “reclamar” a natureza 
das misericórdias, pois dizia que o Estado tinha tornado as instituições como suas e na verdade sempre tinham 
sido da Igreja. Supõe-se que no ano de 1940 o Estado e a Igreja tenham começado a partilhar a tutela das 
instituições. 

O ano de 1977, foi marcante, porque foi criada a União das Misericórdias Portuguesas e foi também criado o 
1º Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, pelo Governo de Maria de Lurdes Pintasilgo, 
definindo-as como “associações constituídas da ordem jurídica canónica com o objetivo de satisfazer carências 
sociais e de praticar atos de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos 
princípios da doutrinal e moral cristãs” (Lopes & Sá, 2008). 

Até ao ano 2000, surgiram inúmeros conflitos entre o Estado e a Igreja, e nesse ano o Presidente da rede 
Europeia Anti Pobreza de Portugal comunicou, através de uma circular, que todas as irmandades têm carácter 
público. Nesse mesmo ano, estavam ativas em Portugal 384 misericórdias, a maioria com equipamentos de 
ação social, dando resposta às dificuldades da população, como por exemplo, Estruturas Residenciais para 
pessoas idosas, Centros de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Creches, entre outras.  

Até à data, existem ativas 364 misericórdias, menos 20 no que no ano 2000, sendo que em muitos concelhos 
onde estão sediadas, são as principais entidades empregadoras, mantendo sempre um espírito católico. 
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2.2. EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE 

A Contabilidade é tão antiga como o homem, e durante muito tempo foi tida como a arte da escritura mercantil. 
Surgiu então, no Neolítico, altura em que as civilizações começaram a domesticar animais, a caçar a plantar, 
etc. Ora com isto, surgiu a necessidade de contar os animais do rebanho ou as armas que disponham para ir 
caçar. Mais tarde, no Egipto, surgiram os primeiros livros de contabilidade em papiro, o que facilitou bastante 
o registo de informações sobre negócios, e na Grécia era utilizado a prestação de contas dos governantes para 
os seus povos. Séculos mais tarde, do XI ao XV, a contabilidade começou a ter um papel mais sério e 
determinante, com a expansão comercial houve necessidade de registar a troca dos produtos e serviços. 
Assistiu-se assim, a uma mudança, sendo considerada a partir do ano de 1494 a Contabilidade do mundo 
moderno, o grande impulsionador, desta viragem, foi Frei Luca de Pacioli que publicou o método das partidas 
dobradas, indicando que todos os créditos correspondem a um débito, ou seja o valor total lançado das contas 
de débito tem de ser sempre igual ao valor total lançado nas contas a crédito, sendo que não existe devedor 
sem credor. Pacioli enfatizava o facto da teoria da contabilidade do débito e crédito, corresponder aos números 
positivos e negativos, rapidamente este método foi utilizado universalmente.  

Em 1760, com a revolução industrial, houve uma grande mudança na forma como os indivíduos trabalhavam, 
sendo que passaram a utilizar máquinas industriais, em vez de produção artesanal, com isto procedeu-se à 
fabricação de produtos químicos, ferro, energia a vapor e água, entre outros. A produção em larga escala foi 
possível, sendo que houve necessidade de registar tudo aquilo que era produzido, vendido, ou seja, gastos com 
matéria-prima e mão-de-obra, a contabilidade utilizada até então, tornou-se insuficiente. Gerou-se os 
mercados de capitais, devido ao desenvolvimento económico, fruto da época, e houve necessidade de utilizar 
registos de contabilidade, começando a desenvolver procedimentos de auditoria. Surgiu também a 
contabilidade de custo, que calculava o preço do produto tendo em conta a matéria despendida para o 
produzir. Este processo, foi nada mais, nada menos, do que uma evolução e readaptação das técnicas que Luca 
Pacioli, elaborou. 

Este período ficou marcado até ao ano de 1840, altura em que Francesco Villa, publicou uma obra marcante 
para a história que se encontra “ativa” até aos dias de hoje. Para este autor, a contabilidade poderia ser 
efetuada por qualquer individuo que se mostrasse inteligente, bastava para isso conhecer a natureza, os 
detalhes, normas, leis e práticas que regem o património. Deu-se o início da fase científica da Contabilidade.  

Em Portugal, até ao século XV, pouco se conhece da história da contabilidade, com exceção de alguns 
documentos de carácter mercantil, financeiro ou fiscal. Nesta altura, como em outras partes do mundo, já 
existiam relações comerciais internas e também externas. Era tudo bastante simplificado, e esses documentos 
eram relativos a instituições religiosas e de administração pública, central e local, por exemplo o “Códice da 
Confraria do Serviço de Santa Maria de Guimarães” ou o “Livro das Despesas do Prioste do Cabido”, entre 
outros. Basicamente, registavam-se receitas e despesas e os movimentos descritos minuciosamente. Só a 
partir do século XV, os municípios de maiores dimensões, foram obrigados a registar num livro, as suas 
despesas e receitas, ressalva-se o facto deste registo ser efetuado nas administrações públicas e nas privadas. 

A partir do século XVI, inicia-se um novo capítulo, no reinado de D. Manuel I, na época dos descobrimentos, 
que fez com que Lisboa, tivesse dos portos mais importantes do mundo sendo que era um enorme centro de 
comércio internacional. Foi a partir deste século que se começou a utilizar o método de Pacioli na grande 
maioria dos países, mas Portugal não utilizou o método como seria de esperar visto que tinha um dos 
principais portos do mundo. Não existem grandes registos sobre esta época, sabe-se apenas que devido ao 
elevado número de estrangeiros do país, a obra de Pacioli acabou por circular entre os portugueses, tendo um 
matemático, de seu nome Pedro Nunes, enunciado o método numa das suas obras.  

O método das partidas dobradas, começou a ser utilizado, a partir do século XVI, mas em número muito 
reduzido, pois as firmas que o utilizavam, eram também muito poucas. Assim utilizava-se apenas: o Livro das 
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Receita Geral; o Livro da Despesa Geral e outros Livros auxiliares. Ainda havia muitos locais que não faziam a 
separação das receitas e despesas, utilizando um único livro (Lira, 2010). 

A história, altera-se com o reinado de D. José I, foi um rei revolucionário no que respeita à matéria de 
contabilidade no país. Houve um grande desenvolvimento desta temática, no que concerne à esfera pública e 
privada. Foi criada a primeira escola de Comércio e Contabilidade em Portugal, publicou-se pela primeira vez 
um livro sobre Contabilidade e utilizou-se na maioria dos sítios, o método das Partidas Dobradas. Assim sendo, 
os registos contabilísticos, a partir desta altura começaram a ter uma evolução maior e mais alargada. 

Marquês de Pombal representa também, uma figura histórica para a contabilidade, uma vez que era adepto 
do método das Partidas Dobradas, nomeando assim dois indivíduos de sua confiança e homens de negócios, 
para introduzirem nas finanças reais métodos de contabilidade mais elaborados, que fossem capazes de 
controlar os recebimentos e pagamentos do Tesouro. Ora, a contabilidade por partidas dobradas, assumiu 
uma posição perante o Governo para reformar administrativamente e financeiramente a máquina fiscal 
portuguesa, tornando-a mais eficiente. 

Anos mais tarde, e já no século XIX, foram desenvolvidas várias iniciativas tendo em conta práticas 
contabilísticas, a vários níveis, porém é só no século XX, que o processo de normalização contabilística tem 
início, obedecendo a várias etapas de acordo os seguintes instrumentos legais: 

I. Em 1963, com a aprovação do Código de Contribuição Industrial; 

II. Em 1977, com a aprovação do primeiro Plano Oficial de Contas; 

III. Em 1989, com a aprovação do segundo Plano Oficial de Contas; 

IV. Em 2009, com a aprovação do Sistema de Normalização Contabilística; 

V. Em 2015, com a reformulação do Sistema de Normalização Contabilística com o Decreto-Lei nº 
98/2015 de 2 de junho. 

O ponto I concebia a Contabilidade como base para apurar o lucro das empresas, enunciando pela primeira 
vez os profissionais da Contabilidade como sendo “Técnicos de Contas”. O ponto II enuncia a entrada do Plano 
Oficial de Contas, aplicava-se à generalidade das entidades, excluindo apenas as instituições de seguros e 
créditos. O plano previa a publicação de planos setoriais, não prevendo a consolidação de contas. Foi 
enunciado a criação futura da Comissão de Normalização Contabilística em Portugal, que anos mais tarde 
entrou em funcionamento, no âmbito do Ministério das Finanças, como sendo um órgão independente. Com a 
entrada de Portugal para a União Europeia e com as novas diretrizes vindas da Europa, o Plano Oficial de 
Contas considerava-se desatualizado, surgindo assim, como enunciado no ponto III, o segundo Plano Oficial 
de Contas, onde o papel da Comissão de Normalização Contabilística se manteve e as entidades também, à 
exceção dos bancos, seguradores e entidades do setor financeiro. O POC revelou-se mais uma vez insuficiente 
devido ao vasto conjunto de entidades que se apresentavam, sendo que as Normas Internacionais também se 
mostraram insuficientes e por vezes incoerentes. Assim surgiu a necessidade de, no ponto IV, adaptar o plano 
para o Sistema de Normalização Contabilística e demais legislação complementar, com o Código de Contas 
explicito na portaria 1011/2009, os modelos das Demonstrações Financeiras, entre outros, e em 2011 as 
regras para as Entidades do Setor não Lucrativo e Microentidades, com o Decreto-Lei nº 36-A de 2011. Por 
fim, no ponto V, assiste-se a uma revisão do Sistema de Normalização Contabilística, redefinindo o conceito de 
Microentidades, e de Pequenas e Grandes Entidades. 
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3. CONCEPTUALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE NAS MISERICÓRDIAS 

Durante muito tempo, as Misericórdias não tiveram exigências de informação contabilística por parte dos 
financiadores ou utilizadores dos seus serviços. Devido ao carácter assistencialista e de ajuda aos mais 
necessitados, estava generalizada a crença da bondade da causa e na boa intenção de quem prestava os 
serviços. As organizações não variavam muito, sendo que não havia escolha por parte dos utilizadores, 
doadores ou financiadores. 

Em termos históricos, a economia social, sempre esteve ligada a associações e cooperativas. O conceito está 
associado a funções do Estado, distribuindo serviços gratuitos ou com um custo reduzido gerando empregos 
na área. Existem várias entidades que integram a economia social, são elas: cooperativas; Associações 
Mutualistas; Misericórdias; Fundações; Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), entre outras. 
Todas estas entidades fazem parte do terceiro setor, e são constituídas por características próprias, 
nomeadamente: caráter privado; sem fins lucrativos; gestão independente e que atuam na esfera pública para 
satisfazer necessidades da comunidade. A nível jurídico, verifica-se que as IPSS podem assumir diversos 
termos como por exemplo: Associações de Solidariedade Social, Irmandades da Misericórdia ou Santas Casas 
da Misericórdia, entre outras. Devem assim, prosseguir uma finalidade sem fins lucrativos e devem prestar 
serviços de apoio a crianças e jovens; Apoio à família; Apoio à integração social e comunitária; Apoio aos mais 
idosos, etc. Para atingirem os objetivos as IPSS criam, através de acordos de cooperação com a Segurança 
Social, respostas de ação social em equipamento ou serviços, através de programas e projetos públicos. 
Verifica-se, que o descrito, está em concordância com aquilo que é a missão e objetivos o que as Misericórdias 
se propõem, assim sendo, estas inserem-se na forma jurídica de IPSS. 

Assim sendo, com o crescente número de Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), a exigência ser cada vez 
maior, bem como as necessidades da população, a importância que estas constituem para a economia social é 
cada vez mais notória, sendo por isso necessário criar um sistema de normalização contabilístico para as 
entidades bem definido. Como referido anteriormente, a publicação do Decreto-Lei nº36-A/2011, aprovou o 
regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, que até à data se encontram 
inalterados.  

As ESNL, tem regras contabilísticas próprias, sendo que a título principal, não podem distribuir o seu lucro 
pelos contribuintes ou membros. Todas estas entidades, para desenvolver o seu trabalho, utilizam recursos 
humanos, compostos pelos colaboradores e recursos financeiros, compostos por apoios da Segurança Social, 
estando na maioria das vezes dependentes destes apoios.  

Nos tempos que decorrem, é perfeitamente justificável que estas entidades apresentem regras contabilísticas 
próprias, uma vez que tem finalidades de interesse público, que respeita à produção e venda de produtos e 
prestação de serviços. 

Se há muitos séculos, a contabilidade era apenas registada em Livros de despesas e receitas, hoje em dia é 
muito diferente e as Misericórdias, assim como as restantes entidades, estão obrigadas a entregar uma série 
de documentos, denominados Demonstrações Financeiras, que consistem em regular requisitos e permitam a 
comparabilidade de anos anteriores e de outras instituições. Por outro lado, existem as ESNL de pequenas 
dimensões, que quando não apresentem vendas e rendimentos superiores a 150.000,00€. 

No seguinte esquema, estão representados os Mapas e as Demonstrações Financeiras que cada entidade, quer 
seja de grande ou pequena dimensão, tem de entregar: 
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Figura 1 - Demonstrações financeiras e mapas financeiros para as ESNL de grande e pequena dimensão 

Para as ESNL de pequena dimensão, a entidade pública que recebe as contas, pode exigir a apresentação de 
outros mapas para controlo orçamental. Em súmula, este regime foi criado com o objetivo de dispensar as 
entidades de pequena dimensão de uma séria de obrigações contabilísticas, mas a decisão de aplicar ou não 
este regime, cabe à própria. 

As Misericórdias, ficam sujeitas à Certificação Legal de Contas, quando durante dois anos, seguidos, 
ultrapassem dois dos três limites definidos no Código das Sociedades Comerciais, multiplicados pelo fator de 
1,70. Os limites com aplicação do fator atrás referido são: Total do balanço superior a 1.500.000€; Total de 
Vendas líquidas de 3.000.000€; Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício 
profissional superior a 50.  

Devido ao peso significativo das Misericórdias para a economia do país, estas devem reforçar a transparência 
relativamente às atividades que realizam e aos recursos que utilizam, através de uma clara prestação de 
informação, fidedigna sobre a sua gestão e resultados. Devem ainda desenvolver o sistema de contabilidade 
corretamente, para satisfação das exigências dos seus diversos utilizadores. Assim, referencia-se que os 
utilizadores das misericórdias são: Doadores/Financiadores/ Associados; Credores; Membros das ESNL; 
Voluntários; Estado e Público em Geral (Contribuintes, Grupos de interesses. Associações de Defesa ao 
Consumidos e outros). 

Em suma, a contabilidade não pode ser considerada, apenas, como uma ferramenta de elaboração de relatórios 
de contas e cumprimento de obrigações legais às quais as misericórdias estão sujeitas. Deve sim, ser encarada 
como uma ferramenta que demonstra total transparência, fornecendo um relato sobre os impactos positivos 
e negativos das operações que a organização gera. Uma informação errada pode causar muitos prejuízos, 
enquanto uma informação verdadeira, contribui para o bom desenvolvimento económico. Assim sendo, e 
aquando de uma tomada de decisão importante, sobre o futuro da Misericórdia, nomeadamente, abertura de 
outras atividades, o sistema contabilístico, torna-se um grande aliado, uma vez que faz conexão entre o estado 
financeiro da Misericórdia e seus utilizadores. É muito importante, que os utilizadores que tomam decisões, 
saibam interpretar as Demonstrações Financeiras, estas são simples de ler, com o objetivo de quem não seja 
da área, conseguir interpretar minimamente. Pode concluir-se, que a Contabilidade se apresenta como uma 
ferramenta de gestão.  

Na figura 2, apresenta-se uma barra cronológica com os marcos mais importantes dos temas referenciados. 
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Figura 2 - Barra cronológica com os marcos mais importantes da evolução das Misericórdias e da Contabilidade 
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Examinando a barra cronológica, verifica-se que utilizámos o Século XV para início da análise, esta referência 
deve-se ao facto de neste século, ter sido criada a primeira Misericórdia no mundo e da Contabilidade ter dado 
um salto importantíssimo, com a criação do Método das Partidas Dobradas. Estes acontecimentos, nada tem a 
ver. A criação da primeira Misericórdia foi em Lisboa e o Método das Partidas Dobradas surgiu em Itália, 
porém podemos referenciar que ambos aconteceram na época dos descobrimentos, e por esse motivo a sua 
expansão/ divulgação pode ter sido influenciada por isso mesmo. 

Do século XV ou XVI, nada de relevante podemos referenciar, apenas que surgiram mais Misericórdias pelo 
país e pelo mundo e a obra de Luca Pacioli, continuava em divulgação pelos diversos países. Já no século XVII, 
podemos assistir em Portugal à junção das antigas obras de caridade nas Misericórdias. Com o reinado de D. 
José I, o método de Pacioli começou a ser utilizado em maior escala, foi criada a 1ª escola de Comércio e 
Contabilidade e foram feitos os primeiros registos Contabilísticos em entidades Públicas e Privadas. Pouco ou 
nada se sabe sobre os registos que as Misericórdias efetivavam nesta época.  

No século XVIII, dá-se a 1ª grande rutura financeira nas Misericórdias, inúmeros empréstimos foram feitos e 
os indivíduos deixaram de pagar os juros. Com o objetivo de angariar dinheiro, foram criadas lotarias, que 
perduraram no tempo. Por outro lado, pudemos assistir, lá fora, à época da Revolução Industrial e, devido a 
isso, o método contabilístico, utilizado até então, tornou-se insuficiente, foram criados procedimentos mais 
elaborados. Em Portugal, esta revolução deu-se mais tarde, pelo que os métodos de registo permaneciam 
inalterados. 

Com o século XIX, e a chegada da Revolução Industrial a Portugal, verificou-se uma mudança no processo 
Contabilístico, as Misericórdias, pela primeira vez, foram sujeitas a fiscalizações e tiveram de apresentar um 
orçamento anual e um processo de Contabilidade Organizada. Verificou-se, em Portugal e no mundo, a fase 
científica da Contabilidade, as técnicas passaram a ser muito mais desenvolvidas.  

O século XX foi deveras importante para as Misericórdias, pois foi fundada a União das Misericórdias 
Portuguesas, com o objetivo de coordenar, orientar e representar todas as Santas Casas da Misericórdia. Foi 
também neste século que estas entidades passaram a ser consideradas de carácter público. Por outro lado, foi 
criado o processo de Normalização Contabilística, no entanto ainda não havia nenhum referencial diretamente 
específico para as Misericórdias. No século XXI, com a existência de 364 Misericórdias ativas foi criado, por 
fim, o Sistema de Normalização Contabilístico para as Entidades do Setor não Lucrativo, entidades onde as 
Misericórdias se inserem. O Estado tornou-se um grande aliado destas entidades, pois sem o seu apoio muitas 
delas não sobreviviam, porém, as Misericórdias também têm de cumprir o que lhe és pedido, têm obrigações 
fiscais, dentro de prazos estipulados, sob pena de ocorrerem numa multa por incumprimento.  

4. CONCLUSÃO 

Desde o século XV, pôde assistir-se a uma evolução sistemática do papel das misericórdias na sociedade. Estas, 
desempenham um papel fundamental na vida dos mais velhos, estando a sociedade cada vez mais envelhecida, 
importa garantir uma resposta de qualidade que esteja formatada ao perfil dos idosos, de hoje em dia. Não é 
simples determinar a origem assistencialista das Misericórdias, mas é simples compreender que a evolução 
da civilização fez criar novas e diversas necessidades. Na antiguidade, é simples entender que a assistência 
tinha um carácter meramente religioso, sendo mais tarde o Estado, a assumir responsabilidades sobre estas 
obras. 

Por outro lado, assiste-se também a uma grande evolução da Contabilidade, se o conceito existe desde os 
primórdios da civilização, foi a partir do Século XV que teve um maior impacto, com a publicação do Método 
das Partidas Dobradas de Luca Pacioli. O principal papel da Contabilidade é o de dar informações, efetuar 
análises e orientar sobre o património de empresas, organizações ou do próprio ser humano, enquanto ser 
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individual para que estes possam planear e tomar decisões no futuro e ter controlo no bom desenvolvimento 
da entidade.   

O principal valor destas entidades é o de servir os indivíduos e a comunidade, foi nesse sentido a sua criação 
que perdura hoje em dia. É muito importante a imagem que estas entidades passam, nomeadamente os seus 
utentes/ clientes, fornecedores, doadores e público em geral. A Contabilidade assume um papel fundamental 
nesta imagem, uma vez que desta forma permite que os utentes das Demonstrações Financeiras consigam ter 
uma perceção da evolução económico-financeira da instituição, garantindo a homogeneidade de critérios, 
rigor e transparência. 

Concluímos que apesar destas entidades terem 500 anos, a sua relação com a Contabilidade é recente, prova 
disso é a inexistência de dados contabilísticos até ao século XIX. É notória a importância que lhes é atribuída 
na economia, sendo que em 2011 foram enquadradas num contexto legal próprio.  

Com este trabalho, pretendeu-se contribuir, modestamente, para a literatura sobre a história das 
Misericórdias, da Contabilidade e a interligação entre os mesmos. Um estudo sobre o tema permitiu 
compreender que existem inúmeras falhas na história das Misericórdia, nomeadamente registos 
contabilísticos. Só a partir do século XIX, começaram os registos de contabilidade organizada, até então, sabe-
se que as despesas e receitas eram escritas em livros, mas nem em todos os locais há registos desses mesmos. 
Acerca da História das Misericórdias, encontra-se alguma informação em sites de Misericórdias Portuguesas, 
como por exemplo o site da União das Misericórdias, ou o site da Misericórdia de Torres Vedras, porém a 
informação é muito semelhante, o mesmo se pode enunciar, na obra consultada “Breve história das 
Misericórdias”. Por outro lado, no ponto da história da Contabilidade, embora exista muita informação, 
esperava-se encontrar mais reconhecimento em investigações com autores portugueses.  

O facto, do SNC-ESNL, ter sido criado, apenas em 2011, constitui uma limitação ao estudo, pese embora as 
Misericórdias seguiam, até então, um Sistema Contabilísticos das demais empresas. A informação poderia ser 
mais detalhada caso houvesse informação de há mais anos.  

É percetível que estudos nesta área, requerem compreensão e atenção, pois está em constante 
desenvolvimento. Sabendo da limitação desta temática, é certo que futuras investigações contribuem para o 
alargamento do campo de investigação.  

Em termos de investigações futuras, enaltece-se o facto de haver um longo caminho a percorrer na área das 
Entidades do Setor não Lucrativo juntamente com o Sistema de Normalização Contabilístico. É também 
inevitável, não abordar o facto de a contabilidade enquanto ciência, permitir uma melhoria da informação 
apresentada aos utentes; assim sendo será de equacionar quanto a linhas de investigação futura, o relato não 
financeiro, evidenciando os montantes de subsídios atribuídos a estas entidades. 
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Resumo 
O principal objetivo deste trabalho é analisar, através de um estudo bibliométrico, a evolução e dinâmica da produção 
científica sobre o género no governo das sociedades. A nossa análise teve por base 913 artigos recolhidos na ISI Web 
of Science, publicados no período de 1992 a 2020. 
Da revisão efetuada à literatura sobre o género no governo das sociedades, concluímos que são muito diversas as 
perspetivas de estudo nesta temática, assistindo-se a um aumento exponencial da investigação entre o período de 2015 
a 2020, motivada, entre outros fatores, pela imposição legal da presença de mulheres no governo societário. Da análise 
dos artigos por áreas, revistas e número de citações destas, e palavras-chave mais usadas, verificamos que algumas 
áreas começam a emergir na investigação sobre o género no governo das sociedades, designadamente no âmbito da 
responsabilidade ambiental e social e da sustentabilidade. 
Este estudo distingue-se de outros (e.g. Baker et al., 2020), ao concentrar a sua análise bibliométrica num só atributo 
da diversidade de composição dos órgãos de gestão, concretamente o género, contribuindo para uma melhor seleção 
da literatura em futuras investigações nesta temática, assim como para a identificação das suas mais recentes áreas de 
investigação que têm merecido um crescente interesse em todo o mundo. 

Palavras-chave 
Governo das sociedades, género; mulher, diversidade, estudo bibliométrico 

Abstract 
The main goal of this work is to analyze, through a bibliometric study, the evolution and dynamics of scientific 
production on gender in corporate governance. Our analysis was based on 913 papers collected from ISI Web of 
Science, published from 1992 to 2020. 
From the literature review carried out on gender in corporate governance, we conclude that there are very diverse 
perspectives for study on this issue, with an exponential increase in research between 2015 and 2020, motivated, 
among other factors, by the legal imposition on the presence of women in corporate governance. From the analysis of 
the papers by areas, journals and number of these citations, and the most commonly used keywords, we can see that 
some areas are beginning to emerge in research on gender in corporate governance, namely in environmental and 
social responsibility and sustainability. 
This study differs from others (e.g. Baker et al., 2020) by focusing its bibliometric analysis on a single attribute of 
the diversity composition of management boards, namely gender, contributing to a better selection of literature in 
future research on this topic, as well as to the identification of its most recent areas of research that have deserved 
growing interest worldwide. 

Keywords 
Corporate governance, gender, woman, diversity, bibliometric study 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar da evolução do papel da mulher no mercado de trabalho, subsistem, ainda, alguns obstáculos à sua 
progressão profissional, decorrente de fenómenos como o glass ceiling (Abdullah et al., 2016). Atualmente, 
assistimos a uma maior pressão por parte dos investidores para uma composição de órgãos societários mais 
independentes, apelando a uma maior diversidade, designadamente de género (Jebran et al., 2020).  

A diversidade de género tem sido objeto de estudo por parte de diversos investigadores (Rao & Tilt, 2016), 
verificando-se um aumento significativo da investigação nesta área nos últimos tempos, motivado, entre 
outros, pela imposição legal da presença de mulheres no governo corporativo. Justifica-se, deste modo, a 
realização de estudos que analisem a evolução da produção científica sobre a influência do género no contexto 
do governo das sociedades. 

O principal objetivo deste trabalho é analisar, através de um estudo bibliométrico, a evolução e dinâmica da 
produção científica sobre o género no governo das sociedades, procurando responder às seguintes questões 
de investigação: 

Q1. Qual é a evolução do número de artigos publicados? 

Q2. Quais são os países que mais contribuem para a publicação dos artigos? 

Q3. Quais são as áreas em que mais se publicam os artigos? 

Q4. Quais são as revistas que mais publicam os artigos? 

Q5. Quais são os autores mais influentes no estudo do género no governo das sociedades? 

Q6. Quais são os artigos mais influentes sobre o género no governo das sociedades? 

Q7. Quais são as palavras-chave mais usadas nos artigos? 

Seguindo a metodologia de outros estudos (Baker et al., 2020; Castriotta et al., 2019; Korum et al., 2019), 
efetuámos um levantamento bibliométrico, criando uma base de dados na ISI Web of Science (WoS), com 913 
artigos sobre o género no governo das sociedades, entre o período de 1992 e 2020, para posterior tratamento 
e análise. 

O nosso estudo distingue-se de outros (e.g. Baker et al., 2020), ao concentrar a sua análise bibliométrica num 
só atributo da diversidade de composição dos órgãos de gestão, concretamente o género, contribuindo para 
uma melhor seleção da literatura em futuras investigações nesta temática, assim como para a identificação 
das suas mais recentes áreas de investigação que têm merecido um crescente interesse em todo o mundo. 

Este estudo está estruturado em cinco secções. Após esta primeira da Introdução, na secção 2 é apresentada 
a revisão da literatura sobre o género no governo das sociedades. Na secção 3 é explicada a metodologia usada 
na realização do estudo bibliométrico e, na seguinte, a análise e discussão dos resultados obtidos. Na quinta, e 
última, secção são apresentadas as principais conclusões. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. A DIVERSIDADE DE GÉNERO 

Atualmente existe uma maior pressão por parte dos investidores para uma composição de órgãos societários 
mais independentes, apelando a uma maior diversidade, designadamente de género (Abad et al., 2017; Jebran 
et al, 2020; Rao & Tilt, 2016; Yildiz et al., 2019), embora ainda estejamos longe de assistir a um equilíbrio na 
presença de mulheres em cargos de gestão e liderança.  
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São várias as razões que explicam a baixa percentagem de mulheres na composição dos órgãos de 
administração e fiscalização. A teoria da massa crítica, introduzida por Kanter em 1977, tem sido referenciada 
em diversos estudos para explicar aquele fenómeno (Ben-Amar et al., 2017; Galbreath, 2011; Liao et al., 2015; 
Torchia et al., 2011). De acordo com esta teoria, apenas quando é atingido um determinado número de 
mulheres no conselho de administração, é que se reconhecem e valorizam as competências e aptidões 
diferenciadoras das mulheres (Pereira, 2018; Torchia et al., 2011). Assim, em grupos desequilibrados quanto 
ao género, onde uma pequena parte da equipa é representada por mulheres – tokens – não se consegue aquele 
impacto nos processos de decisão (Sousa, 2017). O tokenismo defende que a proporção numérica de mulheres 
tem de ser suficiente para que estas sejas ouvidas e valorizadas (Reguera-Alvarado et al., 2017), embora haja 
quem defenda que o número de mulheres não é um fator crítico para determinar a eficácia dos conselhos 
(Nielsen & Huse, 2010).  

Um outro fenómeno comummente referido na literatura sobre o género é o glass ceiling (Abdullah et al., 2016; 
Bøhren & Staubo, 2014), uma metáfora que explica a existência de um teto de vidro, ou seja, uma barreira 
transparente que impede a ascensão vertical da mulher dentro da organização, muitas vezes originada por 
ideias preconcebidas associadas à imagem tradicional da mulher. Nekhili e Gatfaoui (2013) salientam que as 
mulheres têm educação e formação necessárias para aqueles cargos, porém, enfrentam o efeito glass ceiling 
que as impede de serem tão competitivas quanto os homens quando alcançam um determinado nível 
hierárquico.  

Atualmente, a diversidade de género tem merecido a atenção crescente dos investigadores, designadamente 
no âmbito do governo das sociedades (e.g. Baker et al., 2020), discutindo-se cada vez mais, já não só a 
dimensão e independência dos conselhos de administração e fiscalização, mas também a diversidade de 
género nestes, e outros, mecanismos de governação. A diversidade, e mais especificamente a igualdade de 
género, não é apenas um aspeto importante pelo potencial impacto no desempenho e índices de 
responsabilidade social das entidades, mas também pelos princípios éticos que lhe estão associados, uma vez 
que a igualdade de oportunidades é um direito universal.  

Nos últimos anos, vários países desenvolveram planos de ação e adotaram políticas de quotas legislativas 
obrigatórias para aumentar a presença de mulheres no governo societário, como é exemplo a Noruega, país 
pioneiro na implementação deste tipo de medidas. Esta legislação tem contribuído para que mais mulheres 
componham os órgãos de gestão e participem na tomada de decisões, concedendo-lhes uma oportunidade 
que, voluntariamente, mais dificilmente lhes seria permitida. Simultaneamente, despertou o interesse de 
investigadores em todo o mundo, assistindo-se a um crescimento exponencial de estudos que procuram 
analisar a influência da diversidade de género, e do impacto daquela legislação, no contexto do governo das 
sociedades. 

2.2. A DIVERSIDADE DE GÉNERO E O GOVERNO DAS SOCIEDADES 

Nos últimos anos, a diversidade de género tem sido objeto de estudo de diversos investigadores (Rao & Tilt, 
2016), de tal modo que Baker et al. (2020), no seu estudo sobre a diversidade na composição dos conselhos 
de administração, concluiu que 2015 a 2018 foi o período em que se publicou um maior número de artigos 
sobre esta temática. 

Diversos estudos encontraram evidência da importância de ter órgãos de gestão mais equilibrados em termos 
de diversidade de género, contribuindo para o aumento da reputação da empresa e da qualidade das suas 
decisões (Abad et al., 2017; Duppati et. al, 2020; Esteban-Salvador et al., 2019; Guldiken et al., 2019; Melón-
Izco et al., 2020; Saona et al., 2019; Yildiz et al., 2019). É, contudo, necessário atingir a tal massa crítica para 
que a diversidade de género influencie, entre muitos outros aspetos que interessam aos stakeholders, a 
qualidade das divulgações das empresas (Ben-Amar et al., 2017; Torchia et al., 2011).  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=25932127800&zone=
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A heterogeneidade nos órgãos de gestão pode tornar-se um importante recurso e fator diferenciador da 
organização (Abad et al., 2017; Yildiz et al., 2019) com efeitos positivos numa grande variedade de aspetos: 
contribui para o aumento da diversidade de competências da empresa e a melhoria das práticas de governo 
das sociedades (Melón-Izco et al., 2020; Thiruvadi & Huang, 2011), com consequências na informação 
financeira divulgada aos stakeholders; melhora a transparência (Melón-Izco et al., 2020) e a qualidade (Ben-
Amar et al., 2017; Thiruvadi & Huang, 2011) daquela informação, assim como a quantidade e qualidade da sua 
divulgação ao mercado, com impacto positivo no preço das ações (Gul et al., 2011). 

Existem estudos que documentam que a diversidade de género aumenta a relação de confiança dos 
investidores (Abad et. al, 2017), já que contribui positivamente para o desempenho empresarial (Jurkus et al., 
2011; Peni, 2014; Reguera-Alvarado et al., 2017), reduz o risco do negócio (Abad et al., 2017; Jebran et al., 
2020) e melhora o entendimento do ambiente organizacional pela promoção do pensamento crítico e da 
inovação (Talke et al., 2010). Uma maior presença de mulheres nos órgãos de decisão tem um efeito positivo 
na qualidade das discussões em reuniões (Kakabadse et al., 2015), atendendo às características intrínsecas e 
diferenciadoras do género feminino, designadamente na resolução de conflitos, podendo mesmo incrementar 
a adoção de políticas mais direcionadas para a sustentabilidade (Ben-Amar et al., 2017; Cucari et al., 2018; 
Galbreah, 2011; Glass et al., 2016; Rao & Tilt, 2016) e a criação de valor a longo prazo (Campbell & Vera, 2010). 

A presença de mulheres nos órgãos de gestão parece potenciar comportamentos mais éticos nas empresas 
(Isidro & Sobral, 2015; Thiruvadi & Huang, 2011; Zalata et al., 2018), com consequente decréscimo das 
práticas de manipulação dos resultados (Gavious et al., 2012; Saona et al., 2019; Thiruvadi & Huang, 2011). 

Mas nem tudo são aspetos favoráveis à diversidade de género no governo das sociedades. Da análise à 
literatura, encontramos estudos que recolheram evidência de que as mulheres apresentam maior aversão ao 
risco (Cabo et al., 2012; Peni & Vähämaa, 2010; Zalata et al., 2018), sendo mais conservadoras na tomada de 
decisões (Peni & Vähämaa, 2010), podendo mesmo tornar aquele processo mais lento (Gallego-Álvarez et al., 
2010). Aquele conservadorismo, associado a uma maior prudência que caracteriza o género feminino, poderá 
ter implicações negativas no desempenho de curto prazo (Chapple & Humphrey, 2014; Mahadeo et al., 2012). 
Acresce, ainda, o facto de as mulheres não terem tanta experiência na tomada de decisão, o que poderá 
prejudicar a comunicação e até aumentar o risco do negócio (Berger et al., 2014). Além de que existem 
perceções estereotipadas da mulher por parte da sociedade, o que poderá gerar maior incidência de conflitos 
entre homens e mulheres, prejudicando o desempenho da empresa (Chen et al., 2016; Freitas, 2018). Freitas 
(2018) concluiu, por isso, que a diversidade de género apenas terá um impacto positivo no valor da empresa 
quando aquela é acompanhada de boas práticas de governação societária. 

Na literatura são apontados diversos fatores que poderão justificar o impacto negativo da diversidade de 
género nos órgãos de gestão. Yildiz et al. (2019) realça o tokenismo como barreira ao desempenho das 
mulheres, condicionando a tomada de decisão e a representação daquelas em posições de liderança, não 
obstante verifica-se uma atenuação deste fenómeno nos últimos anos, muito por influência da fixação de 
quotas (Saona et al., 2017; Sousa, 2017).  

De facto, é nos países com imposição de sistemas de quotas (tais como a Noruega, Islândia, Alemanha, França, 
Bélgica e Itália) que a diversidade de género é maior (Grosvold & Brammer, 2011), embora o sucesso daqueles 
sistemas esteja muito dependente da cultura corporativa de cada país (Sousa, 2017) e de cada organização 
(Abdullah et al., 2016; Bøhren & Staubo, 2014), devendo avaliar-se o nível de envolvimento das mulheres em 
cada entidade (Abdullah et al., 2016). 

Da revisão efetuada à literatura, podemos concluir que são muito diversas as perspetivas de estudo da 
diversidade do género, verificando-se um aumento significativo da investigação nesta área nos últimos 
tempos, motivada, entre outros, pela imposição legal da presença de mulheres no governo societário. Justifica-
se, assim, a realização de estudos que analisem a evolução da produção científica sobre a influência do género 
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no contexto do governo das sociedades, contribuindo para o aprofundando da investigação sobre esta 
temática. 

3. METODOLOGIA 

Nos últimos anos tornou-se essencial avaliar o estado da arte de uma área científica, motivada, principalmente, 
pelo desenvolvimento das tecnologias de informação (Merigó & Yang, 2017). A bibliometria constitui uma 
ferramenta crucial na gestão da investigação. Através da aplicação de métodos estatísticos e matemáticos, é 
possível analisar e construir indicadores sobre a dinâmica e evolução da produção científica em determinada 
área (Lopes, 2013; Merigó & Yang, 2017). 

O principal objetivo deste trabalho é analisar, através de um estudo bibliométrico, a evolução e dinâmica da 
produção científica sobre o género no governo das sociedades, procurando responder às 7 questões de 
investigação identificadas na Introdução. 

Seguindo a metodologia usada em outros estudos (Baker et al., 2020; Castriotta et al., 2019; Korum et al., 
2019), realizámos um levantamento bibliométrico de todos os estudos sobre o género no governo das 
sociedades, criando uma base de dados na ISI Web of Science (WoS). Para o efeito, usámos uma estratégia de 
pesquisa abrangente recorrendo ao Tópico (combinação de título, resumo, palavra-chave do autor e palavras-
chave de mais campos na WoS), de modo a recolher o máximo de artigos sobre o género no governo das 
sociedades, desde a primeira publicação e até ao final do ano 2020, utilizando as seguintes palavras-chave e 
respetivas combinações: ("corporate governance" AND gender) OR ("corporate governance" AND woman) OR 
("board of directors" AND gender) OR ("board of directors" AND woman) OR ("board composition" AND 
gender) OR ("board composition" AND woman) OR ("board diversity" AND gender) OR ("board diversity" AND 
woman) OR ("board diversity" AND women) OR ("board composition" AND women) OR ("board of directors" 
AND women) OR ("corporate governance" AND women) OR ("corporate governance" AND female) OR ("board 
of directors" AND female) OR ("board composition" AND female) OR ("board diversity" AND female) AND 
PUBYEAR < 2021. 

Desta estratégia foram identificados 1.443 documentos, entre os anos 1992 e 2020. A amostra ficou, 
posteriormente, reduzida a 913 artigos, uma vez que se restringiu a nossa análise ao filtro “artigos” e apenas 
às seguintes categorias da WoS: “business”, “management”, “business finance”, “ethics”, “economics”, 
“environmental studies” e “women social studies”, por serem as que estão mais relacionadas com o governo das 
sociedades. Na Tabela 1 é evidenciada a estratégia de pesquisa usada. 

Tabela 1 – Estratégia de pesquisa 

 

Data Base de dados  

março 2021 ISI WoS  

 

Primeiros filtros aplicados 

Resultados 

 

Segundos filtros aplicados 

 

 

Resultados 

Período: até 2020 

1443 documentos 

 

Tipo de documento: artigo 

Categorias WoS: business, management, business 
finance, ethics, economics, environmental studies e 
women social studies 

913 artigos 
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A partir do resultado obtido, efetuámos a recolha das variáveis necessárias para dar resposta às nossas 
questões de investigação com o recurso a diversas ferramentas (Excel, BibExcel e VOSviewer), adequadas para 
a filtragem e tratamento dos dados (Baker et al., 2020; Cisneros et al., 2018; Korum et al., 2019).  

Numa primeira fase, a amostra (913 artigos) foi extraída da WoS para um documento Excel. Através da 
combinação dos resultados obtidos foi possível avaliar: a evolução da produção científica por ano; a 
composição dos artigos por categorias da WoS; o top 50 dos autores e das instituições, efetuando o 
levantamento do Total de Publicações (TP) e do Total de Citações (TC); o top 40 das revistas (tratamento igual 
ao anterior); a consulta da classificação da Association of Business Schools (ABS) (https://charteredabs.org/), 
na qual o 4*, 4 ou 3 significa que uma revista é considerada das melhores da área da gestão; e o top 20 dos 
artigos mais citados.  

Por fim, para explorar os temas predominantes sobre o género no governo das sociedades, efetuou-se a análise 
de palavras-chave e coocorrência de palavras-chave da amostra, pela extração dos dados em formato BibExcel 
para posterior análise no software VOSviewer. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR ANO 

A Figura 1 apresenta a evolução da publicação de artigos científicos sobre o género no governo das sociedades, 
do período de 1992 até ao final do ano 2020, respondendo à Q1. Qual é a evolução do número de artigos 
publicados? 

 
Figura 1 – Evolução da produção científica sobre o género no governo das sociedades 

Como se pode observar, o primeiro artigo que estudou o género no contexto do governo das sociedades foi 
publicado em 1992 no Journal of Business Ethics, com o título “Board Composition and Corporaty Philanthropy”, 
no qual se concluiu, entre outros aspetos, que a presença de mulheres nos conselhos de administração 
contribui positivamente para a concessão de apoios à caridade por parte das empresas (Wang & Coffey, 1992). 

Desde aquele ano e até sensivelmente 2009, a produção científica sobre esta temática foi muito escassa (com 
apenas 30 artigos), tendo-se assistido a um progressivo aumento no número de publicações a partir daquela 
data (que coincide com a imposição da lei das quotas na Noruega), especialmente de 2015 a 2019, em que se 
publicou o maior número de estudos num só ano (concretamente 200 artigos científicos). Assim, só nos 
últimos 6 anos foram publicados 86% dos 913 artigos sobre esta temática na WoS, facto revelador do interesse 
exponencial deste tópico por parte dos investigadores. Para este fenómeno, muito terá contribuído o facto de 
a grande maioria dos países ter vindo a aderir à lei das quotas e, com isso, se procurar estudar o impacto 
daquela imposição no contexto do governo societário. 

https://charteredabs.org/
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Importa, ainda, referir que no ano 2020 se registou um ligeiro decréscimo de publicações, que poderá ser 
justificado pelo contexto de pandemia a que o mundo assiste e que afetou seguramente a produção científica 
de qualquer área de investigação. 

4.2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR PAÍS 

O estudo do género no governo das sociedades tem despertado considerável interesse dos investigadores de 
todo o mundo, a avaliar pelo elevado número de países (concretamente 84) que têm contribuído para a 
investigação nesta temática.  

Para responder à Q2. Quais são os países que mais contribuem para a publicação dos artigos? apresentamos na 
Tabela 2 os países (num total de 30) que contribuíram com mais de 8 artigos sobre o género no governo das 
sociedades, dos quais se destacam os Estados Unidos da América (EUA), o Reino Unido e a Espanha, que no 
seu conjunto representam quase metade (47%) dos 913 artigos da WoS. Segue-se a Austrália e, no continente 
asiático, destacam-se com maior número de publicações a China e a Malásia. No top 3 da Europa, estão, além 
da Espanha, também a França e a Itália e, a título de curiosidade, Portugal tem 21 artigos publicados na WoS, 
ocupando a 16.ª posição. 

Tabela 2 – Número de artigos publicados por país 

 

Países  
n.º de 

artigos 

EUA 193 

Reino Unido 133 

Espanha 105 

Austrália 84 

China 68 

Malásia 62 

França 46 

Itália 37 

Canadá 35 

Índia 34 

Paquistão 33 

Nova Zelândia 32 

Noruega 26 

Alemanha 24 

Tunísia 24 

Portugal 21 

Holanda 16 

Brasil 15 

Turquia 14 

Egito 13 

África do Sul 13 

Bélgica 11 

Polónia 11 

Dinamarca 10 

Finlândia 10 

Indonésia 10 

Nigéria 10 

Emirados Árabes 
Unidos 

10 

Arábia Saudita 9 

Vietname 9 

     Outros: 
Ásia 74 

Europa 51 

África 25 

América 17 
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No final da Tabela 2 agrupamos os países que contribuíram com 8 ou menos artigos por continentes, 
verificando-se que é a Ásia que compreende um maior número de publicações (dispersas por 23 países), 
seguindo-se a Europa (com 16 países) e depois a África (com 9 países). Por fim, no continente americano, além 
dos EUA que lideram as publicações e o Canadá (com 35 artigos), apenas mais 6 países contribuíram com 8 ou 
menos artigos. 

4.3. PUBLICAÇÕES POR ÁREAS 

Na Figura 2 apresentamos a distribuição das 913 publicações por áreas, de acordo com a classificação da WoS, 
podendo cada artigo enquadrar-se em mais do que uma área. Respondendo à Q3. Quais são as áreas em que 
mais se publicam os artigos?, as três dominantes são Business, Management e Business Finance, o que seria 
expectável dado que os estudos incidem sobre o género no governo das sociedades, tópico que se enquadra 
precisamente nestas grandes áreas de investigação. Seguem-se, ainda que com menor expressão, Economics, 
Ethics e, mais recentemente, Environmental studies, área que tem vindo a despertar cada vez mais a atenção 
dos investigadores, por foça do aumento das preocupações ambientais e sociais, e consequente importância 
do relato da sustentabilidade e responsabilidade corporativa (Orazalin & Baydauletov, 2020). 

 
Figura 2 – Publicações por áreas 

4.4. PUBLICAÇÕES POR REVISTAS 

De modo a identificar as 40 revistas mais influentes na publicação de artigos sobre o género no governo das 
sociedades (de entre as 300 que publicaram pelo menos um artigo nesta temática), construímos a Tabela 3 
com a informação do nome daquelas revistas, o total de artigos publicados (TP) (com 5 ou mais artigos), o 
total de citações (TC) daqueles artigos e a classificação ABS da respetiva revista. 

Respondendo à Q4. Quais são as revistas que mais publicam os artigos?, as principais são Corporate Governance 
- The International Journal of Business in Society e Journal of Business Ethics, seguido por outras revistas cujas 
áreas de interesse são o governo das sociedades (Corporate Governance - An International Review) e a 
responsabilidade corporativa e ambiental (Corporate Social Responsibility and Environmental Management), 
reforçando o anteriormente referido sobre o crescente interesse de investigação sobre esta última área.  

Numa análise do ranking das revistas atendendo ao número de citações (TC) dos artigos que publica sobre o 
género no governo das sociedades, a que mais citações tem na WoS é o Journal of Business Ethics (5.943 
citações), seguida do Corporate Governance - An International Review (3.181 citações). É de sublinhar que esta 
última revista, que publicou o maior número de artigos sobre a temática, não é a que possui maior número de 
citações, não obstante possuir a mesma classificação da ABS. Também com classificação 3 ABS, é ainda de 
destacar Journal of Corporate Finance e o Corporate Social Responsibility and Environmental Management, este 
último com apenas classificação 1 da ABS. 
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De referir, por fim, que das 23 revistas que pertencem ao ranking ABS (e que publicaram 374 artigos), cerca 
de metade têm uma classificação 4*, 4, ou 3, o que significa que existem vários artigos (mais concretamente 
175) publicados nos melhores jornais das áreas em análise da WoS. 

Tabela 3 - Top 40 das revistas com artigos sobre o género no governo das sociedades 

 

4.5. PUBLICAÇÕES POR AUTORES 

Na Tabela 4 constam os 50 autores que mais artigos sobre o género no governo das sociedades publicaram 
em revistas da WoS (4 ou mais artigos), no período de 1992 a 2020, assim como as 50 instituições que mais se 
têm dedicado ao estudo desta temática. Estão igualmente identificados o total de artigos publicados (TP) e o 
total de citações (TC) por autor e afiliação, de modo a dar resposta à Q5. Quais são os autores mais influentes 
no estudo do género no governo das sociedades? 

Revistas TP TC ABS 

Corporate Governance - The International Journal of Business in Society 68 609 1 

Journal of Business Ethics 65 5943 3 

Corporate Governance - An International Review 31 3181 3 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management 31 992 1 

Journal of Corporate Finance 16 1575 3 

Management Decision 15 235 1 

Business Strategy and The Environment 14 345 NR 

Journal of Business Research 14 318 3 

Gender in Management 13 129 1 

Managerial Auditing Journal 13 114 2 

Pacific Accounting Review 12 106 NR 

Applied Economics 11 85 2 

Journal of Management & Governance 11 292 1 

British Journal of Management 10 205 4 

Journal of Banking & Finance 10 856 3 

Managerial Finance 9 153 1 

Accounting and Finance 8 107 2 

International Journal of Accounting and Information Management 8 70 2 

International Journal of Disclosure and Governance 8 43 NR 

Cogent Business & Management 7 31 NR 

Economics Bulletin 7 20 NR 

International Review of Financial Analysis 7 185 3 

Meditari Accountancy Research 7 96 NR 

Social Responsibility Journal 7 52 NR 

Academy of Management Journal 6 18 4* 

Asian Journal of Accounting and Governance 6 9 NR 

Business Ethics - A European Review 6 148 NR 

Equality Diversity and Inclusion 6 24 NR 

European Business Organization Law Review 6 26 NR 

Journal of Accounting in Emerging Economies 6 53 NR 

Journal of Asian Finance Economics and Business 6 54 NR 

Pacific - Basin Finance Journal 6 188 2 

Research in International Business and Finance 6 65 2 

Review of Managerial Science 6 81 NR 

Strategic Management Journal 6 248 4* 

Academia - Revista Latinoamericana de Administracion 5 18 NR 

Accounting Horizons 5 305 3 

Accounting Research Journal 5 30 NR 

Australasian Accounting Business and Finance Journal 5 48 NR 

British Accounting Review 5 431 3 
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São 1.391 o total dos autores que publicaram (em autoria ou coautoria) artigos sobre o género no governo das 
sociedades de 537 instituições. O autor que mais investiga é Isabel Maria Garcia-Sanchez, de Espanha (com 16 
artigos publicados), seguida por Jennifer Martinez-Ferrero, também de Espanha, e Collins G. Ntim, do Reino 
Unido (com 11 e 10 artigos, respetivamente). No entanto, quando analisamos a influência dos autores medida 
pelo TC, verificamos que é Corinne Post, da Lehigh University nos EUA quem, com apenas 5 artigos, mais 
citações tem (um total de 1.294), seguido de Ferdinand Akthar Gul, da Deakin University na Austrália, com 
736 citações de 4 artigos publicados. 

Já as instituições que mais investigam sobre o género no governo das sociedades são a Universidade de 
Salamanca e a Universidade Utara Malaysia, com 25 e 20 artigos respetivamente, não existindo uma perfeita 
coincidência com os países que mais publicam. Cada uma destas duas universidades contribuem em 24% e 
32%, respetivamente, para o total de artigos publicados nos respetivos países (Espanha e Malásia). Contudo, 
se analisarmos a influência das instituições em função do TC, é a Lehigh University, com apenas 5 artigos, e a 
Copenhagen Business School, que mais citações têm (1.294 e 829, respetivamente). 

4.6. ARTIGOS MAIS INFLUENTES 

Na Tabela 5 constam os 20 artigos mais citados sobre o género no governo das sociedades (de entre os 913) 
no período de 1992 a 2020, de modo a dar resposta à Q6. Quais são os artigos mais influentes sobre o género no 
governo das sociedades?. O artigo mais influente, de Adams e Ferreira (2009) - autores da Austrália e Suécia, 
respetivamente - sobre o impacto da presença das mulheres na governação e no desempenho das empresas, 
destaca-se dos demais, com 1.382 citações.  

Verificamos, ainda, que a maioria destes 20 artigos foram publicados no período anterior (2007 a 2015) à 
grande expansão da investigação sobre o género, ou seja, a escassez de artigos promoveu o incremento de 
citações destes nas publicações mais recentes. 

4.7. PRINCIPAIS PALAVRAS-CHAVE 

Com o objetivo de responder à Q7. Quais são as palavras-chave mais usadas nos artigos? identificaram-se um 
total de 1.639 palavras-chave nos 913 artigos analisados. Destas, 111 tiveram um mínimo de 5 ocorrências, 
42 um mínimo de 10 ocorrências e 20 um mínimo de 20 ocorrências.  

A Figura 3 foi construída com recurso ao software VOSviewer, tendo por base as 42 palavras-chave com pelo 
menos 10 ocorrências. Da sua análise podemos concluir que a palavra mais usada é, como seria expectável, 
“corporate governance” já que a nossa análise incide sobre os estudos do género precisamente no âmbito do 
governo das sociedades. Segue-se a palavra “board of directors” uma vez que, como evidenciou Baker et al. 
(2020), uma das principais problemáticas estudadas quanto à composição dos conselhos de administração é 
precisamente a diversidade de género, facto que é reforçado pela terceira palavra-chave mais usada, que é 
precisamente “gender diversity”. 
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Tabela 4 - Top 40 dos autores com artigos sobre o género no governo das sociedades 

 
  

Autores TP TC   Instituições TP TC 

García-Sanchez, I. M. 16 554  University of Salamanca 25 380 

Martinez-Ferrero, J. 11 237  Universiti Utara Malaysia 20 164 

Ntim, C.G. 10 258  University of Southampton 16 436 

Pucheta-Martinez, M.C. 9 96  Queensland University of Technology 12 456 

Gallego-Alvarez, I. 8 92  Curtin University 9 72 

Terjesen, S. 7 367  University of Huddersfield 9 158 

Bel-Oms, I. 6 75  Universitat Jaume I 9 96 

Francoeur, C. 6 503  University of Newcastle 9 346 

García-Meca, E. 6 145  University of Sevilla 9 140 

Ismail, K. 6 127  Xi'an Jiaotong University 9 107 

Nekhili, M. 6 192  Pepperdine University 8 226 

Vahamaa, E. 6 165  Universiti Malaya 8 30 

Ahmed, A. 5 40  Université de Montpellier 8 34 

Al Mamun, A. 5 80  HEC Montreal 7 665 

Bravo, f. 5 26  Indiana University 7 330 

Cuadrado-Ballesteros, B. 5 79  Kent State University 7 223 

harjoto, M. A. 5 62  University of Birmingham 7 179 

Hussainey, K. 5 25  Universite de Carthage 7 15 

Labelle, R. 5 469  University of Portsmouth 7 57 

Laksmana, I. 5 208  Universiti Sains Malaysia 7 4 

Mcguinness, P.B. 5 90  American University 6 87 

Minguez-Vera, A. 5 676  Chinese University of Hong Kong 6 109 

Post, C. 5 1294  COMSATS Institute of Information Technology 6 83 

Strom, R.O. 5 393  Copenhagen Business School 6 829 

Vahamaa, S. 5 241  Dongbei University of Finance & Economics 6 17 

Yasser, Q. R. 5 80  Griffith Uni 6 80 

Yousfi, O. 5 27  Hanken School of Economics 6 96 

Ahsan, T.  4 14  Universidade La Trobe 6 33 

Ali, M. 4 109   University of Lincoln 6 28 

Aribi, Z. A. 4 88  Mansoura University 6 94 

Chtioui, T. 4 112  Massey University 6 53 

De Cabo, R.M. 4 146  Pennsylvania State University 6 140 

Elmagrhi, M. H. 4 75  Universidad CEU San Pablo 6 153 

Galbreath, J. 4 158  Universidad Complutense de Madrid 6 64 

Gimeno, R.  4 146  University of Edinburgh 6 258 

Gul, F.A. 4 736  University of Otago 6 92 

Hamrouni, A. 4 29  University of Valencia 6 59 

Hassan, R. 4 26  University of Waikato 6 64 

Huse, M. 4 544  Arizona State University 5 121 

Jiraporn, P. 4 85  Audencia Business School 5 27 

Kilic, M. 4 78  COMSATS University Islamabad 5 20 

Kuzey, C. 4 78  Deakin University 5 97 

Lakhal, F. 4 55  Florida International University 5 16 

Loukil, N. 4 21  Hong Kong Polytechnic University 5 731 

Marimuthu, M. 4 26  International Islamic University Malaysia 5 141 

Redor, E. 4 0  Lebanese American University 5 31 

Reguera-alvarado, N. 4 91  Lehigh University 5 1294 

Saeed, A. 4 38  Norwegian School of Economics 5 117 

Tauringana, V. 4 33  Southwestern University of Finance and Economics 5 334 

Velte, P. 4 56  Technical University of Cartagena 5 140 
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Tabela 5 - Top 20 dos artigos mais influentes 

 

 
Figura 3 – Principais palavras-chave usadas 

Se efetuarmos uma análise temporal do uso daquelas palavras, no período de maior expansão de artigos sobre 
o género no governo das sociedades (2015 a 2020), verificamos que mais recentemente se começam a usar 

Autores TC  Título do artigo 

Adams e Ferreira (2009) 1382  Women in the boardroom and their impact on governance and performance 

Johnson e Greening (1999)  786  The effects of corporate governance and institutional ownership types on corporate social performance 

Campbell e Minguez-Vera (2008) 633  Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance 

Erhardt et al. (2003) 614  Board of director diversity and firm financial performance 

Bear et al. (2010) 574  The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation 

Carter et al. (2010) 497  The Gender and Ethnic Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial Performance 

Ahern e Dittmar (2012) 447  The Changing of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated Female Board Representation 

Torchia et al. (2011) 420  Women Directors on Corporate Boards: From Tokenism to Critical Mass 

Farrell e Hersch (2005) 401  Additions to corporate boards: the effect of gender 

Post e Byron (2015) 390  Women on boards and firm financial performance: a meta-analysis 

Gul et al. (2011) 377  Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices? 

Nielsen e Huse (2010) 364  The Contribution of Women on Boards of Directors: Going beyond the Surface 

Rose (2007) 350  Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence 

Srinidhi et al. (2011) 334  Female Directors and Earnings Quality 

Post et al. (2011) 297  Green Governance: Boards of Directors' Composition and Environmental Corporate Social Responsibility 

Francoeur et al. (2008) 290  Gender diversity in corporate governance and top management 

Liao et al. (2015) 284  Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure 

Liu et al. (2014) 258  Do women directors improve firm performance in China? 

Kang et al. (2007) 236  Corporate governance and board composition: Diversity and independence of Australian boards 

Frias-Aceituno et al. (2013) 231  The Role of the Board in the Dissemination of Integrated Corporate Social Reporting 
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outras expressões como “female directors” e “corporate social responsability” que acabam por traduzir a 
intensificação dos estudos do género em outras áreas, tais como a responsabilidade social e ambiental, como 
já referimos anteriormente. 

5. CONCLUSÃO 

Da revisão efetuada à literatura sobre o género no governo das sociedades, concluímos que são muito diversas 
as perspetivas de estudo nesta temática, assistindo-se a um aumento exponencial da investigação entre o 
período de 2015 a 2020, motivada, entre outros fatores, pela imposição legal da presença de mulheres no 
governo societário. 

Este interesse dos investigadores revela-se por todo o mundo, especialmente nos EUA, Reino Unido e Espanha, 
que no seu conjunto representam quase metade dos 913 artigos da WoS. Na Ásia, destacam-se a China e a 
Malásia. Já os autores que mais publicam artigos sobre o género no governo das sociedades são de Espanha e 
Reino Unido, ao passo que os mais citados são dos EUA e Austrália. Já o artigo mais citado, publicado em 2009, 
estudou o impacto da presença das mulheres na governação e no desempenho das empresas. A revista 
Corporate Governance - An International Review destaca-se por ser aquela que simultaneamente tem um 
elevado número de artigos publicados na área e de citações. 

Concluímos, ainda, que as palavras-chave mais usadas são “corporate governance”, “board of directors” e 
“gender diversity” e, mais recentemente “female directors” e “corporate social responsability”, denotando a 
emergência de outras linhas de investigação. De facto, da análise dos artigos por áreas, revistas e número de 
citações destas, verificamos que algumas áreas começam a emergir na investigação sobre o género no governo 
das sociedades, designadamente no âmbito da responsabilidade ambiental e social e da sustentabilidade. 

O nosso estudo distingue-se de outros (e.g. Baker et al., 2020), ao concentrar a sua análise bibliométrica num 
só atributo da diversidade de composição dos órgãos de gestão, concretamente o género, contribuindo para 
uma melhor seleção da literatura em futuras investigações sobre o género no governo das sociedades, assim 
como para a identificação das suas mais recentes áreas de investigação, que têm merecido um crescente 
interesse em todo o mundo. Para estudos futuros sugerimos o alargamento desta análise aos artigos 
publicados em outras bases, tais como a Scopus e a ABS, assim como à identificação das principais tendências 
de investigação sobre o género no governo das sociedades através de uma revisão sistemática da literatura 
sobre esta temática. 
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Resumo 
Com o objetivo de aumentarem a eficácia e a eficiência dos procedimentos de auditoria e, naturalmente o seu 
desempenho, os auditores tiveram necessidade de adotar determinadas ferramentas tecnológicas de suporte à 
auditoria. Com a adoção destas ferramentas, os auditores conseguem acompanhar o volume, a variedade e a 
complexidade dos dados a auditar, e a respetiva velocidade com que são produzidos, em resultado da 
desmaterialização dos processos e da transformação digital com que as empresas atuais se deparam. Com o 
objetivo de estudar a forma como esta transformação digital está a impactar o trabalho de auditoria, foi realizada 
esta investigação, recorrendo a um inquérito por questionário dirigido aos Revisores Oficiais de Contas (ROC) 
Portugueses, do qual se obteve 93 respostas válidas. Entre outras conclusões, destacamos a utilização de uma 
grande variedade de ferramentas, sendo a folha de cálculo a mais usada, permitindo uma melhor preparação dos 
procedimentos de auditoria e o trabalho de análise dos dados. Os ROC consideram também que as ferramentas que 
usam estão preparadas para acompanhar as novas tendências e desafios impostos à Auditoria pela transformação 
digital atual. 

Palavras-chave 

Transformação digital; auditoria; Revisores Oficiais de Contas; Portugal. 

Abstract 

In order to increase the effectiveness and efficiency of the audit procedures and the auditors' performance, the 
auditors needed to adopt technological tools to support the auditing. With this adoption, auditors are able to 
monitor the volume, variety, and complexity of the data to be audited, and the respective speed with which they 
are produced, as a result of the dematerialization of processes and the digital transformation faced currently by 
companies. To study how this digital transformation is impacting the auditing, this research was carried out, using 
a survey addressed to Portuguese Statutory Auditors (ROC), from which 93 valid responses were obtained. Among 
other conclusions, we highlight the use of a wide variety of tools, the spreadsheet being the most used, allowing a 
better preparation of the audit procedures and the data analysis. The respondents also consider that the tools they 
use are prepared to follow the new trends and challenges imposed on the Auditing by the current digital 
transformation. 

Keywords 

Digital transformation; auditing; Statutory Auditors; Portugal. 
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1. INTRODUÇÃO 

As ferramentas informatizadas, têm vindo a ser desenvolvidas e otimizadas com o objetivo de haver maior 
conformidade nos seus procedimentos, diminuindo o risco de auditoria e aumentando, assim, a sua eficiência 
operacional, estas ferramentas apoiam o trabalho dos auditores e dos contabilistas. 

Nos últimos anos temos assistido a um aumento da quantidade de dados a analisar e da variedade e 
complexidade dos dados a auditar, bem como a velocidade com que esses dados são produzidos, principal 
resultado da desmaterialização dos processos e da transformação digital com que as empresas se estão a 
deparar. Assim, os auditores têm que se adaptar para corresponder a este desafio no seu trabalho, para 
conseguirem emitir uma opinião sobre as informações financeiras com o menor risco possível. Para tal, têm 
necessidade de adotar novos métodos, adotando ferramentas informatizadas de suporte à auditoria. 

A utilização de ferramentas e técnicas informáticas de suporte à auditoria, como por exemplo as Computer 
Assisted Audit Tools and Techniques (CAATT), os Generalised Audit Systems (GAS), e outras tecnologias de 
Inteligência Artificial, tem contribuído para a compreensão da importância deste tipo de ferramentas por 
parte dos auditores, tendo-se afirmado como uma mais-valia para a melhoria da eficácia e eficiência dos 
procedimentos de auditoria. 

Esta investigação pretende, de um modo geral, avaliar de que forma a transformação digital está a impactar o 
trabalho de auditoria através do estudo da utilização deste tipo de ferramentas pelos auditores externos em 
Portugal, tema cuja literatura científica, apesar de pertinente, ainda é escassa. Além disso, este estudo 
pretende também identificar quais as ferramentas tecnológicas mais utilizadas pelos Revisores Oficiais de 
Contas (ROC) Portugueses, em que procedimentos essas ferramentas são utilizadas e ainda avaliar a perceção 
destes profissionais sobre a adequação destas ferramentas às novas tendências tecnológicas em auditoria. Em 
Portugal, a auditoria externa é da responsabilidade dos ROC a quem é reconhecida a competência legal para 
auditar contas de qualquer organização cuja opinião resulta na emissão de um relatório de auditoria ou 
certificação legal das contas. Dada a importância desta profissão no contexto organizacional, torna-se 
imperativo este tipo de estudo que pretendem aquilatar o impacto da transformação digital no exercício desta 
atividade. 

Este artigo está divido, para além desta introdução, em mais quatro secções. A secção seguinte apresenta uma 
revisão de literatura, para apresentar os conceitos fundamentais que alicerçam este trabalho bem como alguns 
trabalhos relacionados. Seguidamente é apresentada uma secção com a metodologia de investigação adotada 
e com as questões de investigação que suportam o trabalho. Depois a apresentação e discussão dos resultados, 
e finalmente a indicação das principais conclusões e considerações finais. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Os procedimentos de auditoria, segundo Alves (2015), são usados com a finalidade de obter prova de auditoria 
na análise de documentos, transações, condições e processos, para obter factos e conclusões. Os 
procedimentos assumem diversas formas, como a observação, a indagação, a análise, a confirmação, os 
recálculos, a reexecução, a inspeção e os procedimentos analíticos. 

Com o passar dos anos, e resultado da desmaterialização dos processos, os auditores vão deixando de utilizar 
os arquivos em papel e passam a utilizar os softwares de auditoria. O uso das Tecnologias de Informação (TI) 
está a mudar os procedimentos de auditoria, onde tradicionalmente a auditoria era feita com base nos 
documentos em papel (Bierstaker et al., 2006). 
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As CAATT, segundo Bierstaker et al. (2006), proporcionam benefícios imediatos, nos processos de auditoria 
com a diminuição do tempo de aprendizagem do auditor, redução do tempo de preparação dos programas de 
trabalho, assim como do tempo que o auditor perde em campo na execução do programa de trabalho 

Os softwares de auditoria têm diversas aplicações, como sejam a utilização genérica, tal como o Excel e o 
Access, a análise e extração de dados através do software Interactive Data Extraction and Analisys (IDEA), da 
Caseware, e do ACL Analytics, e por último a gestão de papéis de trabalho em auditoria com vários softwares 
como Caseware Working Papers, ACD Auditor, Sistema Informático de Papéis de Trabalho de Auditoria (SIPTA), 
entre outros (Laureano & Pedrosa, 2016). 

O Caseware IDEA, por exemplo, é um software de análise de dados de utilização ao nível mundial, que permite 
recolher informações de várias fontes e numa grande diversidade de formatos, ambiente mais propenso a 
irregularidades. Permite assim auditorias mais rápidas e efetivas, garantindo a integridade dos dados. A 
Caseware desenvolveu ainda mais dois softwares o Caseware IDEA Analytics e o Caseware Working Papers  
(Caseware Analytics, 2018) de apoio ao trabalho do auditor.   

O GAS é apresentado como um tipo de CAATT que inclui todo o software de auditoria multiuso que pode ser 
usado para processos gerais, como seleção de registos, correspondência e relatórios. O GAS também é 
considerado como um dos tipos mais influentes de CAATT comuns, usado para facilitar o objetivo da auditoria 
e para automatizar tarefas de auditoria como extração e análise de dados (Pedrosa, Costa, et al., 2015). 

A automatização dos papéis de trabalho de auditoria representa a informatização de grande parte do processo 
de auditoria, abrangendo, planeamento, execução, documentação, supervisão e conclusão, estando 
relacionada diretamente com os processos de auditoria, tendo como objetivo manter a competitividade no 
mercado (Barros, 2003). 

O SIPTA é uma CAATT que permite documentar e executar todo o processo de auditoria, o planeamento da 
auditoria, o tratamento de dados e utilização de técnicas estatísticas, a análise de saldos e transações e recolha 
de evidências, por processos de circularização automatizados, até à fase de relato e acompanhamento. É uma 
CAATT que funciona online e na qual vários auditores podem ter acesso a qualquer momento (Baptista, 2016). 

A maior parte dos ROC, admite que as ferramentas tecnológicas de trabalho em auditoria que utilizam na sua 
firma permitem acompanhar as novas tendências de auditoria como por exemplo, Cloud, Big Data, Mobile 
Computing, e Mobile Auditing (Santos et al., 2019). 

2.1. TRABALHO RELACIONADO  

Foi realizado um estudo com o intuito de analisar a adoção das TI por auditores internos nos setores públicos 
e quais os fatores que influenciam a sua adoção, tendo-se concluído que as TI ajudam os auditores a detetar 
irregularidades e distorções nos relatórios financeiros, e que a sua utilização permite aos auditores 
apresentarem uma auditoria eficiente e melhoria na sua produtividade (Ahmi et al., 2016). 

Por sua vez, Laureano e Pedrosa (2016) efetuaram um estudo com o objetivo de comparar duas das CAATT 
mais utilizadas em Portugal, nomeadamente o Excel e o IDEA, na realização de um conjunto de tarefas de 
verificação periódica. O estudo afirma que estas duas aplicações podem ser usadas sem nenhum impedimento, 
dado que tanto o Excel como o IDEA realizam os procedimentos de auditoria com sucesso. No entanto, a 
preferência pela aquisição do Excel é maior em relação aos outros softwares, devido aos custos associados 
serem muito menores. Os custos associados com as licenças e formações necessárias para uma boa utilização 
desses softwares são muito elevados (Laureano & Pedrosa, 2016). 

O estudo de Katamba, Voon, Min e Seow (2017) acerca da utilização dos sistemas de informação por auditores 
externos na Tanzânia teve como objetivo saber qual é o nível de adoção de Sistemas de Informação por 
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auditores externos na Tanzânia e quais os fatores que influenciam os auditores externos a usar as ferramentas 
de Sistemas de Informação. Os autores concluíram que a maioria dos auditores externos utilizam mais do que 
uma ferramenta tecnológica e a ferramenta mais utilizada pelos auditores, sendo mencionada por todos os 
entrevistados do estudo, foi o Microsoft Excel (Katamba et al., 2017).  

Em relação aos fatores externos que tiveram maior influência na decisão de adoção de Sistemas de Informação 
os autores afirmam que foram a complexidade dos clientes, e os órgãos de supervisão de auditoria (Katamba 
et al., 2017) 

Outro estudo sobre a utilização das TI por parte dos ROC, dos autores Pedrosa et al. (2015), concluiu que os 
auditores com maior nível de formação profissional e os auditores pertencentes a empresas de maior 
dimensão, tendem a estar mais motivados a adotar as ferramentas de auditoria. Acresce que, auditores com 
mais idade estão menos motivados para acolher e utilizar as TI no seu trabalho. E afirmam que os auditores 
tendem a não utilizar técnicas para a deteção de fraude e avaliação de continuidade e de desempenho devido 
a não existir nenhuma ferramenta que realize estes procedimentos.  

A AuditNet é o primeiro portal online para a comunidade global de auditores, onde os auditores podem 
consultar informação e que promove a utilização das TI. Em 2010, realizaram uma investigação que teve como 
objetivo perceber como a comunidade global de auditores utiliza os softwares de auditoria e concluíram que 
mais de metade dos respondentes revelaram que utilizam software de auditoria para realizar auditoria 
contínua e para monitorização (AuditNet, 2010). Os respondentes que utilizam software de gestão de 
auditoria indicaram que os motivos de utilização desses softwares estão relacionados com a facilidade da 
utilização da ferramenta. Já os que não utilizam softwares de gestão de auditoria referiram que o custo do 
software e a dimensão do departamento de auditoria são os principais motivos para a não utilização. Em 
relação ao produto mais escolhido para analisar dados, foi o ACL e de seguida a opção Caseware IDEA.  

Em 2012 a AuditNet realizou uma nova investigação acerca de software de auditoria de análise de dados, tendo 
como objetivo determinar o que mudou desde 2010 (AuditNet, 2012). Nesta investigação obtiveram mais de 
metade das respostas de auditores de variados setores de atividade em relação à investigação anterior. O 
produto mais escolhido foi o software ACL, seguido do Microsoft Access e do Caseware IDEA. O motivo para a 
não utilização de softwares continua a ser o preço dos mesmos. Os respondentes reconheceram os benefícios 
da utilização dos programas informáticos de análise de dados, valorizando a possibilidade de, se necessário, 
analisar-se populações inteiras, o que não seria possível utilizando outras técnicas de análise de dados mais 
tradicionais. 

Um outro estudo realizado com o objetivo de perceber quais as ferramentas informáticas mais utilizadas no 
contexto da auditoria interna nas empresas portuguesas e quais os fatores que podem influenciar a adoção de 
software de suporte de auditoria concluiu que a ferramenta mais utilizada pelos auditores internos é o 
Microsoft Excel, existindo uma grande quantidade de auditores internos que utiliza software desenvolvido pela 
própria empresa. Os resultados mostraram que as empresas preferem investir em algo específico para as suas 
necessidades. Em relação à utilização das ferramentas informáticas concluíram que é influenciada pela 
experiência do auditor e pela dimensão do departamento de auditoria onde eles trabalham (Dias & Marques, 
2018). 

Sobre o uso de GAS como uma ferramenta de análise de dados pelas funções de auditoria interna no setor 
bancário na África do Sul, Van der Nest, Smidt, & Lubbe (2017) concluíram que o GAS está a ser utilizado para 
diferentes procedimentos durante a realização da auditoria interna como: identificar transações com 
características específicas para testes de controlo; realizar uma análise completa da população; identificar 
saldos de contas num determinado valor; identificar e relatar a frequência de ocorrência de riscos; e obter 
evidência de auditoria sobre a eficácia do controlo. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Esta investigação é suportada por um inquérito por questionário, dirigido, via correio eletrónico, aos 
Revisores Oficiais de Contas de Portugal, com vista a obtenção dos dados necessários para dar resposta às 
questões de investigação abaixo formuladas. 

• Como são utilizadas as ferramentas tecnológicas pelos ROC para suportar procedimentos de 
auditoria?  

• As ferramentas tecnológicas usadas variam de acordo com o setor de atividade?  

• As ferramentas tecnológicas usadas variam de acordo com a dimensão do cliente?  

• As ferramentas tecnológicas utilizadas são percecionadas pelos ROC como estando adequadas a 
acompanhar as novas tendências de auditoria? 

Para a distribuição do questionário (desenvolvido na plataforma online LimeSurvey) considerou-se a lista de 
auditores disponível no website da Ordem dos ROC em junho de 2018. Essa lista era composta por um total 
de 1459 revisores. Destes, foi enviado e-mail solicitando resposta ao questionário a 1288 ROC, que 
corresponde ao número de profissionais em atividade e com endereço de correio eletrónico disponível.  

O questionário esteve online e disponível para ser respondido entre julho e agosto de 2018, tendo sido obtidas 
132 respostas, das quais 93 respostas foram consideradas válidas para o estudo. Esta amostra representa 
cerca de 6,4% da população, o que para um grau de confiança de 90%, apresenta uma margem de erro de 8%.  

O questionário está dividido em dois grupos, o grupo 1 “Caracterização do Revisor Oficial de Contas” e o grupo 
2 “Caraterização dos Procedimentos Alterados pelas Ferramentas Tecnológicas”. 

O grupo 1, composto por 6 questões, destinou-se a recolher informação sobre os respondentes o que nos 
permitiu, por um lado, caracterizar a amostra e, por outro, identificar quais destas características influenciam 
a utilização das ferramentas tecnológicas. Com este primeiro grupo, conseguimos caraterizar os respondentes 
do inquérito e assim analisarmos o seu perfil. 

Relativamente ao grupo 2, contendo 8 questões, permitiu conhecer quais são as ferramentas tecnológicas de 
apoio à auditoria utilizadas, os procedimentos que sofreram alterações com a utilização das ferramentas e o 
grau de satisfação por parte dos ROC relativamente à utilização das ferramentas tecnologias nos 
procedimentos de auditoria em termos de eficácia e eficiência. 

Ao analisarmos as respostas dadas temos a perceção dos auditores externos sobre o impacto da utilização de 
ferramentas tecnológicas de suporte à auditoria, percebendo também se as ferramentas variam de acordo com 
o setor de atividade e a dimensão dos clientes das empresas. Este grupo tem como objetivo perceber ainda se 
os auditores estão cientes das novas tendências de auditoria, e se com essas novas tendências as suas 
ferramentas de auditoria são capazes de acompanhar esses novos procedimentos. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta secção são apresentados os resultados obtidos, descritos os procedimentos estatísticos e a análise 
realizada, e apresentada a discussão necessária com vista a obtenção de respostas às questões de investigação. 

Analisando a Figura 1, constatamos que o conjunto de respondentes com idade superior a 40 anos e inferior a 
49 corresponde a 45% da amostra, sendo a opção com mais respostas. Realçar que o intervalo de idades 
correspondente a mais de 60 anos e o intervalo de 30 a 39 anos de idade obteve, aproximadamente, 18% e 
19%, respetivamente do total das respostas. Já a opção de menos de 30 anos é a que menos respostas obteve, 
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com apenas 1% das respostas, o que era expectável pela formação e experiência necessárias para inscrição 
como ROC. A opção 50 a 59 anos obteve cerca de 17% das respostas totais. 

 
Figura 1. Idade dos respondentes  

Os resultados mostram ainda que os respondentes são sobretudo do sexo masculino, tendo uma percentagem 
de 71% das respostas. 

A maioria dos ROC (cerca de 96%) possui uma Licenciatura ou um Mestrado como habilitação, sendo as opções 
mais selecionadas pelos respondentes, como podemos analisar na Figura 2. A resposta “Licenciatura” destaca-
se mais, com cerca de 71% das respostas totais, sendo uma diferença acentuada para a resposta “Mestrado”, 
em segundo lugar com aproximadamente 25%.  

 

 
Figura 2. Habilitações dos respondentes 

Analisando a Tabela 1, as áreas mais preponderantes na formação dos ROC respondentes são as áreas de 
Gestão, Contabilidade e Economia. A área de formação com mais respostas, tendo cerca de 42 respostas, é a 
área da Gestão com cerca de 45% em relação à amostra total. Realçar que todos os respondentes podiam 
selecionar mais que uma área de formação.  Em seguida vem a área de formação de Contabilidade com 
aproximadamente 34,4% do valor total, e com uma diferença de 2%, a de “Economia” com 33,3%. Com 8,6% 
temos a área de formação de Finanças e Administração Pública com 1%. Já na opção “Outra área” a resposta 
dada pelos ROC consiste no ramo de Auditoria e de Estatística.  

Relativamente ao número de anos de experiência como ROC, representado no Figura 3, observa-se que não 
existe muita discrepância entre os intervalos de anos apresentados nas respostas, ou seja, verifica-se uma 
homogeneidade de respostas. 
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Tabela 1 – Áreas de formação dos respondentes 

Área de Formação N % da amostra 

Gestão 42 42,5% 

Contabilidade 32 23,4% 

Economia 31 33,3% 

Finanças 8 8,6% 

Outras áreas 7 7,5% 

Administração Pública 1 1,1% 

 

 
Figura 3. Experiência profissional dos respondentes, em número de anos 

A opção com mais respostas obtidas indica que 29% do valor total, cerca de 27 ROC exercem há mais de 20 
anos. A opção “De 11 a 20 anos” obteve, aproximadamente 26% do total das respostas. A opção de “inferior a 
5 anos” teve 25% das respostas e, por fim, a que teve menos respostas “De 5 a 10 anos” com uma percentagem 
de 20%. Podemos concluir que a nossa amostra inclui auditores com experiências profissionais de 
maturidades diferentes, o que poderá significar diferentes conhecimentos, métodos de trabalho e ferramentas 
de trabalho. 

Através da Figura 4, verificamos que cerca de 65% do total dos respondentes, afirma que na sua firma de 
auditoria trabalham de 1 a 4 ROC, pelo que uma percentagem considerável de respondentes pertence a firmas 
de auditoria de pequena dimensão. Em concreto, 17% responderam que na sua firma trabalha 1 único ROC, 
16% 2 ROC, 18% 3 ROC e 14% 4 ROC. Constatámos que existe um respondente que afirma que trabalham 100 
ROC na sua firma de auditoria. 

Depois de analisados os dados individualmente, cruzou-se o grau académico com a faixa etária dos 
respondentes, observando-se que a faixa etária dos 40 a 49 anos tem cerca de 45,2% das respostas e que 
31,2% das respostas pertencem a ROC com uma Licenciatura. 

De acordo com a Tabela 2 podemos concluir que os ROC com Mestrado estão compreendidos na faixa etária 
de 40 a 49 anos, representando cerca de 10,8%. Referir ainda que na faixa etária de mais de 60 anos, com cerca 
de 17 respostas, 12 respondentes possuem Licenciatura e 5 possuem Mestrado. 
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Figura 4. Número de ROC na firma onde os respondentes trabalham 

 
Tabela 2 – Habilitações por idade dos respondentes 

Área de 
Formação 

<30 anos 30-39 
anos 

40-49 
anos 

50-59 
anos 

>=60 
anos 

Licenciatura 0 14 29 11 12 

0% 15,1% 31,2% 11,8% 12,9% 

Mestrado 0 3 10 5 5 

0% 3,2% 10,8% 5,4% 5,4% 

Doutoramento 

 

1 0 1 0 0 

1,1% 0% 1,1% 0% 0% 

Bacharelato 0 0 1 0 0 

0% 0% 1,1% 0% 0% 

Pós-Graduação 0 0 1 0 0 

0% 0% 1,1% 0% 0% 

Total 1 17 42 16 17 

1,1% 18,3% 45,2% 17,2% 18,3% 
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Relativamente às ferramentas tecnológicas utilizadas pelos auditores para suportar os seus procedimentos de 
auditoria (Tabela 3), concluímos que a ferramenta de apoio à auditoria mais utilizada nas firmas de auditoria 
é a Folha de Cálculo (por exemplo, o Microsoft Excel), com 67,7% das respostas obtidas. O que significa que, 
das 93 respostas válidas, apenas 30 respondentes não utilizam folhas de cálculo. 

A segunda opção mais escolhida foi “Software desenvolvidos pela própria empresa” com cerca de 30 respostas 
(32,3% das respostas dadas pelos ROC). Destaca-se ainda o Caseware IDEA Analytics com 24 respostas e o 
Analisador de SAFT com 21. O ACD Auditor e o SIPTA têm o mesmo número de repostas com cerca de 19,4%. 

A percentagem elevada de utilização de Folhas de Cálculo, deve-se à facilidade de utilização, e aos baixos custos 
de implementação desta ferramenta em relação às restantes ferramentas. Estes resultados corroboram as 
conclusões dos estudos realizados pela AuditNet (AuditNet., 2010, 2012, 2015), Pedrosa, Laureano e Costa 
(2015) e por Dias e Marques (2018).   Já em relação aos softwares desenvolvidos pela própria empresa é uma 
solução bastante usada devido a muitas firmas de auditoria preferirem desenvolver um software à medida da 
dimensão dos seus clientes e da sua própria dimensão, e dos setores de atividade, conclusão também obtida 
por Pedrosa, Laureano e Costa (2015), por Dias e Marques (2018) e Inácio, Marques, Dias e Amaral (2020). 

Neste estudo, os inquiridos também foram questionados sobre quais as ferramentas, das indicadas como 
utilizadas, é que são usadas em cada procedimento de auditoria. Das várias respostas possíveis, combinando 
as ferramentas e os procedimentos, a Tabela 4 apresenta as dez mais frequentes. 

Tabela 3 – Número de ROC que utilizam cada ferramenta 

Ferramenta N % da amostra 

Folha de Cálculo 63 67,7% 

Software desenvolvido pela própria empresa 30 32,3% 

Caseware IDEA Analytics 24 25,8% 

Analisador de SAFT 21 22,6% 

ACD Auditor 18 19,4% 

SIPTA 18 19,4% 

Caseware Working Papers 15 16,1% 

DRAI 12 12,9% 

ACL Analytics 6 6,5% 

Active Data for Excel 4 4,3% 

Windows Auto Audit 2 2,2% 

 

Realçamos a utilização das folhas de cálculo para análise de dados com quase 55% das respostas, para papéis 
de trabalho de auditoria com 43%, para amostragem com cerca de 40% e para a extração de dados com mais 
de 31% das respostas. 
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As folhas de cálculo são sem dúvida a ferramenta tecnológica de apoio à auditoria mais utilizada para os 
procedimentos de auditoria indicados na questão. É também de referir o número de respostas obtidas para os 
softwares desenvolvidos pela própria empresa para os procedimentos de Papéis de Trabalho de Auditoria e 
Identificação e Avaliação do Risco, com cerca de 28% e 25% das respostas totais, respetivamente.  

Os respondentes selecionaram na opção “Outros”, os seguintes procedimentos de auditoria: finalização do 
trabalho e resumo dos ajustamentos; revisão analítica; memorandos e ajustamentos; circularizações; e 
relatórios. Contudo, estes casos apresentam pouca expressividade nos resultados globais. 

De acordo com Inácio, Marques, Amaral e Dias (2020), estes resultados permitem verificar que a utilização 
das ferramentas em cada procedimento de auditoria é muito semelhante tanto nos ROC como nos auditores 
internos.  

Os inquiridos foram questionados se o setor de atividade dos clientes pode alterar as ferramentas tecnológicas 
usadas, os resultados mostram que cerca de 61 dos 93 respondentes responderam negativamente e 32 
responderam afirmativamente. Concluímos então que as ferramentas utilizadas não são escolhidas de acordo 
com o setor de atividade das entidades clientes. 

Tabela 4 – Número de respondentes que utilizam cada ferramenta por procedimento 

Ferramenta » Procedimento N % da amostra 

Folha de Cálculo » Análise de Dados 51 54,8% 

Folha de Cálculo » Papéis de Trabalho de Auditoria 40 43,0% 

Folha de Cálculo » Amostragem 37 39,8% 

Folha de Cálculo » Extração de Dados 29 31,2% 

Software desenvolvido pela própria empresa » 
Papéis de Trabalho de Auditoria 

26 28,0% 

Software desenvolvido pela própria empresa » 
Identificação e Avaliação do Risco 

23 24,7% 

Caseware IDEA Analytics » Extração de Dados 19 20,4% 

Folha de Cálculo » Identificação e Avaliação do 
Risco 

19 20,4% 

Software desenvolvido pela própria empresa » 
Deteção de Fraude 

19 20,4% 

Software desenvolvido pela própria empresa » 
Extração de Dados 

18 19,4% 

 

Sobre a possibilidade de alteração das ferramentas tecnológicas utilizadas conforme a dimensão do cliente 
auditado, apurou-se as seguintes respostas: 53,8% dos respondentes, que corresponde a 50 respostas das 93, 
responderam que “Sim”, e os restantes 46,2% responderam que “Não”. 
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Para se perceber qual é perceção dos auditores externos relativamente ao impacto da utilização das 
ferramentas tecnológicas de suporte à auditoria, foram analisadas as frequências de respostas de cada 
procedimento de auditoria, com base num índice de satisfação da escala de Likert de 5 itens. Com isto, criou-
se um ranking dos procedimentos de auditoria que, de acordo com a opinião dos respondentes, se tornam 
mais eficazes com o contributo destes softwares. 

Da análise da Tabela 5, conclui-se que 61 dos respondentes consideram a identificação e avaliação do risco 
como sendo o procedimento de auditoria que mais beneficia, em termos de eficácia, com o uso das ferramentas 
tecnológicas. Salientar que entre 35% a 61% dos respondentes considera-se satisfeito com as TI utilizadas. Ou 
seja, considerando a perceção dos respondentes, as ferramentas tecnológicas de trabalho em auditoria estão 
preparadas e são capazes de realizar a maioria os procedimentos com um grau de eficácia satisfatória.  

Tabela 5 – Ranking dos procedimentos de auditoria que se tornam mais eficazes 

Procedimento de Auditoria Grau de Satisfação Frequência Absoluta 

Identificação e Avaliação do Risco Satisfeito 61 

Análise de Dados Satisfeito 54 

Papéis de Trabalho de Auditoria Satisfeito 54 

Extração de Dados Satisfeito 48 

Amostragem Satisfeito 45 

Deteção de Fraude Satisfeito 35 

Outro Satisfeito 40 

 

Na Tabela 6, apresenta-se o ranking dos procedimentos de auditoria que se tornam mais eficientes, de acordo 
com a perceção dos respondentes, com o contributo destes softwares. 

Relativamente à Tabela 6, podemos verificar que para os respondentes o procedimento de auditoria 
“Identificação e Avaliação do Risco” é também aquele que mais beneficia, em termos de eficiência, com o uso 
das ferramentas tecnológicas (52 respostas). Verificamos ainda 46 respostas com um nível de “Satisfeito” para 
os procedimentos de Análise de Dados.  

Com vista a identificar se o grau de satisfação quanto ao contributo desses softwares na eficácia dos 
procedimentos de auditoria é influenciada, ou não, pela idade, o sexo, as habilitações e o número de anos como 
ROC do respondente, pretendeu-se aplicar o teste estatístico Qui-Quadrado. No entanto, como os pressupostos 
do teste não se verificam, aplicou-se o teste exato de Fisher. O valor Sig. para cada um dos testes exatos de 
Fisher é quase sempre muito superior a 0,05 (Tabela 7). Logo há uma forte evidência estatística para não 
rejeitarmos a hipótese de independência. 

Designadamente, concluímos que existem apenas duas hipóteses em que o valor do Sig. é menor do que 0,05. 
Ou seja, a variável em análise é influenciada da seguinte forma:  

• O grau de satisfação relativamente ao procedimento de auditoria de “Identificação e Avaliação do 
Risco” é influenciado pelo sexo dos Revisores Oficiais de Contas.  
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Verifica-se que os respondentes do sexo feminino são os mais satisfeitos com a utilização das 
ferramentas neste procedimento. Existe influência do sexo dos ROC devido ao valor do Sig. ser de 0,044 
que, sendo inferior a 0,05, aponta para a dependência das variáveis em causa. 

• O grau de satisfação relativamente ao procedimento de auditoria de Deteção de Fraude é influenciado 
pelas Habilitações dos Revisores Oficiais de Contas. 

Em relação às Habilitações concluímos, que os respondentes com o nível académico de Mestrado, são 
os mais satisfeitos perante a utilização de ferramentas tecnológicas no procedimento de Deteção de 
Fraude. Com isto, verificamos que o valor do Sig. é de 0,036, que sendo inferior a 0,05, aponta para a 
dependência destas variáveis.  

Tabela 6 – Ranking dos procedimentos de auditoria que se tornam mais eficientes 

Procedimento de Auditoria Grau de Satisfação Frequência Absoluta 

Identificação e Avaliação do Risco Satisfeito 52 

Análise de Dados Satisfeito 46 

Papéis de Trabalho de Auditoria Satisfeito 45 

Extração de Dados Satisfeito 42 

Amostragem Satisfeito 41 

Deteção de Fraude Satisfeito 38 

Outro Satisfeito 28 

 
Tabela 7 –Fatores que influenciam o grau de satisfação quanto ao contributo dessas ferramentas na eficácia nos 

procedimentos (Valor Sig. no Teste Qui-Quadrado) 

Procedimento de Auditoria Idade Sexo Habilitações Nº Anos 
como ROC 

Identificação e Avaliação do Risco 0,881 0,044 0,509 0,643 

Deteção de Fraude 0,739 0,141 0,036 0,210 

Amostragem 0,876 0,620 0,509 0,235 

Extração de Dados 0,585 0,864 0,611 0,675 

Análise de Dados 0,383 0,805 0,475 0,278 

Papéis de Trabalho de Auditoria 0,183 0,884 0,126 0,118 

Outro 0,165 0,743 0,301 0,352 
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Posteriormente, foi utilizado o teste do Qui-Quadrado para se verificar se o grau de satisfação quanto ao 
contributo desses softwares na eficiência dos procedimentos de auditoria é influenciada ou não pela idade, o 
sexo, as habilitações e o nº de anos como ROC do respondente. De referir que consideramos a eficiência como 
sendo a capacidade do software auxiliar o desempenho do auditor, seja por exemplo na diminuição do tempo 
de execução, por possibilitar o processamento de amostras de maior dimensão, por fornecer melhores 
evidencias, ou por suportar a opinião do auditor. 

Através da Tabela 8, verificamos que grande parte das variáveis em análise, não é influenciada pelas variáveis 
independentes.  

Tabela 8 –Fatores que influenciam o grau de satisfação quanto ao contributo dessas ferramentas na eficiência nos 
procedimentos (Valor Sig. no Teste Qui-Quadrado) 

Procedimento de Auditoria Idade Sexo Habilitações Nº Anos 
como ROC 

Identificação e Avaliação do 
Risco 

0,251 0,283 0,008 0,305 

Deteção de Fraude 0,515 0,913 0,014 0,077 

Amostragem 0,294 0,215 0,168 0,109 

Extração de Dados 0,056 0,879 0,200 0,236 

Análise de Dados 0,180 0,834 0,795 0,304 

Papéis de Trabalho de 
Auditoria 

0,024 0,668 0,134 0,048 

Outro 0,118 0,881 0,655 0,055 

Concluímos que existem apenas quatro hipóteses para as quais o valor do Sig. é menor que 0,05. Logo, a 
variável em análise é influenciada da seguinte forma:  

• O grau de satisfação relativamente ao procedimento de auditoria de “Identificação e Avaliação do 
Risco” é influenciado pelas habilitações dos Revisores Oficiais de Contas. 

Concluímos que os respondentes com licenciatura são os mais satisfeitos com a utilização das 
ferramentas neste procedimento. Existe influência das habilitações dos ROC no procedimento de 
auditoria de Identificação e Avaliação do Risco devido ao valor do Sig. ser de 0,008. 

• O grau de satisfação relativamente ao procedimento de auditoria de Deteção de Fraude é influenciado 
pelas habilitações dos Revisores Oficiais de Contas. 

Os respondentes com Licenciatura são os mais satisfeitos na execução do procedimento de Deteção de 
Fraude com suporte às ferramentas tecnológicas de auditoria. O valor de Sig., é de 0,014.  

• O grau de satisfação relativamente ao procedimento de auditoria de “Papéis de Trabalho de Auditoria” 
é influenciado pela idade dos Revisores Oficiais de Contas. 

Já os respondentes no intervalo de idades “De 40 a 49 anos” são os mais satisfeitos na execução do 
procedimento de auditoria de Papéis de Trabalho de auditoria com apoio das ferramentas 
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tecnológicas. O valor do Sig. é de 0,024, o que demonstra que a hipótese é influenciada pela variável 
independente. 

• O grau de satisfação relativamente ao procedimento de auditoria de “Papéis de Trabalho de Auditoria” 
é influenciado pelo número de anos como Revisores Oficiais de Contas. 

Verificamos que o valor do Sig. é de 0,048 o que é inferior a 0,05, logo o procedimento de auditoria 
Papéis de Trabalho também é influenciado pela variável independente número de anos como ROC.  

Realçar que o procedimento de auditoria de Papéis de Trabalho de Auditoria contém duas variáveis 
independentes com valor do Sig. inferior a 0,05, tonando-se assim o procedimento onde as variáveis 
independentes têm mais influência.   

Em relação à questão de investigação que pretende avaliar se as ferramentas tecnológicas utilizadas permitem 
acompanhar as novas tendências de auditoria (por exemplo, Cloud, Big Data, Mobile Computing, e Mobile 
Auditing), os respondentes afirmam ter uma perceção positiva quanto à adequação das ferramentas adotadas 
aos novos desafios da auditoria. De facto, 57% dos respondentes ou concordam ou concordam totalmente com 
esta adequação, sendo que apenas 17,3% discordam ou discordam totalmente. Os restantes (25,8%) 
responderam “Nem discordo, nem concordo”.  

Para analisar se estes resultados dependem das características do respondente, como a sua idade, sexo, 
habilitações e experiência, pretendeu-se aplicar o teste Qui-Quadrado, no entanto, como os pressupostos do 
teste não se verificam, aplicou-se o teste exato de Fisher. O valor Sig. para cada um dos testes exatos de Fisher 
é sempre muito superior a 0,05, logo há uma forte evidência estatística para não rejeitarmos a hipótese de 
independência.  

Foi elaborado o gráfico da Figura 5, para verificarmos como varia a opinião dos respondentes de acordo com 
a sua idade. Não se observa um decréscimo da concordância com o aumento da idade, até porque somente 3 
dos 17 respondentes com 60 ou mais anos discordam ou discordam totalmente com a adequação das 
ferramentas às novas tendências em auditoria. 

 
Figura 5. Concordância dos respondentes quanto à adequação das ferramentas às novas tendências em auditoria por idade 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste estudo foi avaliar de que forma a transformação digital está a impactar o trabalho de 
auditoria, nomeadamente, analisando a utilização de ferramentas informáticas de trabalho em auditoria na 
perspetiva do ROC, e com isto, dar a conhecer quais as ferramentas tecnológicas mais utilizadas e verificar o 
impacto que estas tiveram nos procedimentos de auditoria executados pelos Revisores Oficiais de Contas.   
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Os principais resultados desta investigação revelam que os ROC utilizam o Microsoft Excel na execução dos 
procedimentos de auditoria, o que vai de encontro com outros estudos existentes. 

Concluiu-se que para além dos ROC usarem as folhas de cálculo para executarem os procedimentos de 
auditoria, vários ROC responderam que utilizam Softwares desenvolvidos pela própria empresa e o Caseware 
Idea Analytics. O que mostra que as empresas preferem desenvolver o seu software à medida das suas 
necessidades do que investirem na aquisição de licenças, geralmente mais caras, das outras ferramentas de 
auditoria. Podendo assim, desenvolver um software com várias funcionalidades, ajustadas à dimensão e ao 
setor de atividade dos seus clientes.  

Concluímos que mais de metade dos respondentes concorda que as ferramentas tecnológicas usadas pelos 
auditores não variam de acordo com o setor de atividade, já em relação à dimensão do cliente, os ROC admitem 
que as ferramentas tecnológicas utilizadas variam, razão pela qual muitos dos respondentes tiveram de 
adquirir ou alterar as ferramentas tecnológicas.  

Relativamente ao grau de satisfação dos ROC quanto ao contributo desses softwares na eficácia dos 
procedimentos de auditoria, conclui-se que esta satisfação quanto à eficácia no procedimento de auditoria de 
Identificação e Avaliação do Risco é influenciada pelo sexo dos Revisores Oficiais de Contas e a satisfação 
quanto à eficácia no procedimento de auditoria de Deteção de Fraude é influenciado pelas habilitações dos 
Revisores Oficiais de Contas. 

Analisou-se ainda o grau de satisfação quanto ao contributo desses softwares na eficiência dos procedimentos 
de auditoria. E concluiu-se que a satisfação quanto à eficiência no procedimento de auditoria de Identificação 
e Avaliação do Risco é influenciada pelas habilitações dos Revisores Oficiais de Contas, o procedimento de 
auditoria de Deteção de Fraude é influenciado pelas habilitações dos Revisores Oficiais de Contas, o 
procedimento de auditoria de Papéis de Trabalho de Auditoria é influenciado pela idade dos Revisores Oficiais 
de Contas e o procedimento de auditoria de Papéis de Trabalho de Auditoria é influenciado pelo número de 
anos como Revisores Oficiais de Contas.  

Verificou-se que os ROC consideram que a utilização deste tipo de ferramentas contribui mais para a eficácia 
e eficiência nos seguintes procedimentos de auditoria: Identificação e Análise do Risco, Análise de Dados e 
Papéis de Trabalho de Auditoria.  

Conclui-se que a maior parte dos ROC, admite que as ferramentas tecnológicas de trabalho em auditoria que 
utilizam na sua firma permitem acompanhar as novas tendências de auditoria. 

A principal limitação deste trabalho está relacionada com a dimensão da amostra, que representa somente 
cerca de 7% do número de ROC atualmente em atividade em Portugal. Isto significa que os resultados deste 
estudo apresentam uma margem de erro de 10% para um grau de confiança de 95%. 

Como trabalho para futuras investigações, sugere-se perceber, na perspetiva do auditor externo quais as 
alterações sentidas na execução do seu trabalho nas suas empresas, qual a evolução da utilização das 
ferramentas tecnológicas e por fim, comparar e analisar dados obtidos em Portugal com conclusões obtidas 
em outros países. 
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Resumo 
Considerando o momento importante em que o primeiro programa de pós-graduação em Contabilidade no Brasil 
completa 50 anos, evidencia-se as principais contribuições científicas do país no campo das Ciências Contábeis em 
veículos internacionais qualificados. Utilizando-se análise bibliométrica, os resultados ressaltam a relevância em nível 
internacional de pesquisas científicas que envolvam mercados emergentes como o Brasil na área contábil, assim como 
a área de Contabilidade Financeira em maior evidência e a maioria dos artigos com coautoria de pesquisadores 
vinculados a instituições estrangeiras, com destaque para a Espanha. A pesquisa possui implicações teóricas e práticas 
ao sinalizar as linhas de pesquisa de destaque, os temas abordados nessas publicações de impacto e a importância das 
parcerias internacionais para oportunizar discussões e publicações a nível internacional. 

Palavras-chave 
Brasil, pesquisa científica, contabilidade, bibliometria  

Abstract 
As an important moment in which the first accounting graduate program in Brazil completes its 50 years, this 
research examines main scientific Brazil’s contributions in the Accounting Sciences knowledge field in qualified 
international journals. Using a bibliometric analysis, the results support the relevance at the international scientific 
level in research involving emerging markets such as the accounting area of Brazil, as the Financial Accounting 
area with evidence and most articles co-authored by researchers linked to foreign institutions, especially Spain. 
The research has theoretical and practical implications by signaling the main research lines and the topics covered 
in these impact publications and the importance of international partnerships to provide opportunities for 
discussions and publications at an international level. 
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Brazil, scientific research, accounting, bibliometrics 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar da evolução do papel da mulher no mercado de trabalho, subsistem, ainda, alguns obstáculos à sua Em 
2020, o primeiro Programa de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu em Contabilidade no Brasil completou 50 
anos. Criado em 1970, o PPG em Controladoria e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP) foi o 
precursor para a propagação de cursos stricto sensu em Contabilidade no Brasil (Mello, 2020) e possui a 
melhor avaliação da área pelo Ministério da Educação brasileiro, seguindo como referência no Brasil (Pontes, 
Silva, Cabral, Santos, & Pessoa, 2017). 

No século XX surgiram outros três programas de Mestrado em Contabilidade no Brasil, além do primeiro 
programa de Doutorado da área na USP (Riccio, Carastan, & Sakata, 1999). A partir de 1999, houve um 
expressivo aumento no país dos PPGs stricto sensu em Contabilidade (Mestrado e Doutorado) (Homero, 2017), 
o que possibilitou a criação de eventos e periódicos científicos nacionais específicos para a área (Peleias, Silva, 
Segreti, & Chirotto, 2007; Nascimento, Junqueira, & Martins, 2010). 

Segundo dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2021), até 2020 
são reconhecidos 39 PPGs stricto sensu em Contabilidade, com 29 mestrados e 15 doutorados acadêmicos e 9 
mestrados e 2 doutorados profissionais. Como resultado, a partir de 2010 ocorreu um significativo aumento 
no patamar de produção acadêmica em Contabilidade no Brasil (dissertações e teses) (Pontes et al., 2017). 
Leite (2008) afirma que os PPGs stricto sensu em Contabilidade no Brasil são entendidos como propulsores da 
produção científica, com a formação de pesquisadores que contribuirão para o conhecimento científico da área 
por meio da realização de publicações em periódicos.  

Ao considerar o importante momento da pesquisa científica em Contabilidade no Brasil, essa investigação 
analisa suas contribuições à área contábil com maior impacto na literatura internacional. Uma avaliação 
histórica permite reflexões sobre estruturas e acontecimentos e uma melhor compreensão sobre 
transformações e movimentos sociais (Burke, 1990). Ainda, “mapear e conhecer trabalhos acadêmicos 
publicados em determinada área por meio de revisões sistemáticas é uma das formas de possibilitar a 
avaliação e a reflexão desses trabalhos e da área em questão”, permitindo “detectar indicadores, tendências e 
vieses” (Cardoso, Mendonça, Riccio, & Sakata, 2005, p. 35).  

Essa revisão temática é, portanto, importante no aspecto acadêmico ao revelar as principais contribuições 
realizadas pelo Brasil no campo de conhecimento das Ciências Contábeis em veículos internacionais 
qualificados e que contribuíram para o avanço acadêmico da área em seus 50 anos. Carnegie e Napier (1996) 
afirmam que a pesquisa na área contábil requer e deve se beneficiar do entendimento de como foram tratados 
os tópicos semelhantes anteriormente para evitar os mesmos erros e compreender o direcionamento da 
Contabilidade como instrumento de poder e controle organizacional e social. 

Para o cenário brasileiro, conforme Martins (2008), avaliar o estágio da produção acadêmica pode contribuir 
para seu aprimoramento ou reformulação. Por isso, essa investigação é relevante no aspecto social ao 
considerar que a educação é fator essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país em que as 
Ciências Contábeis, como ciência social aplicada, exercem papel significativo nesse aspecto de 
desenvolvimento (Vendruscolo & Behar, 2014). Por esses motivos, esse trabalho realiza uma análise 
bibliométrica da publicação científica qualificada em Contabilidade realizada pelo Brasil, fornecendo 
informações que possam direcionar futuras ações de pesquisa visando o seu aprimoramento e consequente 
ampliação de impactos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. PESQUISA CIENTÍFICA NO BRASIL 

A legitimação e ascendência da ciência no Brasil ocorre a partir do século XIX (Schwartzman, 2015). Contudo, 
a disseminação de instituições de ensino superior no Brasil ocorre a partir de 1870 (Venâncio, 1977). Em 
1917, cria-se a primeira revista para divulgar trabalhos científicos no Brasil e, a partir de 1930, aumenta-se a 
autonomia das universidades e seu direcionamento para atividades de pesquisa ao invés do ensino 
profissional. Em 1934 há a criação da Universidade de São Paulo, atuando de forma integrada, com autonomia 
administrativa e acadêmica, permitindo maior espaço para a ciência (Schwartzman, 2015). 

O termo “pós-graduação” foi utilizado pela primeira vez na década de 1940 (BRASIL, 1946). Em 1951 cria-se 
a Capes, que desde 1966 “passou a atuar na qualificação dos professores das universidades brasileiras, 
destacando-se na formulação da nova política para a pós-graduação.” (CAPES, 2008, n/p). A partir de 1988, a 
Capes é incumbida da avaliação da pós-graduação das instituições de ensino brasileiras, buscando a 
valorização da pesquisa e da produção científica (Kuenzer & Moraes, 2005). 

Atualmente o Brasil possui 7.059 cursos de PPG stricto sensu concentrados em 49 áreas do conhecimento. A 
área com maior número de cursos é Ciências Agrárias (361 cursos), seguida das áreas de Educação (288 
cursos), e Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (262 cursos) (CAPES, 2021).  

Os investimentos governamentais para as publicações científicas no país são essenciais (Moreira, 2009). No 
Brasil, os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento pela iniciativa privada consistem em 0,55% do PIB 
do país, enquanto países como Estados Unidos, França, Alemanha e Coreia do Sul ultrapassam 2% do PIB. Em 
termos de investimentos públicos, o Brasil investe cerca de 0,6% do PIB, ficando na média dos países da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 0,69% (Senado, 2012).  

Comparar o impacto da produção científica entre os países auxilia para direcionar investimentos e ações 
estratégicas visando o desenvolvimento científico e tecnológico (King, 2004; Wagner, Whetsell, Baas, & 
Jonkers, 2018). Fiorin (2007) acrescenta a internacionalização como um dos fatores que impulsionam o 
desenvolvimento científico. Para o autor, a cooperação entre comunidades de pesquisadores é essencial para 
que o conhecimento e a inovação atuem no desenvolvimento dos países e traga consequências positivas para 
as populações. Nesse sentido, a Capes tem incentivado que a pós-graduação no Brasil direcione esforços para 
internacionalização e publicações científicas de maior impacto (Patrus, Shigaki, & Dantas, 2018). 

2.2. PESQUISA EM CONTABILIDADE EM ÂMBITO INTERNACIONAL 

Historicamente, a Contabilidade foi desenvolvida como prática de registo e controle de patrimônio, sendo 
gradativamente um instrumento de reporte dos fatos de determinada atividade econômica. Contudo, mesmo 
percebida como prática rotineira e orientada por regras (prática técnica), ainda tem conceito difuso, é 
abrangida como prática social e moral e infere no comportamento individual, organizacional e social (McBride 
& Verma, 2021).  

Todas essas expertises e o desenvolvimento de ligações complexas entre as práticas tradicionais relacionadas 
aos cálculos contábeis e as práticas gerenciais possibilitaram à Contabilidade permear os territórios da 
engenharia, do direito, da economia e da estratégia de negócios (Hopwood & Miller, 1994). Portanto, a 
Contabilidade historicamente contribui e é afetada pelas mudanças nas organizações (Carnegie, McBride, 
Napier, & Parker, 2020).  

Bricker (1989), ao analisar a estrutura das pesquisas em Contabilidade, assume que a integração de diferentes 
abordagens promove o poder explicativo e preditivo de uma disciplina e constatou que algumas áreas da 
Contabilidade integradas e outras, como a contabilidade acadêmica, são isoladas. Assim, depreende-se que as 
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pesquisas em contabilidade são, em geral, fragmentadas, demandando esforços na busca por abordagens que 
visem sua integração. 

Hopper e Bui (2016) avaliaram artigos publicados de 1990 a 2014 para identificar se as publicações sobre 
contabilidade gerencial tiveram papel crítico no período analisado. Verificaram que, apesar de apresentarem 
uma avaliação analítica e criteriosa, as pesquisas enfocaram interesses das instituições privadas e 
governamentais, sendo pouco pesquisada sua relação com empregados, sociedade civil e interesse público.  

Deegan (2017) investigou a pesquisa em contabilidade social e ambiental em um período de 25 anos. 
Constatou que os programas responsáveis pela produção da ciência contábil no mundo pouco mudaram nas 
últimas décadas, mantendo o foco na performance financeira, preterindo sua capacidade de atuar na 
identificação e resolução de problemas sociais. 

Hopper, Lassou e Soobaroyen (2017) afirmam que os pesquisadores de países em desenvolvimento tendem a 
direcionar suas pesquisas para temas de interesse de países desenvolvidos, a fim de aumentar a chance de 
publicação em eventos e periódicos internacionais, fazendo com que temas relevantes para os países em 
desenvolvimento não sejam investigados. 

3. METODOLOGIA 

A avaliação da qualidade da produção científica inclui a análise bibliométrica (Leite, 2008), metodologia 
utilizada nesta investigação que estuda e classifica materiais bibliográficos de forma quantitativa, permitindo 
uma observação ampla do campo de pesquisa e possibilitando identificar tendências e contribuições de maior 
impacto (Merigó & Yang, 2016). Merigó e Yang (2016) elencam diversos estudos bibliométricos realizados na 
área de contabilidade, abordando periódicos científicos, instituições e regiões, como é o caso da presente 
pesquisa. 

O levantamento de dados ocorreu em 2021 (abril) na base de dados Scopus, considerada uma fonte para 
estudos cientométricos com relevante abrangência na área de Ciências Sociais (Cortés-Sanchez, 2020), 
utilizada em estudos bibliométricos recentes na área contábil (Balstad & Berg, 2020; Cortés-Sanchez, 2020; 
Ezenwoke, Ezenwoke, Eluleya, & Olusanmi, 2019; Zhong, Geng, Liu, Gao, & Chen, 2016). Selecionou-se nessa 
base artigos publicados entre 1970 e 2020 com autores afiliados à Instituições brasileiras, limitando-se às 
subáreas Negócios, Gestão e Contabilidade (BUSI) e Economia, Econometria e Finança (ECON), totalizando 
1.786 artigos. 

Fiorin (2007) apresenta duas formas tradicionais para se mensurar os resultados das pesquisas de um país: a 
avaliação do número de artigos publicados em revistas internacionais e o impacto destas pesquisas por meio 
da contagem das citações de que foram objeto. Por isso, para identificação dos artigos científicos com maior 
impacto na literatura internacional, considerou-se aqueles que apresentaram, no mínimo, 10 citações 
registadas na base Scopus até a data da coleta dos dados, resultando em 352 artigos. Esse critério de corte 
utiliza o i10-index Google Scholar, índice relevante para métrica de impacto popular, aplicável a 
pesquisadores, periódicos e instituições (Dhamdhere, 2018; Silva, 2021). 

Desses 352 artigos, selecionou-se os artigos nos quais algum autor declarou vínculo com PPG em 
Contabilidade do Brasil, antes ou durante o ano de sua publicação, resultando em 15 artigos, perfazendo o 
corpus de análise deste estudo. 

Para a análise desse corpus, utilizou-se os seguintes indicadores bibliométricos: número de citações/artigo 
(Ezenwoke et al., 2019); número de publicações/ano (Balstad & Berg, 2020); publicações/autor (Ezenwoke 
et al., 2019); publicações/periódico (Balstad & Berg, 2020) publicações/instituição à qual o autor está afiliado 
(Merigó & Yang, 2016) - no caso, autor brasileiro; publicações/número de coautores (Cortés-Sanchez, 2020); 
publicações/país-sede da instituição a qual o autor está afiliado (Merigó & Yang, 2016); frequência de 
palavras-chave (Zhong et al., 2016); e número de publicações/área temática (Ezenwoke et al., 2019). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos que constituíram o corpus de análise e respectiva quantidade de citações são apresentados na 
Tabela 1. 

Tabela 1 – Número de citações/artigo 

Publicação Citações 

Lo, K., Ramos, F., & Rogo, R. (2017). Earnings management and annual report readability. Journal of 
Accounting and Economics, 63(1), 1-25. 

100 

Ardichvili, A., Jondle, D., Kowske, B., Cornachione, E., Li, J., & Thakadipuram, T. (2012). Ethical cultures in 
large business organizations in Brazil, Russia, India, and China. Journal of Business Ethics, 105(4), 415-
428. 

62 

Lopes, A. B., & Alencar, R. C. (2010). Disclosure and cost of equity capital in emerging markets: the 
Brazilian case. The International Journal of Accounting, 45(4), 443-464. 

55 

Balbinotti, M. A. A., Benetti, C., & Terra, P. R. S. (2007). Translation and validation of the Graham‐Harvey 
survey for the Brazilian context. International Journal of Managerial Finance, 3(1), 26-48. 

28 

Guerreiro, R., Pereira, C. A., & Frezatti, F. (2006). Evaluating management accounting change according to 
the institutional theory approach: A case study of a Brazilian bank. Journal of Accounting & 
Organizational Change, 2(3), 196-228. 

23 

Rodrigues, L. L., Schmidt, P., & Santos, J. L. (2012). The origins of modern accounting in Brazil: Influences 
leading to the adoption of IFRS. Research in Accounting Regulation, 24(1), 15-24. 

19 

Gomez-Conde, J., Lunkes, R. J., & Rosa, F. S. (2019). Environmental innovation practices and operational 
performance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(5), 1325-1357. 

18 

Pagliarussi, M. S., & Rapozo, F. O. (2011). Agency relationships in a Brazilian multifamily firm. Family 
Business Review, 24(2), 170-183. 

18 

Ensslin, S. R., & Carvalho, F. N. (2007). Voluntary disclosure of intellectual capital in the Brazilian context: 
an investigation informed by the international context. International Journal of Accounting, Auditing and 
Performance Evaluation, 4(4-5), 478-500. 

15 

Almeida, J. E. F., & Dalmácio, F. Z. (2015). The effects of corporate governance and product market 
competition on analysts' forecasts: evidence from the Brazilian capital market. The International Journal 
of Accounting, 50(3), 316-339. 

14 

Horton, K. E., & Wanderley, C. A. (2018). Identity conflict and the paradox of embedded agency in the 
management accounting profession: Adding a new piece to the theoretical jigsaw. Management 
Accounting Research, 38, 39-50. 

12 

Crisóstomo, V. L., Iturriaga, F. J. L., & González, E. V. (2014). Financial constraints for investment in Brazil. 
International Journal of Managerial Finance, 10(1), 73-92. 

12 

Osma, B. G., Gisbert, A., & Cristóbal, E. H. (2017). Public oversight systems for statutory auditors in the 
European Union. European Journal of Law and Economics, 44(3), 517-552. 

11 

Cupertino, C. M., Martinez, A. L., & Costa Jr, N. C. (2015). Earnings manipulations by real activities 
management and investors’ perceptions. Research in International Business and Finance, 34, 309-323. 

11 

Beuren, I. M., Hein, N., & Klann, R. C. (2008). Impact of the IFRS and US‐GAAP on economic‐financial 
indicators. Managerial Auditing Journal, 23(7), 632-649. 

11 

Destacam-se na Tabela 1 os três primeiros artigos, que tiveram mais de 50 citações. Nota-se, ainda, que todos 
foram publicados a partir de 2006 e os anos com mais publicações foram 2007, 2012, 2014 e 2015 (duas cada). 

Em termos gerais, percebe-se um quantitativo reduzido de publicações de impacto. Todavia, analisando os 
anos de publicação, observa-se que na primeira década (2001-2010) publicaram-se cinco artigos, enquanto 
na década seguinte (2011-2020) ocorreram 10 publicações, evidenciando uma tendência de crescimento em 
quantidade e qualidade das produções. 

Salienta-se que todos os artigos foram publicados na língua inglesa. Curry e Lilis (2017) afirmam que essa 
língua é dominante nos periódicos acadêmicos em âmbito global e é reconhecida como a língua franca para a 
comunicação científica.  
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Autores da área de ciências sociais reconhecem uma hegemonia de determinados centros econômicos e 
políticos na produção acadêmica internacional (Carvalho & Sasseron, 2014), o que também ocorre na pesquisa 
em Contabilidade, em que se observa um domínio por países de língua inglesa (Raffournier & Schatt, 2010). 
Reconhece-se a existência de uma barreira idiomática na área contábil, visto a tradição de países anglo-saxões 
na pesquisa contábil e seus principais periódicos apenas aceitando submissões na língua inglesa (Raffournier 
& Schatt, 2010).  

A constatação dessa investigação reforça a ideia que a língua inglesa se configura como fator importante para 
que a pesquisa tenha relevante impacto internacional na área contábil e sugere que esse aspecto tem sido 
considerado pelos pesquisadores brasileiros em contabilidade nessas últimas décadas. 

Quanto ao número de artigos por autor, não se observa um pesquisador afiliado a PPG em Contabilidade 
brasileiro de maior destaque, visto que todos perfizeram um artigo publicado ao longo do período. Os 
periódicos de maior destaque em termos de publicação de artigos científicos brasileiros na área são o 
International Journal of Accounting e o International Journal of Managerial Finance (duas cada). 

A análise de publicações por instituição identificou 29 autores vinculados a onze instituições brasileiras. 
Quatro com mais de uma publicação: USP (quatro), FUCAPE Business School (três), Universidade Federal de 
Santa Catarina (três) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (duas). A USP com maior número de 
publicações reforça a importância do primeiro PPG em Controladoria e Contabilidade originado nessa 
instituição e, conforme Mello (2020), foi primordial para a propagação do stricto sensu em Contabilidade no 
Brasil. 

Em termos de quantitativo de coautores e análise da dinâmica colaborativa das publicações (Soares, Picolli & 
Casagrande, 2018), verifica-se que a média geral é de 2,87 autores por artigo. Nove artigos (60%) foram 
desenvolvidos com três autores, cinco (33,3%) com dois autores e um artigo (6,7%) contou com seis autores. 
Portanto, destaca-se que todas as publicações relevantes com contribuição de PPG em Contabilidade 
brasileiros foram realizadas de maneira colaborativa. 

Os artigos analisados tiveram 43 autores distintos. Desses, 27 possuem afiliação à instituição brasileira, 14 à 
instituição estrangeira e dois declararam afiliação concomitante brasileira e estrangeira. Oito artigos 
apresentaram parcerias entre coautores brasileiros e estrangeiros (53,3%), principalmente com espanhóis 
(seis autores) e americanos (cinco). Na sequência, tem-se Canadá (três), Portugal e Holanda (um cada). 

Interessante notar que os dois artigos mais citados resultaram de parcerias internacionais, um com o Canadá 
e o outro com os Estados Unidos. Tal evidência corrobora com Farias (2017) que descreve a importância de 
parcerias com autores nativos de países de língua inglesa como processo central para alcance da 
internacionalização e com Glanzel (2002) que verifica que os artigos publicados em coautoria internacional 
apresentam maior impacto, traduzindo-se em maior quantidade de citações. Também é notório que, dos oito 
artigos resultantes de parcerias internacionais, sete foram publicados na última década, ou seja, 70% dos 
artigos de relevante impacto publicados com a contribuição de PPGs em Contabilidade brasileiros e 
participação de autores de instituições estrangeiras. 

Dos temas mais abordados, as palavras-chave e áreas temáticas analisadas resultaram, em conjunto, em 71 
palavras-chave apresentadas em nuvem de palavras na Figura 1. 
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Figura 1 – Nuvem de palavras-chave 

Fonte: elaboração própria por meio do site https://wordsift.org/ 

 

Destacam-se as seguintes palavras-chave: Brazil (6 ocorrências), Emerging Markets (3 ocorrências), 
Accounting, Disclosure, Earnings Management e Management Accounting (2 ocorrências cada). Essas seis 
palavras possuem juntas 17 ocorrências (24%), enquanto as demais 54 palavras-chave apresentaram apenas 
uma ocorrência (76%), indicando heterogeneidade de temas de pesquisa. 

Essa análise também permite inferir que pesquisas com contribuição dos PPG em Contabilidade brasileiros 
com abordagem ao Brasil, inclusive enquanto mercado emergente, tem apresentado relevante impacto, o que 
também se observa em palavras-chave como “BRICs” e “Brazilian Context”. Ademais, verifica-se proeminência 
de estudos de impacto nos temas “evidenciação” e “gerenciamento de resultados”. 

A análise por áreas temáticas partiu da categorização de Pontes, Silva, Cabral, Santos e Pessoa (2017). A área 
mais abordada foi Contabilidade Financeira (7 artigos), seguida de Controladoria e Contabilidade Gerencial, 
Contabilidade e Governança Corporativa (2 artigos cada), Auditoria e Perícia, e Contabilidade e Abordagens 
Comportamentais (1 artigo cada). Para além da categorização dos autores supracitados, identificou-se um 
artigo da área temática de Ética Empresarial e outro na área de Finanças. 

O estudo de Pontes et al. (2017), baseado em dissertações de mestrado e teses de doutorado produzidas entre 
2007 e 2016 em PPGs em Contabilidade apontou como áreas temáticas com maior produção: Controladoria e 
Contabilidade Gerencial (39,73%), Contabilidade Financeira (20,69%), Contabilidade e Gestão Tributária 
(13,75%) e Auditoria e Perícia (13,29%). 

Pressupondo que dissertações e teses são os principais produtos dos PPGs stricto sensu no Brasil que se 
converteriam em artigos científicos (Leite, 2008), constatar que os artigos de maior impacto no conhecimento 
científico da área são, maioritariamente, de Contabilidade Financeira, é um achado que chama a atenção.  

https://wordsift.org/
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5. CONCLUSÃO 

Diante do momento importante com a completude de 50 anos do primeiro PPG stricto sensu em Contabilidade 
no Brasil, essa investigação identificou as contribuições científicas do país oferecidas à área contábil com 
maior impacto na literatura internacional. 

A análise bibliométrica revelou 15 artigos de relevante impacto internacional publicados apenas nas últimas 
duas décadas. Houve crescimento de publicações de impacto nos últimos 10 anos, podendo ser reflexo da 
expansão dos PPGs em Contabilidade no Brasil (Homero, 2017) e do incentivo da Capes ao direcionamento de 
esforços das pós-graduações do país visando publicações de alto impacto (Patrus et al., 2018). 

A análise das palavras-chave constatou “Brazil” e “Emerging Markets” como os termos mais evidenciados, 
sugerindo o interesse internacional em discussões científicas na área contábil de mercados emergentes como 
o Brasil, contraponto a afirmação de Hopper et al. (2017) quanto a um direcionamento para publicações 
internacionais na área contábil de estrito interesse de países desenvolvidos.  

Outra constatação é a área temática Contabilidade Financeira com maior destaque, fato que chama a atenção, 
pois conforme Pontes et al. (2017), a maior parcela das produções científicas recentes em formato de 
dissertações e teses oriundas de PPGs em Contabilidade no Brasil concentrou-se em Controladoria e 
Contabilidade Gerencial. Portanto, seria esperado que contribuições de maior impacto em formato de artigos 
científicos também estivessem concentradas nessa área temática. 

Tendo como marco os 50 anos dos PPGs em Contabilidade no Brasil, espera-se que esse estudo contribua à 
comunidade acadêmica no entendimento dos temas discutidos nesses programas que têm proporcionado 
relevante impacto a nível internacional, em especial envolvendo assuntos relacionados à área de 
Contabilidade Financeira e particularidades dos países emergentes, como o Brasil. 

Em termos de parcerias, os achados apontaram que a maioria dos artigos de relevante impacto internacional 
tiveram coautoria de pesquisadores vinculados a instituições estrangeiras, com destaque para a Espanha. 
Notou-se, ainda, que essas parcerias foram profícuas especialmente na última década. Todos os artigos foram 
publicados na língua inglesa e, dos cinco mais citados, três resultaram de parceria com autores afiliados a 
instituições de países de língua inglesa.  

Entende-se, portanto, que esses achados contribuem aos pesquisadores e gestores de PPGs stricto sensu 
brasileiros em Contabilidade, sinalizando as linhas de pesquisa de destaque e os temas abordados nessas 
publicações de impacto. Ainda, evidencia a importância das parcerias internacionais para oportunizar 
discussões e publicações a nível internacional, especialmente com pesquisadores de instituições sediadas em 
países de língua inglesa e da Espanha, demonstrado pelas publicações na última década. 

Como limitação, a inviabilidade de identificar produções científicas de autores vinculados a instituições 
estrangeiras após passagem por PPG em Contabilidade no Brasil, além da restrição à artigos da base Scopus, 
que, mesmo sendo um dos mais prestigiados repositórios científicos, não contempla todos os artigos 
brasileiros publicados na área contábil e respectivas citações.  

Por isso, sugere-se que futuras pesquisas abranjam outras bases de dados (como Web of Science) visando 
corroborar ou acrescentar novas evidências sobre essa temática. Também, sugere-se estudos sobre países 
emergentes visando avaliar a consistência dos resultados encontrados quanto à receptividade internacional 
de publicações com enfoque à realidade desses países e quanto à relevância de parcerias internacionais para 
produções de impacto. Ainda, sugere-se avaliar se brasileiros têm, de fato, obtido publicações em periódicos 
de impacto apenas mediante parcerias internacionais e investigar quais outros fatores podem estar 
comprometendo a publicação de impacto em periódicos internacionais. 
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Resumo 
O artigo dirige-se aos leitores que tencionam alargar os seus conhecimentos sobre a história da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas, nomeadamente sobre o surgimento da auditoria, os passos para a regulamentação da profissão, o 
papel do Revisor Oficial de Contas ao longo do tempo e o código de ética que rege a profissão. A elaboração deste estudo 
tem como base uma pesquisa bibliográfica. Em ordem a apresentar uma breve história da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas destacaram-se os seguintes aspetos: o surgimento e evolução da auditoria, a perspetiva histórica da 
regulamentação da profissão em Portugal, a composição dos órgãos sociais da ordem e o código de ética da mesma. 

Palavras-chave 
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1. INTRODUÇÃO 

A auditoria legal surgiu em Portugal na década de 70, quando ocorreram as primeiras discussões sobre o seu 
domínio e sobre o trabalho desenvolvido pelos auditores (Almeida, 2001). 

Com a aprovação, em 1986, do Código das Sociedades (CSC) e, em 1999, do primeiro Código dos Valores 
Mobiliários (CVM), a atividade dos Revisores Oficiais de Contas (ROC) passou a ser mais desenvolvida e a ter 
mais relevância (Santos, 2015). Estes diplomas atribuíram aos ROC a responsabilidade da revisão legal de 
contas e a sua obrigatoriedade para determinados tipos de sociedades comerciais.  

Não obstante, nem sempre existiu a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nem sempre o Revisor Oficial de 
Contas desempenhou o mesmo papel ao longo da história. 

O presente artigo tem como objetivo dar a conhecer os aspetos mais importantes da história da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC), tais como os seis estatutos profissionais dos ROC, as suas competências 
ao longo do tempo, os requisitos de acesso à profissão, a composição dos Órgãos Sociais da Ordem e a estrutura 
do Código de Ética que rege a profissão. Para a sua elaboração, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, tendo sido 
consultados artigos, livros, revistas, dissertações, entre outros materiais de investigação. 

A elaboração deste paper tem como principal motivação o interesse pelo tema como resultado dos 
conhecimentos adquiridos ao longo de uma licenciatura em Contabilidade e Auditoria ministrada numa 
instituição de ensino superior pública em Portugal. O estudo pretende contribuir para a consolidação num 
artigo único dos aspetos essenciais para a compreensão da origem e história da OROC.  

O artigo encontra-se estruturado em seis secções. Para analisar brevemente a história da OROC, após esta 
introdução, será dado enfoque na segunda secção ao conceito, surgimento e evolução da Auditoria. Depois, a 
terceira secção discute a perspetiva histórica da regulamentação da profissão de Revisor Oficial de Contas em 
Portugal. De seguida, a quarta secção apresenta a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e a quinta o Código 
de Ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Esta contribuição encerra com a conclusão. 

2. CONCEITO, SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA AUDITORIA 

Associado ao conceito de ROC, enquadra-se a auditoria como processo a desempenhar pelos mesmos na 
vertente da auditoria externa. Neste contexto, importa analisar brevemente o conceito de auditoria, o seu 
surgimento e a sua evolução. 

A palavra auditoria deriva do verbo latino audire, o qual significa ouvir (Carvalho, 1995; Costa, 2018). 

Para Almeida (2019), a auditoria financeira é concebida como um procedimento de recolha de provas para 
verificar as informações fornecidas pelo órgão de gestão que contemplam as demonstrações financeiras com 
o intuito de as avaliar, tendo em conta as normas contabilísticas, entre outros referenciais.  

De acordo com Boynton, Johnson e Kell (2002), apud Gamba, Oliveira e Pacheco (2007), à semelhança da 
história da contabilidade, a auditoria tem origem nos tempos remotos. Os autores defendem que, ao confiar 
uma propriedade de uma pessoa a outra, deverá ocorrer a verificação da integridade desta. Ou seja, no âmbito 
da gestão de propriedades de terceiros, a regulação da confiança entre as partes torna-se essencial.  

Para Almeida (2019), o enfoque da área de atuação da auditoria começou por se relacionar com as contas da 
administração pública, tendo sido utilizada pelas civilizações grega, romana e egípcia como meio de controlo 
dos agentes que se encarregavam dos dinheiros públicos. O mesmo autor refere que, até ao século XIX, a 
aplicação da auditoria era pouco frequente em termos comerciais, sendo a sua principal finalidade a deteção 
de erros técnicos e de fraudes através de um exame detalhado às contas auditadas com base na exatidão 
aritmética. No século XIX, com a Revolução Industrial, e consequente crescimento das empresas e aumento do 
volume das transações, tornou-se impossível a análise de cada transação, começando os auditores a avaliar o 
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sistema de controlo interno e a recorrer à amostragem nas suas análises, em vez de verificar 
pormenorizadamente cada transação (Almeida, 2019), visto que quanto mais eficiente for um sistema de 
controlo interno, menor será a probabilidade da existência de erros ou fraudes. Nesta fase, a auditoria passa 
a ter como objetivos a verificação das transações e a correta elaboração das demonstrações financeiras, assim 
como a deteção de fraudes e erros (Almeida, 2001).  

Em Portugal, para Duarte (2010), a auditoria enquadra-se em duas vertentes: auditoria de fonte legal, 
estabelecida por lei a alguns tipos de sociedades, designadamente, entre outras, as Sociedades Anónimas, as 
Sociedades por Quotas que ultrapassem em dois anos consecutivos dois dos três limites previstos no artigo 
262.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e as Sociedades Gestoras de Participações Sociais, sendo que 
esta apenas pode ser realizada pelos ROC; e a auditoria de fonte convencional, sendo que esta parte da decisão 
voluntária das entidades interessadas. A auditoria legal surgiu em Portugal nos anos 70, quando ocorreram as 
primeiras discussões sobre o seu âmbito e sobre o trabalho desenvolvido pelos auditores (Almeida, 2001).  

Ao longo do tempo, o trabalho dos auditores foi ganhando cada vez mais relevância. De auditorias realizadas 
por especialistas externos e independentes, evoluiu-se para grandes empresas de auditoria, tais como as Big 
Four: Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers e Deloitte & Touche. 

3. PERSPETIVA HISTÓRICA DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS EM 

PORTUGAL 

Segundo Costa (2018), os ROC foram antecedidos pelos peritos contabilistas previstos no Regulamento anexo 
ao Decreto de 13 de abril de 1911, que tinha como objetivo a revogação do previsto no Código Comercial de 
Veiga Beirão e a institucionalização de um novo regime de fiscalização das sociedades anónimas. 

O autor refere que a função dos peritos contabilistas se relacionava com a resolução de possíveis conflitos 
entre a Repartição Técnica de Fiscalização das Sociedades Anónimas e as mesmas. Para o efeito, foi prevista a 
criação de duas Câmaras de Peritos Contabilistas, uma no Sul e outra no Norte, pelo Decreto de 27 de maio de 
1911, todavia estas duas câmaras nunca chegaram a entrar em funcionamento devido à falta de 
regulamentação e devido à forma como a lei previa a escolha de tais peritos (Dias, 1926, apud Guimarães, 
2009).  

Posteriormente, também foi previsto, pela Lei n.º 1995 de 17 de maio de 1943, que a fiscalização das 
sociedades anónimas seria da responsabilidade de peritos ajuramentados, que pertenceriam a um órgão 
colegial designado por Câmara dos Verificadores das Sociedades por Ações que, assim como a Câmara de 
Peritos Contabilistas, não teve sucesso pela falta de regulamentação (Costa, 2018).  

A denominação Revisor Oficial de Contas surge pela primeira vez, em 1969, no Decreto-Lei n.º 49381/69, de 
15 de novembro que, no âmbito do regime de fiscalização das sociedades anónimas, estabeleceu a exigência 
de um dos membros do conselho fiscal ou o fiscal único e um suplente serem indivíduos inscritos na lista de 
ROC que consta no artigo 43.º do presente diploma (Carvalho, 1995; Guimarães, 2009), sendo, neste sentido, 
um diploma crucial para a regulamentação da profissão de ROC.  

Segundo Guimarães (2009), até 1979 a profissão de ROC consistia na revisão das contas das empresas. O autor 
refere que, após 1979, as possibilidades de trabalho noutras áreas foram crescendo e, por conseguinte, a 
profissão começou a ganhar relevância.  

Em 1980, foi publicado um despacho no Diário da República, 2.ª Série, n.º 89 a 16 de abril, que estabelecia que 
as empresas públicas eram obrigadas a ter Revisores Oficiais de Contas nas suas Comissões de Fiscalização 
(Guimarães, 2009), tendo sido de grande importância para o aumento de protagonismo da profissão. Embora, 
segundo o mesmo autor, o acontecimento mais importante para o crescimento das possibilidades de trabalho 
noutras áreas tenha sido a aprovação em 1986, pelo Decreto-Lei n.º 262/86 de 2 de setembro, do Código das 
Sociedades Comerciais, que previa outros serviços para os revisores, tais como a fiscalização dos projetos de 
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fusão e cisão de sociedades, a verificação das entradas em espécie na constituição e aumento de capital das 
sociedades, entre outros. Dentro do mesmo contexto, foi também aprovado em 1999, pelo Decreto-Lei n.º 
486/99 de 13 de novembro, o Código de Valores Mobiliários que permitiu a inscrição de Sociedades de ROC 
como auditores externos na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), tendo estes a possibilidade 
de emitir pareceres e relatórios de auditoria acerca da informação semestral das sociedades cotadas, das 
demonstrações financeiras das empresas cotadas, entre outros (Guimarães, 2009). 

3.1. ESTATUTOS PROFISSIONAIS DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

Com base na legislação consultada (Decreto-Lei n.º 1/72, de 3 de janeiro de 1972; Decreto-Lei n.º 519-L2/79 
de 29 de dezembro de 1979; Decreto-Lei n.º 422-A/93, de 30 de dezembro de 1993; Decreto-Lei n.º 487/99 
de 16 de novembro de 1999; Decreto-Lei n.º 224/2008  de 20 de novembro de 2008; Decreto-Lei n.º 185/2009 
de 12 de agosto de 2009; Lei n.º 2/2013 de 10 de janeiro de 2013; Lei n.º 140/2015 de 7 de setembro de 2015; 
Diretiva 2006/43/CE de 17 de maio de 2006; Diretiva 2014/56/UE de 16 de abril de 2014, Portaria n.º 87/74 
de 6 de fevereiro de 1974; Portaria n.º 83/74 de 6 de fevereiro de 1974; Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de 
setembro de 1986; Regulamento UE n.º 537/2014 de 16 de abril de 2014) e com base em diversas 
investigações efetuadas (Carqueja, 1972; Ferreira, 1972; Almeida, 2001; Guimarães, 2009; Costa, 2018; 
Carvalho, Lima e Gonçalves, 2019), são destacados na tabela 1 os seis Estatutos da profissão que conduziram 
à regulamentação da mesma. 

Tabela 1 – Regulamentação dos estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

ESTATUTOS ANO LEGISLAÇÃO FINALIDADE CONSEQUÊNCIAS 

1.ª 
Regulamentação 

1972 Decreto-Lei n.º 
1/72, de 3 de 
janeiro 
 
 

Atribuir aos ROC funções 
relacionadas com a 
contabilidade.  

- Surgimento da Câmara dos 
Revisores Oficiais de Contas 
(Portaria n.º 87/74, de 6 de 
fevereiro); 

- Institucionalização da profissão 
(Portaria n.º 83/74, de 6 de 
fevereiro); 

- Iniciação das provas de aptidão 
para a profissão (1973). 

2.ª 
Regulamentação 

1979 Decreto-Lei n.º 
519-L2/79 de 29 
de dezembro 

Garantir aos ROC a 
independência face às 
entidades que lhes cabia 
fiscalizar. 

- Atribuição aos ROC da 
competência para o exame das 
contas das entidades. 

3.ª 
Regulamentação 

1993 Decreto-Lei n.º 
422-A/93, de 30 
de dezembro  

Realizar ajustamentos a 
algumas matérias da 
atividade profissional 
(influência da entrada de 
Portugal na Comunidade 
Económica Europeia, a 1 
de janeiro de 1986; 
aprovação do novo 
Código das Sociedades 
Comerciais em 1986). 

- Criação do Conselho de 
Inscrição e do Conselho 
disciplinar; 

- Emissão de cédulas 
profissionais da CROC; 

- Responsabilidade atribuída à 
CROC dos assuntos referentes 
aos estágios e aos exames dos 
candidatos à profissão. 
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ESTATUTOS ANO LEGISLAÇÃO FINALIDADE CONSEQUÊNCIAS 

4.ª 
Regulamentação 

1999 Decreto-Lei n.º 
487/99, de 16 de 
novembro 

Harmonizar o regime 
jurídico das Sociedades 
de ROC 
(face às modificações no 
ordenamento jurídico 
interno e no direito 
comunitário). 

- Alteração da CROC para OROC;  
- Independência da OROC face ao 

Ministério da Justiça; 
- Obrigatoriedade do grau 

académico de licenciatura para 
o acesso à profissão; 

- Necessidade de realização do 
exame antes do estágio para 
aceder à profissão; 

- Atribuição da responsabilidade 
da revisão de contas, da revisão 
legal de contas e de serviços 
relacionados à OROC; 

- Criação de duas novas 
categorias de membros: os 
membros estagiários e os 
membros honorários. 

5.ª 
Regulamentação 

2008 
 
 
 
 

2009 

Decreto-Lei n.º 
224/2008, de 20 
de novembro 
 
Decreto-Lei n.º 
185/2009, de 12 
de agosto 

Proceder à auditoria às 
contas anuais e às contas 
consolidadas; 
Reforçar a qualidade das 
revisões legais de contas, 
a independência, a sua 
integridade e a 
objetividade dos 
auditores, a 
transparência da 
elaboração e divulgação 
dos relatórios de 
auditoria e a 
intensificação do 
controlo de qualidade.  

- Criação do Conselho Nacional 
de Supervisão de Auditoria; 

- Transposição para a ordem 
interna a Diretiva 2006/43/CE, 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de maio; 

- Aprovação das alterações à 8.ª 
diretiva (Diretiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de maio de 
2006); 

- Aprovação do regulamento 
europeu relativo à auditoria e às 
entidades de interesse público. 

6.ª 
Regulamentação 

2013 
2015 

Lei n.º 2/2013 de 
10 de janeiro e Lei 
n.º 140/2015 de 7 
de setembro  
 

Criar, organizar e 
apresentar o 
funcionamento das 
associações públicas 
profissionais 
(Diretiva 2014/56/UE do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho); 
Aprovação do novo 
EOROC (ainda em vigor). 

- Alteração dos pré-requisitos e 
do acesso à profissão de ROC; 

- Passar a supervisão dos 
ROC/SROC para a 
responsabilidade da Comissão 
do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM); 

- Emissão de Guias de Aplicação 
Técnica (GAT). 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a informação que consta na legislação, nos artigos e nos livros consultados. 

A tabela 1 apresenta o Decreto-Lei n.º 1/72 de 3 de janeiro como primeiro Estatuto profissional dos ROC. 
Segundo o disposto no diploma, o mesmo visava a regulamentação do trabalho dos ROC e das Sociedades de 
Revisores Oficiais de Contas (SROC). Na sequência deste diploma, é publicada em 1974 a Portaria 87/74 de 6 
de fevereiro que cria a Câmara dos Revisores Oficiais de Contas (CROC), atual Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas (OROC). 
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De acordo com o mesmo Decreto-Lei, competia aos ROC “a revisão da contabilidade das empresas comerciais 
ou de quaisquer outras entidades, o exercício das funções de membro do conselho fiscal ou de fiscal único e a 
prestação de serviços de consultoria”. O diploma prevê ainda no artigo 21.º o organismo designado Câmara 
dos Revisores Oficiais de Contas com sede em Lisboa, estando este sujeito ao Ministério da Justiça.  

O segundo Estatuto profissional dos ROC foi regulamentado, em 1979, pelo Decreto-Lei n.º 519-L2/79 de 29 
de dezembro cujo objetivo foi a ampliação das funções de interesse público dos ROC, garantindo-lhes a 
independência face às entidades que lhes cabia fiscalizar e atribuindo-lhes a competência para o exame das 
contas das entidades. 

O Decreto-Lei n.º 422-A/93 de 30 de dezembro é o terceiro Estatuto dos ROC. Este Estatuto teve por finalidade 
proceder a ajustamentos que acompanhassem as alterações  do ordenamento jurídico desde o anterior 
Estatuto, com a  entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), a 1 de janeiro de 1986, e a 
aprovação do novo Código das Sociedades Comerciais pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro de 1986, 
modificando, assim, algumas matérias da atividade profissional (criação do Conselho de Inscrição e do 
Conselho disciplinar; emissão de cédulas profissionais da CROC; responsabilidade atribuída à CROC dos 
assuntos referentes aos estágios e aos exames dos candidatos à profissão). 

O quarto Estatuto foi aprovado, em 1999, pelo Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de novembro, resultante das 
modificações no ordenamento jurídico interno e no direito comunitário, com os objetivos de, entre outros 
aspetos, harmonizar o regime jurídico das Sociedades de ROC; a alteração do CROC para OROC; estabelecer a 
independência da OROC face ao Ministério da Justiça; a obrigatoriedade do grau académico de licenciatura 
para o acesso à profissão; a necessidade de realização do exame antes do estágio para aceder à profissão; a 
atribuição da responsabilidade da revisão de contas, da revisão legal de contas e de serviços relacionados à 
OROC; a criação de duas novas categorias de membros (os membros estagiários e os membros honorários). 

O quinto Estatuto profissional dos ROC foi regulamentado, em 2008, pelo Decreto-Lei n.º 224/2008, de 20 de 
novembro, e, em 2009, pelo Decreto-Lei n.º 185/2009, de 12 de agosto. Estes decretos transpuseram a Diretiva 
2006/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relacionada com a revisão legal de contas 
anuais e contas consolidadas. Os objetivos dos decretos relacionam-se com o reforço da qualidade das revisões 
legais de contas, a independência, a sua integridade e a objetividade dos auditores, a transparência da 
elaboração e divulgação dos relatórios de auditoria e a intensificação do controlo de qualidade, o que resultou 
na criação do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria; na aprovação do regulamento Europeu relativo 
à auditoria e às entidades de interesse público.  

O último e sexto Estatuto profissional dos ROC foi aprovado pela Lei n.º 2/2013 de 10 de janeiro de 2013, que 
estabeleceu a criação, organização e o funcionamento das associações públicas profissionais, e pela Lei n.º 
140/2015 de 7 de setembro de 2015, que transpôs parcialmente a Diretiva 2014/56/UE de 16 de abril de 
2014 do Parlamento Europeu e do Conselho que, por sua vez, veio alterar a Diretiva 2006/43/CE de 17 de 
maio. A segunda Lei teve como finalidades a aprovação do novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficias de 
Contas (EOROC); passar a supervisão dos ROC/SROC para a responsabilidade da CMVM; a emissão de Guias 
de Aplicação Técnica (GAT); a alteração dos pré-requisitos e do acesso à profissão de ROC pelo Regulamento 
(UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014. 

3.2. REQUISITOS DE ACESSO À PROFISSÃO 

Os requisitos para o acesso à profissão de ROC foram sofrendo alterações à medida da implementação dos 
diferentes Estatutos da profissão. Aquando do primeiro Estatuto, de acordo com o disposto nos artigos 6.º, 7.º 
e 11.º do presente diploma, para o acesso à profissão era necessário a realização de um exame de aptidão 
composto por provas escritas e orais. Para admissão a este exame era necessário a certificação de estágio 
profissional. Neste diploma foi também previsto, no artigo 12.º, uma Comissão Encarregada da Inscrição na 
Lista dos ROC, que era predominantemente composta por pessoas externas à CROC (Guimarães, 2009). 
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Com a aprovação do terceiro Estatuto da profissão, a competência para inscrição e publicação da lista dos ROC 
passa a ser do Conselho de Inscrição segundo o previsto nos artigos 23.º e 24.º deste diploma, sendo, de acordo 
Guimarães (2009), ROC todos os seus membros.  

No quarto Estatuto profissional, o Conselho de Inscrição foi substituído pela Comissão de Inscrição prevista 
no artigo 126.º do diploma, ficando dependente do Conselho Diretivo, mas mantendo as competências 
previstas para o Conselho de Inscrição. Neste Estatuto, o acesso à profissão implica a obrigatoriedade do grau 
académico de licenciatura como habilitação mínima e a realização do estágio profissional após o exame de 
admissão à Ordem.  

O artigo 147.º do sexto Estatuto estabelece a obrigatoriedade da inscrição prévia junto da CMVM para os ROC 
e SROC que exercem funções de interesse público. O artigo 148.º do mesmo Estatuto prevê a obrigatoriedade 
de “ser titular de um grau académico de licenciado pré-Bolonha, mestre ou doutor, ou de um grau académico 
superior estrangeiro que tenha sido declarado equivalente a um daqueles graus ou reconhecido como 
produzindo os efeitos de um daqueles graus”. 

4. ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

De acordo com o artigo 1.º da secção I do anexo relativo ao Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 
publicado no Diário da República, 1.ª Série, n.º 174 a 7 de setembro de 2015, a OROC é concebida como “a 
associação pública profissional a quem compete representar e agrupar os seus membros, inscritos nos termos 
do presente Estatuto, bem como superintender em todos os aspetos relacionados com a profissão de revisor 
oficial de contas”. O artigo 9.º do mesmo anexo define ainda os ROC como “aqueles que se encontram 
obrigatoriamente inscritos na respetiva lista.”.  

De acordo com as informações constantes no portal eletrónico da OROC, os Órgãos Sociais desta são 
compostos pela Assembleia Representativa (Presidência: Presidente, Vice-presidente, Secretário; quarenta e 
dois membros efetivos; doze membros suplentes), pelo Conselho Superior (Presidência: Presidente, Vice-
presidente, 1.º Secretário, 2.º Secretário; onze membros efetivos; cinco membros suplentes), pelo Bastonário, 
pelo Conselho Diretivo (Presidência: Presidente, Vice-presidente; membros efetivos: cinco Vogais; membros 
suplentes: três Vogais), pelo Conselho Disciplinar (Presidência: Presidente; membros efetivos: quatro Vogais; 
membros suplentes: dois Vogais) e pelo Conselho Fiscal (Presidência: Presidente; membros efetivos: dois 
Vogais; membro suplente: um Vogal).  

A composição dos Órgãos Sociais da OROC sofreu uma alteração significativa comparativamente à primeira 
composição dos Órgãos Sociais da CROC. Segundo Guimarães (2009), aquando da sua constituição em 1974, 
os Órgãos Sociais da CROC eram compostos pela Assembleia Geral (Presidente, 1.º Secretário, 2.º Secretário), 
pelo Conselho Diretivo (membros efetivos e membros suplentes: Presidente, Vogal Secretário, Vogal 
Tesoureiro, dois Vogais) e pelo Conselho Disciplinar (dois membros efetivos e um membro suplente). 

À semelhança do que acontece com outras Ordens, também a OROC tem sido representada, ao longo da 
história da Ordem e de acordo com as informações constantes no portal eletrónico da OROC, por um conjunto 
de Presidentes/Bastonários (tabela 2).  
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Tabela 2 – Presidentes do Conselho Diretivo/Bastonários da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

PERÍODO DE MANDATO REPRESENTANTE 
1974 - 1976    Manuel Duarte Baganha 
1976 Hernâni Olímpio Carqueja (a)   
1976 – 1983   Francisco Augusto dos Santos                        
1983 -1986    Carlos Manuel de Almeida Ruivo Carvalho (b) 
1987 – 1997                                                               Manuel de Oliveira Rego (c) (d) 
1998 – 2005 José Vieira dos Reis (e) (f) 
2006 – 2011 António Goncalves Monteiro (g) 
2012 – 2017                                                                José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues 
2018 -2020 José Rodrigues de Jesus 
2021 Virgílio Macedo (h) 

Fonte: Elaboração própria através da informação constante do portal eletrónico da OROC, do Jornal Expresso e do Jornal Económico. 

Legenda: 
(a) Na sequência da moção em Assembleia Geral de 10 de janeiro de 1976. ROC n.º 1 (Guimarães, 2009). 
(b) Era presidente suplente eleito e assumiu o cargo por falecimento em março de 1983 de Francisco Augusto dos Santos. 
(c) Foi vogal-secretário nos mandatos de 1981/1983 e 1984/1986. 
(d) Não teve a duração de três anos por imposição do artigo 161.º do Decreto-Lei n.º 422-A/93, de 30 de dezembro. 
(e) Não teve a duração de três anos por imposição do artigo 162.º do Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de novembro. 
(f) Foi eleito primeiro Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e por inerência Presidente do Conselho Diretivo. 
(g) Foi eleito segundo Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e por inerência Presidente do Conselho Diretivo. 
(h) Foi eleito Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas a 27 de novembro de 2020 (de acordo com o Jornal Expresso e o 
Jornal Económico). 

5. CÓDIGO DE ÉTICA DA ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

Para um desenvolvimento prestigioso da profissão, o ROC deverá possuir uma boa formação profissional e, de 
acordo com Carvalho (1995), uma boa educação ética inicial e contínua. Neste sentido, foi aprovado a 27 de 
novembro de 1985 o primeiro Código de Ética e Deontologia Profissional da OROC, tendo sido publicado em 
Diário da República a 17 de outubro de 1987 (Ferreira, 2016). Costa (2018) refere que este código estabelecia 
que a conduta profissional e pessoal do ROC no exercício da sua atividade deve ser guiada por princípios de 
isenção e moralidade, evitando qualquer comportamento que desprestigie a profissão. 

 O segundo Código de Ética e Deontologia Profissional da OROC foi publicado no Diário da República, 3.ª Série, 
n.º 297 a 26 de dezembro de 2001. Segundo Costa (2018), este diploma considerava como objetivos 
fundamentais da profissão a confiança, o profissionalismo, a qualidade dos serviços e a credibilidade.  

O terceiro e atual Código de Ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (CEOROC) foi publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 198 a 14 de outubro de 2011, tendo entrado em vigor a 1 de janeiro de 2012 (Costa, 
2018). O autor refere ainda que este diploma se fundamenta no Código de Ética do International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA). O atual CEOROC apresenta um preâmbulo, seis capítulos e dois 
anexos.  

O preâmbulo do CEOROC destaca como uma das características diferenciadoras dos ROC “a sua aceitação da 
responsabilidade para agir no interesse público competindo-lhe, por isso, ir muito para além da satisfação das 
necessidades de um cliente em particular”. 

Para que o ROC tenha um bom desempenho na sua atividade é necessário que este conheça os limites e 
princípios éticos que regem a sua profissão. Para o efeito, é crucial que o ROC compreenda os aspetos mais 
importantes do Código de Ética da Ordem e por consequência a estrutura do mesmo (tabela 3). 
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Tabela 3 – Alguns dos assuntos tratados nos seis capítulos e dois anexos do Código de Ética da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas 

CAPÍTULO/ ANEXO ASSUNTO  

Capítulo 1- Âmbito de aplicação Estabelece que o Código se aplica a todos os ROC, aos sócios 
titulares de partes de capital de SROC e aos colaboradores de 
SROC e ROC.  
 

Capítulo 2- Princípios fundamentais Estabelece os princípios que regem a conduta dos ROC: 
comportamento profissional, confidencialidade, competência 
e zelo profissional, objetividade e integridade. Aborda a 
estrutura conceptual, a resolução de conflitos éticos e 
pormenoriza os princípios. 

Capítulo 3- Ameaças e salvaguardas Destaca as categorias de ameaças da profissão: ameaça de 
interesse pessoal, ameaça de intimidação, ameaça de 
representação, ameaça de familiaridade e ameaça de 
autorrevisão. Aborda a nomeação profissional, os conflitos de 
interesses, os honorários e outras formas de remuneração, a 
publicidade de serviços profissionais e as ofertas. 

Capítulo 4- Independência Estabelece que a independência dos ROC compreende a 
independência mental (não permitir que influências afetem o 
julgamento profissional) e a independência na aparência 
(evitar factos que levariam a concluir que a integridade, a 
objetividade ou o ceticismo profissional de uma firma, ou de 
um membro da equipa, tenham sido 
comprometidos). Aborda os interesses financeiros, os 
empréstimos e garantias, os relacionamentos empresariais, as 
relações familiares e pessoais, entre outros. 

Capítulo 5- Documentação Estabelece a documentação que o ROC deve elaborar no 
exercício da atividade para o cumprimento do disposto no 
CEOROC.  

Capítulo 6- Disposições finais Refere a data em que o CEOROC entrou em vigor e os 
significados dos termos e expressões usados no Código. 

Anexo 1 Apresenta exemplos de circunstâncias que podem gerar 
ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais. 

Anexo 2 Apresenta exemplos de salvaguardas que podem eliminar 
ameaças ou reduzi-las consideravelmente. 

Fonte: Elaboração própria pela informação que consta do CEOROC. 

 

A tabela 3 apresenta a estrutura do atual Código de Ética da OROC que, por sua vez, define a quem se aplica o 
mesmo, explicita os princípios que regem a conduta dos ROC, com especial ênfase ao princípio da 
independência a que se dedica o capítulo 4, apresenta as ameaças a que os ROC estão sujeitos no exercício da 
sua atividade, as salvaguardas que permitem eliminar ou diminuir consideravelmente estas ameaças e define 
a documentação que os ROC devem apresentar de modo a cumprir com o disposto no presente Código. 

Pelo disposto no CEOROC, pode-se afirmar que no exercício da sua atividade, o Revisor pode encontrar 
diversas ameaças tais como ameaças de interesse pessoal, de intimidação, de representação, entre outras. Para 
contornar estas ameaças, o ROC deve ter presentes os princípios que devem guiar o seu trabalho, 
designadamente a confidencialidade, a integridade, objetividade e o comportamento profissional. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo destacar os aspetos essenciais que estiveram na base da origem e história 
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, nomeadamente o surgimento e a evolução da auditoria, os seis 
Estatutos que levaram à regulamentação da profissão em Portugal, o papel do Revisor Oficial de Contas ao 
longo do tempo, os requisitos de acesso à profissão, a composição dos Órgãos Sociais da Ordem e o Código de 
Ética que rege a atividade dos Revisores. 

A elaboração deste estudo teve como base a pesquisa bibliográfica, tendo sido consultados artigos, livros, 
revistas, dissertações, entre outras fontes.  

Este artigo permite concluir que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, enquanto associação pública 
profissional, tem a sua história refletida nos seis Estatutos que levaram à regulamentação da profissão de ROC. 
Estes Estatutos preveem as competências dos Revisores Oficias de Contas, o acesso à profissão, bem como os 
Órgãos Sociais que compõem a Ordem. As diferentes regulamentações da OROC, perspetivadas 
historicamente, e o seu Código de Ética contribuíram para o sucesso desta e, por inerência, da profissão de 
ROC que se tem tornado cada vez mais reconhecida e prestigiante. 

Como limitação para a elaboração deste artigo, destaca-se a dificuldade no acesso a outras obras 
eventualmente pertinentes para a pesquisa bibliográfica, devido à atual pandemia do COVID-19. 

Este artigo pretendeu contribuir para a consolidação dos diversos aspetos importantes para a história da 
OROC, presentes noutros artigos e livros, de modo que as pessoas interessadas no tema possam obter 
informação relevante sem ter de analisar diversos artigos para o efeito. Para o futuro, sugere-se a elaboração 
de mais obras que abordem o tema de forma mais detalhada e completa. 
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Abstract 
This paper done under a theoretical point of view aims to describe and place the near future risks consequent to this 
pandemic time. These risks were based on the document On Risk 2021 issued by the Institute of Internal Auditors, in 
November 2020, and were considered under the umbrella of some fraud theories: triangle from Cressey (1953) 
defining three fraud motivations, diamond theory from Wolfe and Hermanson (2004) making the fraud explained 
through four elements and pentagon theory from Crowe (2011) transforming it into five reasons. Through this 
literature review we can say that these theoretical models, besides others that we can use in order to explain the frauds, 
are applicable to the management of any type of organization. As a conclusion and inside the organization we may 
explain the occurrence of fraud using these three theoretical models and considering the management position of the 
perpetrator.  
As future research paths, some suggestions about this issue of fraud to be achieved on a qualitative/quantitative 
perspective to be used in different types of companies are named. 

Keywords 
Risks, fraud triangle, fraud diamond, fraud pentagon, management level 
 

mailto:alcinaportugal


ICAFI 2021 
 

 

 
[Dias]  

70 

1. INTRODUCTION 

Considering the pandemic era we are living (which started in March 2019) and on a risk management 
perspective associated to the theoretical scope of analysis of fraud, this study is going to be based on the 
forecasts disseminated by the Institute of the Internal Auditors - IIA through the Document On risk 2021. This 
document names the main risks the organizations will be facing in the near future. As it is well known, when 
risks are not duly and properly considered frauds may emerge. 

It is a goal of this paper, under a perspective of a theoretical review, to describe and place these risks in the 
organizations under the umbrella of the respective studies: triangle of fraud (Cressey 1953), the diamond 
fraud (Wolfe & Hermanson, 2004) or the pentagon fraud (Crowe, 2011). 

To do so, this study will be organized as follows: first the concept of risk will be associated to the document 
published by IIA On Risk 2020. Secondly the description of the abovementioned risk theories will be 
considered. As a methodological approach we can say that we used an exploratory study under the scope of 
the before named theoretical approach. At the end a brief conclusion inserted in some relevant authors that 
got similar ideas will be displayed. 

2. SOME EXPECTED RISKS FOR 2021 

The Institute of internal Auditors, in 2020, published OnRisk 2020: A Guide to Understanding, Aligning, 
and Optimizing Risk, which for the first time brought together essential perspectives of boards, 
management, and chief audit executives (CAEs) — the three key players in risk management. 
Through a series of interviews with members of all three groups, along with a survey of CAEs, OnRisk 
2020 offered a unique and insightful examination of the interactions and views of those who most 
directly affect risk management.  

As to the present edition OnRisk 2021 it adds key players’ views on organizational risk relevance as 
a main factor for measuring alignment on key risk knowledge and capability and some potential 
misalignment on how relevant some risks are viewed. The influence of COVID-19 was the most 
important factor for them. A response to the pandemic contributed to an improved alignment among 
risk management players on business continuity, risk management, and communications. The 
pandemic also exposed the strengths and weaknesses of how organizations manage disruption. It 
was needed to change to adapt to reinvent the soul of the organizations. Yet COVID-19’s most 
influential long-term impact may be the marked by the acceleration of technology’s positive and 
negative effects on cybersecurity, talent management, economic and political volatility, and 
disruptive innovation.  

IIA list of major risks to be faced by organizations in the near future (Table 1) does not cover all the 
significant risks in every organization; risks excluded from this analysis may have particular 
relevance — even significant relevance — to organizations, depending on their specific 
circumstances. 
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Table 1 – List of IIA major risks for organizations after the 2019 Pandemia 

Risks contents 

1.CYBERSECURITY whether organizations are sufficiently prepared to manage cyber threats 
that could cause disruption and reputational harm 

2.THIRD PARTY organizations’ abilities to select and monitor third-party relationships. 

3.BOARD INFORMATION whether boards feel confident that they are receiving complete, timely, 
transparent, accurate, and relevant information 

4.SUSTAINABILITY organizations’ abilities to establish strategies to address long-term 
sustainability issues. 

5.DISRUPTIVE INNOVATION whether organizations are prepared to adapt to and/or capitalize on 
disruption 

6.ECONOMIC AND POLITICAL 
VOLATILITY 

the challenges and uncertainties organizations face in a dynamic and 
potentially volatile economic and political environment 

7.ORGANIZATIONAL 
GOVERNANCE 

whether organizations’ governance assists or hinders achievement of 
objectives. 

8.DATA GOVERNANCE organizations’ overall strategic management of data: its collection, use, 
storage, security, and disposition 

9.TALENT MANAGEMENT challenges organizations face in identifying, acquiring, upskilling, and 
retaining the right talent to achieve their objectives 

10.CULTURE whether organizations understand, monitor, and manage the tone, 
incentives, and actions that drive the desired behavior. 

11.BUSINESS CONTINUITY AND 
CRISIS MANAGEMENT 

organizations’ abilities to prepare, react, respond, and recover. 

 

Source: adapted from On Risk 2021, IIA 

Consequent to the pandemic time we are living, since March 2020, all the possible work has been done from 
home. This leads us to think a little about the security of the internet use as to the information received, 
produced and disseminated.  

So in a comprehensive analysis we might associate risks number - 1,2,3,4,5 – as to cybersecurity. With this 
arrangement of issues one aims to get security about the access used in communication naming cybersecurity 
(risk 1 from Table 1) as a main issue.  

Presently the organizations current life is conducted through internet applications like MsTeams, Zoom, 
Mobile, Mobile apps among others. To control third party services one must contact them using these ways 
either for consulting, for transportation, for accounting, or just for cleaning services (risk 2). The information 
– financial and no financial - that is constructed within the companies depends deeply on the data, got on line, 
from the different players, so that the financial reports can be done and may enable an accurate information 
about the company (risk 3). And this is related with the sustainability of the organization because it deals with 
sound financial reports, which present good profits that are applied not only in the former investors but also 
in the worker motivation and in the contribution to the objectives of the around society thus satisficing all the 
stakeholders (risk 4). These times reflect some hard issues as concerns the day after of this pandemic but even 
in between, companies must reinvent themselves and do a kind of reengineering to face the future and this is 
being disruptive – breaking some mores in order to reach some solutions and being able to innovate (risk 5).  

All these risks, to be minimized, must be safeguarded by cybersecurity (Table 2). To make a brief: 
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Table 2 – Cibersecurity and consequent/ inherent risks 

MAIN RISK CONSEQUENT RISKS 

1.CYBERSECURITY  

organizations should be prepared to manage cyber 
threats that can cause disruption and reputational 

harm 

2. Third party 

3. Boards information 

4. Sustainability 

5. Disruptive innovation 

Source: adapted from On Risk 2021, IIA 

On the other side we can see that risk 6 - Economic and political volatility is related to the market so we could 
name it as an External risk. The economic and political volatility are dimensions that cannot be managed by 
the organizations. Yet they must be duly considered in their current operational work and it is looking at them 
that the companies must reconsider the Mission, Vision and Strategies and adapt them to the new and 
unexpected realities that may be considered external risks that can affect the economic and political status 
(see Table 3). 

 
Table 3 – External risks 

KIND OF RISK CONSEQUENT RISKS 

EXTERNAL RISKS 6. Economic and political volatility 

Source: adapted from On Risk 2021, IIA 

All these dynamic and changing variables affect the organization world and they must be sure about the data 
they receive, and the information thereof processed (risk 8 - data governance). And in the organizations 
management process in order to get things right we need the right people in the right place and the most 
talented ones represent a risk for the companies once they can leave them easily. So, a different management 
of the talents is needed (risk 9 – talent management). And this is related to the culture of the organization 
which translates the mission, values and beliefs of the company (risk 10 - culture) and it is in crisis time that 
these assumptions can be tested. If the organizations do not pay attention to all the above-mentioned risks 
independently of their origin they will have serious problems as to the business continuity and some 
bankruptcies may happen (risk 11 – business continuity and crisis management). All these risks are now 
placed in the following Table 4. 

Table 4 Internal Risks 

KIND OF RISK CONSEQUENT RISKS 

 

INTERNAL RISKS 

 

7. Organizational Governance 

8. Data governance 

9. Talent management 

10. Culture 

11. Business continuity and crisis management 

Source: adapted from On Risk 2021, IIA 

 

So, in a short resume one could get all the risks explained in a simple table like this we present (Table 5). 
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Table 5 – Cibersecurity and the external and internal risks 

MAIN RISK OTHER RISKS 

 

CYBERSECURITY (information, third party; 

management; sustainability; disruptive) 

 

 
External (economic and political) 

Internal (governance, talent, culture, going 

concern) 

 

Source: adapted from On Risk 2021, IIA 

At last, we can say that Cibersecurity is a great risk to the organizations all around the world so this is a global 
issue that is related and embedded in the internal or external risks of the organizations. These risks are 
external because they are related to the global economy and to the policy of each country and are internal 
when they concern the life of the organizations in terms of culture and governance, talents in their 
management and continuity of the business activity. Let us consider now the existence of these risks and the 
possibility of becoming frauds. 

3. FRAUDS 

SAS 991 describes three conditions typically present when fraud is committed: incentives/pressures, 
opportunities, and attitudes/rationalizations (these are reminiscent of the three sides of the renowned Fraud 
Triangle). Specifically, the perpetrator of the fraud likely is under pressure or has an incentive to commit the 
fraudulent act. Second, opportunities probably exist for the perpetrator to commit the fraud. Finally, the 
perpetrator is likely able to rationalize his or her fraudulent act or possesses an attitude that the act was 
acceptable. There is a direct relationship between the existence of the three conditions and the likelihood of 
the occurrence of fraud.  

The great difference between a fraud and an error is the predisposition for acting under a suspicious way. We 
fail or we do mistakes or we do errors because we are human and we can miss some event without having this 
previous idea. Yet, when we predict, when we estimate and design a failure with a goal that usually becomes 
a value benefit for us it means that we are trying to do a fraud. Frauds will appear when risks are not duly 
mitigated and prevented. Frauds will emerge when the internal control of the companies is weak, for instance 
when the invoicing department is leaded by someone that is responsible at the same time for the 
cash/treasure department as well. This may suggest a conflict of interests with guaranteed dividends. These 
are events can occur in any company, for instance along the leaf time when the personnel go on holidays, and 
someone has to fulfill two functions or more at the same time that can be matched together and grant some 
good benefits to the perpetrator.  The opportunities are present we just need a plan to get a profit of them (to 
rationalize) and a good reason to do it (pressure/motivation). 

Hall (2011) defines fraud as anything that denotes a false representation of a material fact with the formal 
intention of deceiving and inducing the other party to deeply rely on the fact. According to general common 
law, a fraudulent act must meet the following five conditions:  

i. False representation – there must be a false statement or a nondisclosure.  

 

1 SAS 99, is an auditing statement issued by the Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA) in October 2002. The original exposure draft was distributed in February 2002. SAS 99, which 
supersedes SAS 82, was issued partly in response to contemporary accounting scandals at Enron, WorldCom, Adelphia, 
and Tyco. International Auditing & Assurance Standards Board. SAS 99 became effective for audits of financial statements 
for periods beginning on or after December 15, 2002. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statement_on_Auditing_Standards_(USA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Auditing_Standards_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Certified_Public_Accountants
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Certified_Public_Accountants
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SAS_82&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Accounting_scandals
http://www.ifac.org/IAASB
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ii. Material fact – a fact must be a substantial factor in inducing someone to act.  
iii. Intent – there must be the intent to deceive or the knowledge that one statement is false.  
iv. Justifiable reliance – the misrepresentation must have been a substantial factor on which the 

injured party relied.  
v. Injury loss – the deception must have caused injury or loss to the victim of the fraud.  

In the business environment, fraud is an intentional deception, misappropriation of a company’s assets, or 
manipulation of its financial data in order to get advantage of the perpetrator (Hall, 2011). Usually when 
speaking of accounting literature, fraud is also commonly known as white-collar crime, defalcation and 
irregularities dealing with the financial statements of the organizations. Along their work auditors may find 
fraud at two different levels: employee fraud and management fraud (Hall, 2011). We can find employee fraud 
as to the organizations when inside in their operation process the internal control procedures are not quite 
well implemented and workers know better than anyone how to take advantage of it; as to the management 
fraud usually it is related to ethics, what is often, absent in the frauds done or engineered or idealistically 
accepted by the top management. 

In order to understand and explain fraud the three most cited models from literature are going to be 
considered – triangle, diamond, pentagon. 

3.1. TRIANGLE MODEL 

Fraud triangle theory is the first one capable of explaining the elements that cause fraud. This theory is 
presented by Cressey in 1953. The fraud triangle elements consist of pressure, opportunity, and 
rationalization.  

 

 

Figure 1 – The fraud triangle 

Source:https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPT846PT847&sxsrf=ALeKk02tQyCdboyf1sXBQHxgwEqBcHA8hg:161494
3074027&source=univ&tbm=isch&q=fraud+triangle+model+images&sa=X&ved=2ahUKEwiQxonig5nvAhW1ShUIHbJzCP0Q420oAH

oECAIQLg&biw=1536&bih=722 

All these elements combined try to explain it. The pressure may mean the need that someone has, or feels, or 
is obliged to do on a particular situation of life that many times hides any common sense. This situation is 
revealed as an opportunity to do an event that arises when the author thinks some good advantages of it will 
overcome and thus it will be worth doing- the rationalization or the design of the fraud to be committed. 

3.2. DIAMOND MODEL 

Yet in some situations the combination of these factors may explain the fraud but other times some capability 
to do the fraud is important as well. If one looks at the Big Financial Scandals dating back to the early 21st 
century like Enron, Parmalat and Worldcom it is clear that people who created them, besides the pressure, the 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Dias]  

75 

opportunity and the rationalization they had the capability to do it (Abdullahi, R., & Mansor,2015). They 
understood the business process quite well and they knew easily what they could do in deception. As to this 
interpretation we could associate the diamond model presenting this new characteristic - the capability.  

 
Figure 2 – The fraud diamond 

Source: https://www.google.com/search?q=fraud+diamond+model+images&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRsLHlg5nvAhVKKxoKHZQoABIQ2-
cCegQIABAA&oq=fraud+diamond+model+images&gs_lcp=CgNpbWcQA1DzrQRY2NIEYJPXBGgAcAB4AIABXIgBlAqSAQIxNZgBAKABAaoBC2d

3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=aBNCYNHcOsrWaJTRgJAB&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enPT846PT847 

 

Yet, we must be very careful when making generalizations because the frauds depend on many variables. If 
we look at literature one can present very interesting examples. Authors like Zaini, Carolina, & Setiawan 
(2015) found different results but as to the academic environment: they showed that pressure (on a student´s 
perspective) has positive and significant effect on academic fraud behavior, while other fraud diamond 
elements (opportunity, rationalization and capability) cannot detect academic fraud behavior. 

 According to Wolfe & Hermanson (2004), it is impossible for deception or fraud to occur if no one has the 
right capability to perpetrate the deception or fraud. The said capability is an individual quality to commit 
deception, which drives them to find an opportunity and make use of it. Yet one must argue that it depends on 
the type of activity we are considering the fraud: triangle model may be adequate for the analysis of student´s 
fraud but the administrative staff of a University need already some capability or even competence to do a 
fraud, and this way we get to the pentagon model. 

3.3. PENTAGON MODEL 

Fraud pentagon concept has to with the author Crowe (2011) who added the competence and arrogance 
dimension to the diamond analysis. For him a person will commit acts of cheating due to pressure, 
opportunity, rationalization, opportunity, and arrogance. Arrogance is an attitude of superiority to the rights 
it possesses, an individual feel that internal control or institutional policy does not apply to himself. Arrogance 
is an exaggeration shown by someone. Arrogance is a reflection of pride because he has more abilities than 
others. If someone has a high arrogance, then he will be more likely to commit fraud.  
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Figure 3 – The fraud pentagon 

Source: 
https://www.google.com/search?q=fraud+pentagon+model+images&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRsLHlg5nvAhVKKxoKHZQoABIQ2-

cCegQIABAA&oq=fraud+pentagon+model+images&gs_lcp=CgNpbWcQA1DNHFjJNGCiRWgAcAB4AIABrQGIAbMLkgEDMC45mAEAoA
EBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=aBNCYNHcOsrWaJTRgJAB&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enPT846PT847 

This model replaced the capability - identified in the Diamond model, for competence and added the arrogance 
factor. It seems that to do a fraud there some competence and arrogance associated re needed. Competence 
because it is necessary to understand quite well and know the process of the business where the fraud is going 
to occur in order to determine the weakest points of the controls. The arrogance usually can be found in the 
high level of hierarchy - top management people - that pretend to be unquestionable, and this way feel at ease 
to perpetrate the fraud. Crowe (2011) suggested the Pentagon model reflecting these five attributes – 
opportunity, pressure, rationalization, arrogance and competence - that may frame a fraud event. Taking again 
the above-mentioned example of the Big American frauds Enron Parmalat and Worldcom for instance we 
might still argue that perhaps these elements were present – the arrogance of the top management and the 
competence of the auditors both very much associated with a big lack of ethics.   

So as far as literature goes, we cannot say for sure that there is one model that fits it all. There are too many 
variables that together can explain a fraud according to its type and nature and to a particular theoretical 
approach.  

The goal addressed at the beginning of this paper was to match these fraud theories to some of the risks that 
the organizations may face in the near future. This will be described under a theoretical approach in the next 
issue where fraud will be associated to the before named risks. 

4. EXPECTED RISK AND FRAUD 

4.1. CIBERSECURITY 

Computers have done incredible things for our lives and will increasingly continue to do so, however we must 
also learn to protect ourselves. We need not guard against the technology itself, but rather those who wish to 
pervert it for personal gain or others’ pain. Under the threat of global terrorism and organized crime we must 
come to understand that cyberspace is truly a digital battlefield and has real-world consequences when critical 
infrastructure is directly affected. We must not forget to stay vigilant. And we must always remember to keep 
running (Dustan, 2016). One of the major challenges associated with cyberspace is the lack of national 
boundaries, enforceable rules of combat/treaties, and internationally recognized regulatory committees 
(Chayes, 2015).  

Criminals and adversaries are able to transverse space and time anonymously and with complete disregard 
for geopolitical boundaries, making active cyber defense problematic. International law dictates that 
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retaliation in self-defense is an acceptable use of force, however it becomes tricky when attacking an enemy’s 
system technically violates another nation’s sovereignty (Flowers & Zeadally, 2014).  

To add another layer of complexity, attackers routinely relay network traffic around the world through 
thousands of nodes, making it virtually impossible to identify the originating system with absolute certainty 
and requiring defenders to cross countless borders to find the perpetrator. Subsequently, to deter an attacker 
a government entity may need to relay malicious network activity across uninvolved nations’ 
telecommunications networks and noncombatant systems, creating a legal quagmire (Hathaway, et al., 2012)  

The security on the information produced and got/sent/in stock through internet is something crucial at 
present. When organizations / institutions are considered, we must name all the types of information given 
and received as to all the stakeholders: internal and external. The risks associated have already been above 
mentioned and frauds may occur due to – opportunity, pressure, rationalization, arrogance, easy access and 
competence and many other variables like the ethics (its absence). At this point we could create a fraud model 
heptagon that follows the pentagon created by Crowe (2011) and just adds the attribute “easy access” or 
“absence of ethics” because computers are a kind of asset that is quite easy to get and presently is something 
basic for committing a fraud ethics is not embedded in the agent, if it does not make part of the behavior of the 
person the field for fraud is open and free . 

As to frauds and most recent cyber issues we can name some from the end of 20th century: according to Gengler 
(1999), the US-based Computer Security Institute, in its fourth annual survey, and the FBI reported that 
corporations, banks and government agencies all face a growing threat from computer crime committed both 
inside and outside the organizations. For the third straight year, financial losses due to computer security 
breaches mounted to more than $100 million. And for the third year in a row, system penetration by outsiders 
increased and 30% of respondents reported intrusion. Those reporting their Internet connection as a frequent 
point of attack rose from 37% in 1996 to 57% in 1999. This was around the end of last century!  

Citing Vogel (2016) the consensus is that there is a worldwide gap in skills needed for a competent 
cybersecurity workforce. This skills gap has implications for the national security sector, both public and 
private. Although the view is that this will take a concerted effort to rectify, it presents an opportunity for IT 
professionals, university students, and aspirants to take-up jobs in national security - national intelligence as 
well military and law enforcement intelligence. As to the emerging employment trends, some of the 
employment challenges, and what these might mean for practice are issues that must be considered. In order 
to close the cyber skill gap by taking advantage of the window of opportunity, one must allow individuals 
interested in moving into the cybersecurity field to do so via education and training.  

Virtual worlds are computer-generated, immersive environments where participants interact with others 
while engaging in social, entertainment, and economic endeavors. To illustrate how virtual worlds can be used 
to study fraud, Dilla et al. (2013) examined the documented virtual world fraud cases using the "fraud 
diamond" model (Wolfe and Hermanson 2004) and their findings have real-world implications regarding the 
causes and prevention of fraud. They include:  

(1) perpetrator motivations often lead to nonmonetary achievement and manipulation, as well as 
financial gain,  

(2) fraud victims tend to have misplaced trust and overestimate the capability of fraud prevention 
governance mechanisms,  

(3) participant-designed record-keeping systems may protect corporate assets from theft, and  

(4) virtual worlds may serve as a laboratory for evaluating risk management strategies.  

This research illustrates how parallels between fraudulent behaviors in virtual and real worlds can advance 
our understanding of fraud antecedents (Dilla et al, 2013). 
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Ciberfraud must be executed by people with very special technical informatics skills. Thus, in order to explain 
them it seems adequate to place this issue under the diamond fraud model once the main attributes associated 
are: the pressure/motivation, the opportunity, the rationalization and mainly the competence or technical 
skills – capability - needed to do it. This is a situation that may happen in the external and internal market, in 
other words, this is a global phenomenon that can affect any type of business, either public or private, in any 
country.   

According to the document of IIA - On Risk 2021 – we can register risks as to: third party, board information 
and sustainability. As to reasons that can explain their occurrence one might argue that either the theoretical 
approach of the diamond or pentagon fraud might explain it. This is so because both theories state that the 
pressure/motivation, the opportunity, the rationalization and the capability or the competence can explain 
fraud event. Yet sometimes the arrogance (in the pentagon theory) is used by the people to achieve the frauds 
with some property as if they could be assigned to do so and no one could question them for doing it. We can 
give as examples the situation when the top management is involved in the fraud engineering and its power 
position is openly assumed and exhibited towards the hierarchy.  

Disruptive innovation - is a kind of risk we must be prepared to face - it seems that due to market conditions 
or to some restraints of different nature like the pandemic ones we are suffering presently many organizations 
must have the capability to change their mission and start again with a new product or service, or else they 
will go in a bankruptcy. 

4.2. OTHER RISKS 

The economic situation of the country is a consequence of the global political and economic status either 
imported from EU, Asia or USA, for instance. Countries that are rich and have money can get resources in 
quality and price, in better conditions than the competitors and can face risks in a different way. We might 
consider all these risks as having an external origin with reflection and implication in the internal environment 
of the country and particularly in the life of the organizations. This way, internally in the organization, issues 
like the governance, the talent safeguard, the culture and the continuity of the company or the “going concern” 
idea, will be the issues to be considered as risks. Any of these risks can be inserted under the theoretical frame 
of a triangle, a diamond or a pentagon fraud. Their happening and positioning will have to do with the step 
where they place within the organization.  

Triangle frauds will happen most probably at the basic level of this pyramid (figure 4) because they depend 
on the opportunity, the rationalization and the pressure/motivation. We mention the lowest level because 
there is not a need for specific expertise but a strong and definite motivation with a fringe benefit connected 
in order to achieve something valuable – it is like getting basic internet connectivity the first level of the fraud. 
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Figure 4 – Pyramid of transparency and connectivity 

Source: 
https://www.google.com/search?q=images+in+pyramid+transparency+and+connectivity+internet+through+home+basic+internet&tbm=isch&ved=

2ahUKEwjX_-75h5nvAhWZgM4BHdwuDqsQ2-
cCegQIABAA&oq=images+in+pyramid+transparency+and+connectivity+internet+through+home+basic+internet&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJ1CB

ugJYv9UCYPHhAmgAcAB4AIABZogB-
AeSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=xRdCYJeJKJmBur4P3N242Ao&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enPT84

6PT847#imgrc=FgacuLyRvbWKmM 

But when we can get this internet around the world when we know how to use it – internet throughout the 
home – it seems that we have some capability to do it so the diamond fraud can be applied – we have the 
motivation, the opportunity, the rationalization of the event and the capability.  

If we climb up one or two levels more in the flowchart, we are getting to the executive area described as device 
& Information Security and the top management area that should inspire transparency of Connectivity. At both 
points of the hierarchy, we may explain the occurrence of fraud under a pentagon model. This model accrues 
the attribute arrogance as a kind of defense of the perpetrator because he/she is a kind of people who have 
power and are arrogant enough in order to disguise the fraud they know they have done or are to be doing. At 
this time the capability element of the diamond model is replaced by the competence one. Finally, and coming 
back to Onrisk 2021 risks as to governance, as to talent safeguard or as to culture all of them may be associated 
to the profile of the fraud perpetrators: their explanation can be done under the pentagon, the diamond or the 
triangle fraud models. Besides and when frauds happen in the organizations, they can compromise their “going 
concern” principle. 

5. CONCLUSION 

This study started by considering the different risks, named by IIA for 2021 and their placement among each 
other coming to name the cybersecurity risk as a main issue of the near future. All the risks associated to this 
mainframe were considered either on an internal or an external perspective. The situations related to these 
risks that could be become frauds were described and the main literature models explaining their occurrence 
were taken in account.  

This study followed an exploratory descriptive methodology based on the theoretical scope of analysis based 
on Cressey (1953), Hermanson (2004) and Crowe (2011) authors of respectively the triangle, the diamond 
and the pentagon model associated to the comprehension of frauds.  



ICAFI 2021 
 

 

 
[Dias]  

80 

 

TOP  

 

 

 

 

  

    MIDDLE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 - Fraud theoretical models related to the management flowchart 

 

In order to explain fraud happening we tried to identify the place across the structure - from the top to the 
lowest level - of the organization, where these models can apply. 

Fraud has been considered, along this study under three different theoretical models: pentagon, diamond and 
triangle. All of them have some traits in common – initiative/pressure, rationalization and opportunity. Just 
the three of them constitute the basis of the triangle model. From this basis if we consider in addition the factor 
capability, then the diamond model is built.  Regarding this diamond perspective one must consider the 
arrogance element and we replace the capability for the competence we get the pentagon model. 
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Considering the world of organizations as a place where frauds are more common and if we look top-down at 
all the above mentioned models and we match them with management levels perhaps one can say:  the 
pentagon model due to the elements of arrogance and competence may be related to the top management, the 
diamond model meaning the capability of performing some special tasks can be associated to the middle 
management and at last the triangle model may be related to the low management. 

Yet, this relation of the theoretical models to the level of management of any organization is neither a scientific 
proved issue nor a universal truth. We can have a fraud explained by the triangle model placed in the board of 
any company and a pentagon model explanation for an event occurring at the middle or low management 
level. We may have frauds in any kind of organization design and we are not able to relate them specifically to 
the level of management. Zahra et al. (2005) argue that fraud can occur “as part of either occupational or 
corporate crime, can be perpetrated by those at the very top or the very bottom of the managerial hierarchy, 
and can result from active participation or passive acquiescence”.  Some interesting conclusions (following 
DM Roden, SR Cox and JY Kim, 2016) as to reducing the likelihood of fraud may be considered: 

- the structure of the board of Directors should be somehow independent having some gender diversity 
and regular turnover   

- the CEO should not be the Chairperson 

- incentive based compensation should be avoided or carefully constructed 

- long term stock compensation should be considered 

- some problems with auditors can predict fraud 

Frauds are deeply connected to the ethical profile (or its absence) as to the perpetrator, to the kind of business 
and to the imperfections or failures most of them regarding the internal control in the management process 
of any organization.  

Yet to predict them, and according to Wilde (2017), we could do as many American companies do (2017): U.S. 
laws provide explicit whistleblower protections and direct regulators to adopt ambitious programs to reward 
whistleblowing. However, there is limited evidence on whether employee whistleblowing deters financial 
misreporting and tax aggressiveness. Using a sample of employee whistleblower cases obtained from the U.S. 
government, I provide evidence that firms subject to whistleblowing allegations exhibit significant decreases 
in financial misreporting and tax aggressiveness, compared with control firms. I find that this deterrent effect 
persists for at least two years beyond the year of the allegation. 

As a final conclusion about such an interesting and valuable academic issue as fraud we might say that the 
ethical values and the moral principles associated to the culture of each country are some factors that can 
enhance its deeper explanation.  

The innovative factor of this article has two main perspectives: first it examines and groups the risks from IIA 
document making a simple and short ranking connecting Cybersecurity to the internal and external risks of 
the organizations and second considering these risks and based on three theoretical fraud models it tries to 
explain fraud occurrence along the hierarchy of any organization. 

 

Limitations 

At this point we come to the limitations of this study and mainly to the future paths for investigation. We might 
say that this is just a theoretical approach defined by the considered three fraud models and it is well known 
that there are a lot of variables that can lead to fraud besides them. Ethics is a main element that should be 
connected to the cultural framework of the company and of the country where the company stands and that 
might help to explain fraud happening.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-015-2881-0#ref-CR89
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Future paths 

This way as future avenues for investigation we might consider doing both qualitative and quantitative 
analysis in different types of organizations with the aim of identifying the factors that can lead to fraud in: 
corporate companies, banks, public institutions, small and medium enterprises. By the end it would be quite 
interesting to see what happens to these models presently after a pandemic time which will have a great 
impact on the society due to social and economic consequences to be reflected in the organizations and on the 
workers 
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Abstract 
This paper aims to understand which factors, intrinsic to management, affect the performance of wine Iberian 
companies. Our sample comprises 3.113 wine Iberian companies, between 2011 and 2018. We have used the panel 
data methodology, specifically the GMM system estimation method of Arellano and Bond (1991), Arellano and 
Bover (1995), and Blundell and Bond (1998) to test the hypotheses formulated according to the literature review.  
Using Return on Assets (ROA) and sales growth as measures of corporate performance our results suggest that 
sales growth is the variable that has the most significant determining factors, both specific to the company and 
given the macroeconomic environment. Investors and civil society well understand the meaning of sales growth, 
namely in a sector close to the final consumer. When using ROA as a dependent variable, the results suggest that 
because it is a pure management variable, the manager tends to be more concerned with maintaining adequate 
levels of economic profitability to ensure sustainability and future solvency, without giving prominence to the 
macroeconomic environment. Our results are in line with those of Vieira, Neves, and Dias (2019), insofar as it was 
possible to verify that the determinants of the companies' performance vary according to the variable used as a 
dependent variable and that this may also be related to the perception/sentiment that stakeholders themselves 
have of this concept. 
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Performance, Iberian companies, wine industry, GMM system  

 

mailto:acgdias@gmail.com
mailto:mneves@iscac.pt
mailto:mduarteneves@gmail.com
mailto:miguelcambres97@gmail.com
mailto:chenriques@iscac.pt


ICAFI 2021 
 

 

 
[Dias, Neves, Ferreira & Henriques]  

84 

1. INTRODUCTION 

The wine sector is part of the tradition of the Iberian Peninsula, from production to consumption. 

At the economic level, the wine sector plays an important role, because a lot of labor is needed, thus creating 
many jobs and, as it is a well-liked and consumed product worldwide, it is easily traded. Also, the 
Mediterranean climate and geographical characteristics are conducive to the production of wine, and the 
introduction of new grape varieties. Likewise, wine is also part of the gastronomy, encompassing a wide 
variety of Mediterranean menus typical of these countries. 

Currently, Portuguese and Spanish wines are gaining more and more notoriety at European and international 
levels. According to data from the International Organization of Vine and Wine (OIV - International 
Organization of Vine and Wine, 2017), Portugal is in 9th position, concerning wine exports. In terms of 
production, it is in the top 20 of the world ranking (it occupies the 11th position). Spain is the third country 
with the most wine production worldwide. About exports, it occupies first place in the world ranking (Martins, 
Cabral, Duarte, Walter, Reis, Pires, & Pimpão, 2018). According to OeMv (2018) relatively to 2017, Spain has 
the largest area of vineyard cultivated in the world, thus creating more than 25,000 jobs. 

As wine consumption has been increasing worldwide, Portuguese and especially Spanish companies are more 
likely to increase their sales. In this context, it is important to study the determinants of the performance of 
this industry in the two countries so connected, geographically and commercially, with a prominent position 
worldwide. 

To achieve our purpose, we have considered classical and recent literature related to specific factors in 
explaining performance, measured through two different variables. For a sample of 3.113 companies, between 
2011 and 2018, and using the panel data methodology, specifically the GMM system estimation method, our 
results corroborate those of Vieira et al., (2019), showing that firms performance determinants vary 
depending on the variable selected to measure this performance. Our study also suggests that it is sales 
growth, the variable that best reflects the performance of this sector since eventually, this variable is also the 
most perceptible to most of the stakeholders in this industry. This article is organized as follows: Section 2 
presents a literature review and the hypothesis to be tested. Section 3 presents the research design, 
particularly the sample, the variables, the empirical model, and its estimation method. In section 4, the results 
are discussed in the light of the literature review and given a critical analysis in the underlying macroeconomic 
environment and finally, the conclusions, limitations, and lines of future research are presented. 

2. LITERATURE REVIEW 

Companies are the major drivers of economies, assuming the creation of value as a priority objective. For this, 
managers have to be concerned with increasing their competitive position and in this way make the decisions 
that provide them with increasing the freed-up means generated by the main activity of the business. Thus, 
understanding which factors, intrinsic to management, can improve corporate performance is fundamental 
for all stakeholders (Colbran, Ramsden, Stagnitti, & Toumbourou, 2019). 

Some measures, traditionally used to capture firm performance are the return on asset (ROA); return on 
equity (ROE); Tobin's Q, sales growth, among others. Since we selected companies not by size/market price, 
but by industry, we chose to use ROA and sales growth as the variables that best adapt to this sector. For 
example, Tobin's Q cannot be applied to unlisted companies and ROE is a variable of specific interest to 
investors and ends up being redundant in the results obtained. Vieira et al., (2019), used ROA as an economic 
firm performance indicator for Portuguese companies, and Cancela, Neves, Rodrigues, and Dias (2020) also 
have used ROA as an economic indicator for a sample covering Iberian firms. Other authors, for different 
macroeconomic environmental, also consider ROA as a powerful firm's performance measure, see, for 
example, Khan and Subhan (2019); Ki‐Hoon, Cin and Lee (2016) or Subramaniam, and Wasiuzzaman (2019).  
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In addition to this variable, sales growth is also used to assess corporate performance. For example, Brush, 
Bromiley, and Hendrickx (2000) argue that companies follow the philosophy that sales growth is the key to 
improve their performance. Also, Calster, Van, Baesens, and Lemahieu (2017) and Nijssen, Guenzi, and Borgh 
(2017) show that higher sales volume leads to greater results and therefore to better levels of corporate 
performance. More recently, Wang and Ho (2020) consider that sales growth is an important indicator of 
company performance 

2.1. FIRMS SPECIFIC CHARACTERISTICS 

2.1.1. FIRM SIZE 

Sellers, and Alampi-Sottini (2016), assets that the firm's size can be considered a source of competitive 
advantage because the larger ones are more efficient than the smaller ones because they benefit from 
economies of scale to obtain greater profitability. Besides, large firms can generate asset gains and borrow 
debts at more favorable rates than small firms (Ibhagui, & Olokoyo 2018). Also, for Neves, Serrasqueiro and 
Hermano (2020); Pantea, Gligor, and Anis (2014); Serrano, Fernández-Olmos, and Pinilla (2018); 
Serrasqueiro, and Nunes (2008), or Ullah (2020) the firm size positively influences the performance of 
organizations. 

However, the firm size can also negatively influence corporate performance, according to Leischnig, 
Henneberg, and Thornton (2016) who obtained significant results that show that the company size has a 
negative effect on sales growth. 

According to the exposed literature, the following hypothesis is proposed (with no predicted sign): 

H1: The companies size influences the performance of companies in the Iberian wine industry. 

2.1.2. LIQUIDITY 

Liquidity is an indicator often used as an internal management factor, capable of shaping decisions that lead 
to greater corporate performance (Neves & Branco, 2020). The importance of this indicator is mainly to gauge 
the efficiency of a company's operational management (Neves, Cunha & Vilas, 2020) to perceive the degree of 
compliance with short-term obligations, for better performance. Companies that obtain greater liquidity 
reduce their financing costs, increasing, in turn, profitability (Barbuţă-Mişu, Madaleno, & Ilie, 2019). 

Using ROA and sales growth, the results regarding the influence of liquidity on these variables have not been 
consistent. If on the one hand, some authors find empirical evidence for a positive relationship (Nguyen, & 
Nguyen, 2020 or Tahir, Sadique, Syed, Rehman, & Ullah, 2020), others show a negative relationship (Fuertes-
Callén, & Cuellar- Fernández, 2019; Nguyen, Pham, Dao, Nguyen, & Tran, 2020 or Roy, Misra, Padman, & 
Rahman, 2019). 

According to the literature, the following hypothesis is posed (with no predicted sign) 

H2: Liquidity influences the performance of companies in the Iberian wine industry. 

2.1.3. CORPORATE TAX 

Although there are not many studies that directly relate taxes to the performance of companies, Vătavu (2015) 
corroborated that taxes have a positive impact on the business performance of Romanian companies, as 
measured through ROA. Conversely, Fisman and Svensson (2007) showed that taxes negatively affect sales 
growth. 

Accordingly, taxes affect the performance of companies, so it is possible to raise the following hypothesis: 

H3: Corporate Tax influence the performance of companies in the Iberian wine industry. 
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2.1.4. INTANGIBLE ASSETS 

Intangible assets are a source of competitive advantages and play an important role in the performance and 
sustainability of companies, Villalonga (2004). Authors such as Andonova, and Ruíz-Pava (2016) or Boj, 
Rodriguez-Rodriguez, and Alfaro-Saiz (2014) show that intangible assets are fundamental in creating a 
company's value, despite the difficulty that companies have in classifying this type of assets (Niculita, Florina, 
& Caloian, 2012). For example, Heiens, Leach, & McGrath, found a positive contribution of intangible assets on 
shareholder value. Also, Diaw (2020) proved the positive effect of intangible assets on sales growth. Many 
authors, using different performance measures, show empirically that the higher the levels of these non-
physical assets, the better the innovation and business performance; Chun, and Nadiri (2016); Huang, OU, 
Chen and Lin (2006), or Montresor and Vezzani (2016). 

The exposed literature makes it possible to formulate the following hypothesis (with no predict sign): 

H4: Intangible assets influence the performance of companies in the Iberian wine industry. 

2.1.5. LEVERAGE 

The existing literature is based on two theories on indebtedness: Trade-off and Pecking order, Neves, et al., 
(2020). The Trade-off theory assumes a positive relationship between debt and profitability while the Pecking 
order considers the same relationship negatively. 

Pacheco, Rosa, and Tavares (2019) consider leveraging an indicator that affects profitability. Considering 
Portuguese companies, Miralles-Marcelo, del Mar Miralles-Quirós, and Lisboa (2014) and Zeitun, and Saleh 
(2015) show that debt has a negative effect on performance, as measured by ROA. Barbiero, Popov, and Wolski 
(2020) also showed that sales growth is negatively influenced by indebtedness. 

However, a positive relationship between leverage and company performance has been documented by 
several studies, such as those by Adams, and Buckle (2003); and Margaritis, and Psillaki, M. (2010). Fuertes-
Callén, and Cuellar-Fernández (2019) also documented the same relationship for sales growth. 

According to the literature, the following hypothesis is formulated (with no predicted sign): 

H5: The leverage influences the performance of companies in the Iberian wine industry. 

2.1.6. AGE 

The companies age can explain their success, Esteve-Pérez, Pieri, and Rodriguez (2018). However, some 
authors demonstrate that the companies profitability tends to decrease over the years; Goto, and Wilbur 
(2019). Also, Akintimehin, Eniola, Alabi, Eluyela, Okere, and Ozordi (2019) and Rashid, and Naeem (2017) 
argue that the companies age negatively affects their performance. 

On the other hand, Amran, Yusof, Ishak, and Aripin (2014) concluded that more mature companies create 
greater market value. Also, Georgopoulos, and Glaister (2018) using sales growth as a measure of 
performance, show that age has a positive impact on sales growth.  

 In this way, it is visible that age affects the performance of companies, which leads to formulating the 
following hypothesis (with no predicted sign): 

H6: The company age influences the performance of companies in the Iberian wine industry. 
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2.2. MACROECONOMIC CHARACTERISTICS 

2.2.1. GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 

Besides the specific characteristics of the companies, macroeconomic variables can also have an impact on the 
firms ’financial decisions and, consequently, on their performance, Vieira, et al., (2019). Most of the literature 
shows a positive relationship between GDP and company performance, for example, McNamara and Duncan 
(1995) or Mendoza, Espinosa-Méndez, and Araya-Castillo (2019). 

However, there are authors, such as Issah and Antwi (2017) who find a negative relationship between GDP 
and ROA, for example. 

We formulate the last hypothesis following these arguments:  

H7: The GDP is positively related to corporate performance in the Iberian wine industry. 

3. RESEARCH DESIGN 

3.1. SAMPLE 

In the scope of this investigation, a quantitative approach will be used based on the secondary data extracted 
from the SABI from the Bureau van Dijk database. The sample consists of Portuguese and Spanish companies 
with the code designated CAE-REV.3 for the “wine industry” 11.02. 

Of the population initially proposed (4925 companies), only companies with complete data for at least four 
consecutive years were considered, an essential condition for estimating the absence of second-order 
correlation by Arellano, and Bond (1991). Thus, the sample consists of 3113 companies. 

Since these two border countries suffered serious consequences with the global financial crisis triggered in 
2008 and subsequently with the sovereign debt crisis, particularly Portugal with an economic adjustment 
program, with the Troika, from 2011 to 2014, it is considered opportune to do a longitudinal study from 2011 
(entry of the Troika in Portugal with potential contagion of decisions to the neighboring country) to 2018 (last 
year of data at the time of the elaboration of this work). 

3.2. VARIABLES 

Next, the dependent and independent variables used in our empirical model are presented, according to the 
literature presented. 

Table 1 – Variables 

Variables Proxy Authors 

Dependent Variables 

Return non Assets  (ROA) 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Vieira et al. (2019) 
Neves et al. (2020) 

Sellers and Alampi-Sottini 
(2016) 

 

Sales Growth 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑛 − 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑛−1 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑛−1

 
Ullah (2020) 

 

Specific Characteristics 
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Variables Proxy Authors 

Size ln (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 
Neves et al. (2020) 
Vieira et al. (2019) 

 

Current ratio 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Vieira et al. (2019) 
Neves and Branco (2020) 

 
Income Tax ln (income tax) Vătavu (2015) 

Intangible Assets ln (intangible assets) 
Andonova and Ruíz-Pava 

(2016) 

Leverage 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Neves et al. (2020) 
Vieira et al. (2019) 

 

Age ln (age) 
Esperança, Gama and 
Gulamhussen (2003) 

Macroeconomic variable 

GDP The World Bank Group, (2020) Vieira et al. (2019) 

3.3. ESTIMATION METHOD 

To test the proposed hypotheses, the panel data methodology will be used, which allows us to solve two 
fundamental problems in samples such as the one considered here: to control the unobservable heterogeneity 
that, due to the nature of the data, can bias the results, and to correct the endogeneity since the performance 
measures adopted can themselves be determinants of other explanatory variables, Neves (2018) or Neves, 
Henriques, and Vilas (2019). Specifically, we intend to use the Generalized Method of Moments (GMM) model, 
an estimation method proposed by Arellano and Bond (1991), Arellano and Bover (1995), and Blundell and 
Bond (1998). 

Our GMM system model is the following one:  

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡1  + 𝛽2𝑋𝑖𝑡2  + … + 𝜀𝑖𝑡  

where i=1,…, N represents individuals, t=1,…, T represents the periods (T periods) and N x T represents the 
total number of observations 

Specifically, we will have: 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽2(𝐶𝑅)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑇𝑎𝑥)𝑖𝑡 + 𝛽4(𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 + 𝛽5(𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽6(𝐴𝑔𝑒)𝑖𝑡 +
𝛽7(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡  + 𝜇𝑖𝑡……………………………………………….…………………………………………………………………………………… (1) 

 

𝑆𝐺𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽2(𝐶𝑅)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑇𝑎𝑥)𝑖𝑡 + 𝛽4(𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 + 𝛽5(𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽6(𝐴𝑔𝑒)𝑖𝑡 +
𝛽7(𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡  + 𝜇𝑖𝑡…………………………………………………….………………………….………………………………………………..… (2) 

 

where the dependent variables of this study are: Return on Assets (𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡) and the sales growth (𝑆𝐺𝑖𝑡). 

The independent variables are Company size (Size); Current Ratio (CR); Income Taxes (Tax); Intangible Assets 
(Intang); Companies Endebtness (Leverage); Companies Ages (Age) and the country’s Gross domestic product 
(GDP). 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

In this section, the results are described according to the literature review and the formulated hypotheses. 
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4.1. DESCRIPTIVE STATISTICS 

Table 2 shows the descriptive statistics for the wine sector in the Iberian Peninsula for the period between 
2011 and 2018. 

Table 2- Descriptive statistics 

Variables Mean 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 

ROA 
-
.0563389 

4.314811 -497.1578 2.064445 

SG 5.872852 2.070346 -11.51293 13.65864 

Size 6.975073 1.893299 -11.51293 13.85092 

CR 4.190752 13.53142 0 297.642 

Tax 1.709232 2.260702 -10.81978 9.400313 

Intang 1.997421 2.571486 -11.51293 11.87218 

Leverage .9029263 1.339779 -181.1968 1 

Age 18.80521 16.61199 1 120 

GDP .8317721 2.350204 -4.03 3.5 

 

The dependent variable ROA has an average close to zero, and in turn, a negative result (-.0563389), 
demonstrating that the average operationalization of assets is almost nil. Sales growth is less dispersed than 
ROA. 

As for the independent variables, the one with the greatest dispersion concerning the average is the companies 
age with an average age of 19 years. The companies’ age is also the one with the highest standard deviation. 

4.2. RESULTS OF MODELS 1 AND 2 USING THE GMM SYSTEM ESTIMATION METHOD 

In table 3, the results of models 1 and 2 are presented, considering two ways of measuring performance, for 
wineries in the Iberian Peninsula. 

Table 3. Estimation results of the model (1)  

Variables Coefficient STD.Error Z P-Value  
Cons .311027 .109954 2.83 0.005  
ROA (L1) .126592 .030207 4.19 0.000 *** 
Size -.020302 .004753 -4.27 0.000 *** 
CR 2.05e-06 .000057 0.04 0.971  
Tax .019739 .001092 18.08 0.000 *** 
Intang .000094 .000922 0.10 0.919  
Leverage -.133098 .129786 -1.03 0.305  
Age -.001553 .000514 -3.02 0.003 *** 
GDP .000129 .000379 0.34 0.733  
SARGAN   28.16225(26) 0.3505  
WALD   359.08(8) 0.0000  
AR_1   -4.8216 0.0000  
AR_2   -.62143 0.5343  

The variables are defined in Table 1. The remainder information needed to read this table is as follows: i) 
Heteroscedasticity consistent asymptotic standard error in parentheses; ii) *, **, and *** indicates significance levels 
at 10%, 5%, and 1% respectively; (iii) The Sargan test with a p-value greater than 5% shows that the instruments 
are valid, and the values in parentheses of the test represent degrees of freedom; (iv) The Wald test has a p-
value less than 5% which means that the joint significance and the coefficients are significant distributed 
asymptotically as χ2 under a null hypothesis without significance, with degrees of freedom in parentheses. The 
table shows that there is no first or second-order correlation problem in the model see AR (1) and AR (2) . Test 
AR(1) and AR(2) refer to the Arellano– Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 respectively 
of order 2 is 0 (H0: no autocorrelation). 
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As can be seen, the operating profitability of the previous year positively influences the performance of 
companies in this sector in the current year (p <0.01), that is, the higher the ROA of the previous year, the 
greater the ROA in the current year, which suggests that the manager complies with a true policy of 
maintaining its management policies, realizing that it is the maintenance of the adequate levels of economic 
profitability that guarantees the sustainability and future solvency of the company. The size of the companies 
shows a statistically significant and negative sign with ROA (p <0.01), confirming, for example, the results of 
Leischnig et al., (2016), which allows us to corroborate hypothesis 1.  

Regarding taxes, it should be noted that this positively influences ROA (p <0.01), since the companies that pay 
taxes are those that have the highest income, Vătavu (2015). Thus, the results obtained corroborate 
hypothesis 3. Concerning the age of the companies, this negatively affects ROA (p <0.01), accepting hypothesis 
6. With the passing of the years, in general, wine companies in the Iberian Peninsula become less profitable, 
probably because they are unable to adapt to the speed of the innovation mechanisms that this industry 
requires. In addition to the fact that they are probably companies that will already have a market image and 
do not need as much investment in improving processes for consequent abnormal results in the future, 
Akintimehin, Eniola, Alabi, Eluyela, Okere, and Ozordi (2019) or Rashid and Naeem (2017).  

At the macroeconomic level, GDP does not influence ROA (p> 0.10), which may imply that countries' wealth 
does not affect the profitability of their wine sector. 

 
Table 4. Estimation results of the model (2)  

 
Variables Coefficient STD.Error Z P-Value  
Cons 3.487633 .468692 7.44 0.000  
SG (L1) .256339 .055057 4.66 0.000 *** 
Size .395419 .059467 6.65 0.000 *** 
CR -.000514 .000660 -0.78 0.436  
Tax .073386 .007124 10.30 0.000 *** 
Intang .003384 .009428 0.36 0.720  
Leverage -1.90614 .456179 -4.18 0.000 *** 
Age .013791 .004120 3.35 0.001 *** 
GDP -.005437 .002292 -2.37 0.018 *** 
SARGAN   37.20524(26) 0.0716  
WALD   957.95(8) 0.0000  
AR_1   -2.0893 0.0367  
AR_2   -.83186 0.4055  

The variables are defined in Table 1. The remainder information needed to read this table is as follows: i) 
Heteroscedasticity consistent asymptotic standard error in parentheses; ii) *, **, and *** indicates significance levels 
at 10%, 5%, and 1% respectively; (iii) The Sargan test with a p-value greater than 5% shows that the instruments 
are valid, and the values in parentheses of the test represent degrees of freedom; (iv) The Wald test has a p-
value less than 5% which means that the joint significance and the coefficients are significant distributed 
asymptotically as χ2 under a null hypothesis without significance, with degrees of freedom in parentheses. The 
table shows that there is no first or second-order correlation problem in the model see AR (1) and AR (2) . Test 
AR(1) and AR(2) refer to the Arellano– Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 respectively 
of order 2 is 0 (H0: no autocorrelation). 

The sales growth of the previous year will positively influence the performance of companies in this sector in 
the current year (p <0.01). 

As we can see in table 5, the companies’ size positively affects sales growth (p <0.01), according to our 
hypothesis 1 and corroborating the results of Ullah (2020).  

Income tax is positively related to sales growth (p <0.01), which indicates that the companies that pay the 
most taxes are usually those that have high levels of sales Vătavu (2015). These results support the H3 
hypothesis. 
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Leverage negatively influences sales growth (p <0.01), so that the most indebted companies are unable to 
increase their performance Barbiero, Popov & Wolski (2020) and to that extent, the result obtained confirms 
the H5 hypothesis. This result seems to imply that the external stakeholders of this type of company recognize 
that an indebted company has high financial risks and this can mortgage its performance. 

The company age shows statistically positive results with sales growth (p <0.01), which means that older 
companies can obtain high levels of sales taking advantage of the synergies and knowledge acquired 
throughout their lives Georgopoulos and Glaister (2018).  

Thus, the age of the company influences its performance by accepting hypothesis H6. It appears that the signal 
is contrary to that obtained when using ROA as a performance variable, which helps us to corroborate that 
sales growth is a variable that is of interest to a wider range of stakeholders, including potential investors, 
who consider that more mature companies have an image rooted in the market and, therefore, their wines 
will always have a buyer.  

As for the macroeconomic variable GDP, there is negative statistical evidence with sales growth (p <0.01), 
which may mean that consumers with increased wealth do not consume more wine, probably consumption is 
already part of the Mediterranean diet.  

Discussing the results obtained, it can be seen that ROA is a variable that best satisfies the manager's interest, 
Vieira et al., (2019), while the sales growth is a variable more visible to stakeholders external to the company 
and, therefore, thus, the significant differences found in the explanatory variables may therefore be justified.  

The negative sign of the size and age of the companies, in ROA, suggests that the manager of these companies 
does not see that to obtain better performance, they have to manage a larger or older company. The manager 
bases his decisions with a view to not reducing ROA from one year to the next because he knows that 
maintaining adequate and sustainable levels of operational profitability is the foundation for the future 
solvency of companies.  

Regarding sales growth, for example, civil society or even a potential investor in this sector believes that the 
size of the company is positively related to its level of sales as well as its recognition and longevity in the 
market. Besides, indebtedness is still seen by most external stakeholders as a dependency on third parties that 
can lead to poor results, due to an increase in financial risk, hence the negative sign. Also concerning GDP, this 
result suggests that greater growth in the Iberian economy may not guarantee greater consumption of wines, 
possibly because wine consumption is already cultural and part of the Mediterranean diet, daily. 

5. CONCLUSIONS 

This work aimed to study the performance of Portuguese and Spanish wine companies using a set of variables 
considered specific to each company and also the macroeconomic variable GDP. To achieve the proposed 
objective, an empirical study was carried out using the panel data methodology for a sample of 3,113 
companies in the wine sector, in the period from 2011 to 2018.  

The results show that the determinants of these companies' performance vary according to the variables 
considered in the performance evaluation, following Vieira et al., (2019). The companies’ size, the income tax, 
and the companies' age are factors that influence the ROA of Iberian wine companies, as well as the ROA of the 
previous year. The results suggest that the determinants of ROA, as they are a function of management 
decisions, are those that the manager admits can maintain adequate levels of operational profitability and 
sustainably. In turn, the size of companies, income tax, leverage, and company age are variables that influence 
sales growth. Portuguese and Spanish GDP also affects the sales growth of wine companies. From the results 
obtained, it can be seen that sales growth is a variable that is under the scrutiny of the general public and, to 
that extent, it is not surprising that the signs obtained for the size and age of the companies are opposite to 
those that occurred using the ROA as a measure of performance evaluation.  The greater the company and its 
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longevity, the greater its sales. Concerning corporate debt levels, stakeholders outside the company admit that 
more debt can mortgage the performance of companies in the sector due to the great financial dependence of 
third parties and the consequent increase in financial risk. Regarding GDP, the results suggest that when the 
economy of these Iberian countries increases, sales in this sector fall, in principle due to other consumer 
preferences.  

As a future investigation, it would be interesting to study other markets including environmental, social, and 
cultural sustainability variables as well as the impact of exports on the performance and efficiency of this 
sector, using hybrid methodologies such as GMM and DEA or SFA. 
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Resumo 
O artigo tem como objetivo proporcionar orientações de pesquisa na área da história da contabilidade. Para atingir 
este propósito, apresenta a importância do estudo desta área do saber, identifica motivações para o seu conhecimento, 
ajuda à compreensão da distinção entre história tradicional da contabilidade e nova história da contabilidade e, no 
final, discute diversas áreas de investigação/análise abrangidas pela história da contabilidade. Fazendo uso de uma 
abordagem qualitativa e recorrendo a uma revisão da literatura como método de investigação, a pesquisa traduz-se 
num exercício de reflexão epistemológica sobre a natureza do conhecimento em história da contabilidade e a forma 
como esse conhecimento em história da contabilidade é atingido, procurando salientar a importância da história da 
contabilidade para o desenvolvimento da contabilidade e, em paralelo, incentivar a academia contabilística à 
elaboração de mais estudos neste campo particular do saber, a história da contabilidade. 

Palavras-chave 
história da contabilidade, epistemologia da história da contabilidade, áreas de investigação em história da 
contabilidade, história tradicional da contabilidade, nova história da contabilidade  

Abstract 
The article aims to provide research guidance in the area of accounting history. To achieve this purpose, it presents 
the importance of studying this area of knowledge, identifies motivations for its knowledge, helps to understand 
the distinction between traditional accounting history and new accounting history and, in the end, discusses 
several areas of research/analysis covered by accounting history. Using a qualitative approach and a literature 
review as an investigation method, the research corresponds to an exercise of epistemological reflection on the 
nature of accounting history knowledge and the way this knowledge in accounting history is achieved, seeking to 
highlight the importance of accounting history for the development of accounting and, in parallel, to encourage the 
accounting academy to carry out further studies in this particular field of knowledge, accounting history. 

Keywords 
Accounting history, epistemology of accounting history, research areas in accounting history, traditional accounting 
history; new accounting history  
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1. INTRODUÇÃO 

O passado e a história não são a mesma realidade; a história é o processo ou o meio pelo qual se alcança uma 
compreensão do passado e saber como isto se consegue envolve a consideração de questões epistemológicas 
(Gaffikin, 2011).  

O domínio de uma qualquer área científica implica compreender a sua história e a sua epistemologia (Cardoso, 
Alarcão e Celorico, 2010). No contexto desta exposição, o termo epistemologia é entendido como o estudo da 
natureza do conhecimento em história da contabilidade, ou, por outras palavras, a forma como o 
conhecimento da história da contabilidade é atingido. Neste passo, o presente estudo acompanha a opinião de 
Cravo (2000, p. 12): “Só através da discussão das questões epistemológicas se pode ter uma verdadeira noção 
dos problemas relacionados com o conhecimento contabilístico”.   

Importa sublinhar que, nas últimas décadas, a disciplina da história da contabilidade tem experimentado um 
desenvolvimento notável devido ao crescente interesse de investigadores e académicos nesta área do saber 
(Hernández Esteve, 2013). Neste particular, a vontade de estudar as mudanças ocorridas na contabilidade e 
de justificar tais alterações, reconhecendo as suas causas, tem sido um dos fatores preponderantes para os 
investigadores se dedicarem ao estudo do passado contabilístico (Gomes e Rodrigues, 2009).  

Diversos autores têm contribuído para o estudo e debate epistemológicos dentro da disciplina da história da 
contabilidade. Por exemplo, Previts, Parker e Coffman (1990a, 1990b) dedicaram dois estudos à definição de 
história da contabilidade, à sua importância e à sua metodologia. Por seu turno, as contribuições de Carmona, 
Ezzamel e Gutiérrez (2004), de Schmidt e Gass (2018) e de Capobiango e Niyama (2020) apresentaram as 
características e procederam ao cotejo de duas diferentes abordagens e posicionamentos do investigador ante 
o objeto de estudo em história da contabilidade, comummente designadas pela literatura por história 
tradicional da contabilidade e nova história da contabilidade. Numa visão mais abrangente, as investigações 
de Carnegie e Napier (1996), de Donoso Anes (2005), de Faria (2006) e de Gomes e Rodrigues (2009) 
abordaram os tópicos precedentes e estenderam a análise à discussão das diferentes áreas de estudo em 
história da contabilidade e das diversas metodologias de investigação aplicáveis a este campo do saber.  

Nesta ordem de ideias, o artigo tem como objetivo proporcionar orientações de pesquisa na área da história 
da contabilidade. Fazendo uso de uma abordagem qualitativa e recorrendo a uma revisão da literatura como 
método de investigação, o paper estrutura-se em cinco secções, além da presente introdução. Assim, a segunda 
secção enuncia uma possível definição de história da contabilidade. A terceira secção debate a importância de 
investigar em história da contabilidade e identifica as motivações do investigador para o seu estudo e análise, 
ao passo que a quarta secção compara os traços essenciais das duas correntes atrás aludidas: a história 
tradicional da contabilidade e a nova história da contabilidade. A quinta secção identifica as áreas de estudo 
em história da contabilidade, as quais são exemplificadas com literatura relevante. O trabalho termina com a 
apresentação da conclusão, da limitação e de sugestões para futura investigação. 

2. UMA POSSÍVEL DEFINIÇÃO DE HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 

O ponto de partida fundamental para o estudo de qualquer disciplina ou domínio do saber é a sua definição 
(Gonçalves, 2019). Assim, Hernández Esteve (2001) define história como a disciplina que redescobre e 
apresenta, de uma forma ordenada, os aspetos do passado, com o intuito de explicar e averiguar o seu 
significado dentro do contexto no qual se encontra. Na opinião de Sá (1998, p. 19), a “contabilidade nasceu 
com a civilização e jamais deixará de existir em consequência dela”. 

Já em 1970 se debateu o objeto de estudo da história da contabilidade, quando o Comité de História da 
Contabilidade da Associação Americana de Contabilidade (Committee on Accounting History of the American 
Accounting Association) a definiu como o “estudo da evolução do pensamento contabilístico, das práticas e das 
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instituições em resposta às alterações das necessidades do ambiente e da sociedade, considerando também o 
efeito que esta evolução tem no ambiente” (American Accounting Association, 1970, p. 53) Consequentemente, 
a história da contabilidade não é apenas uma área de pesquisa especializada em si mesma, antes englobando 
outras especializações dentro de uma pesquisa interdisciplinar, em que investigações históricas são 
conduzidas para desenvolver uma compreensão do passado e, pelo menos, potencialmente fornecer uma visão 
do presente e do futuro (Carnegie, 2014). A definição aqui apresentada, de 1970, recorde-se, registou na altura 
uma grande notoriedade, dado que foi publicada num suplemento da prestigiada revista de referência 
internacional The Accounting Review (1926), um periódico da American Accounting Association.2  

Porém, apesar de a contabilidade e, consequentemente, a sua história, se relacionarem intimamente com a 
evolução humana, interligando o passado, o presente e o futuro, subsistem dúvidas acerca da importância 
efetiva e real da história da contabilidade e sobre o que de facto encoraja e incentiva os académicos a optarem 
por estudar este campo do saber em concreto. 

3. IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 

Como atrás se aflorou, em 1970 o Comité de História da Contabilidade da Associação Americana de 
Contabilidade (Committee on Accounting History of the American Accounting Association) emitiu um relatório 
sobre o ponto de situação da história da contabilidade nos Estados Unidos da América (veja-se American 
Accounting Association, 1970). Este comité fôra fundado em 1968 no seio da American Accounting Association, 
como se antevê, e, por intermédio do relatório por si produzido, revelou-se muito importante para o debate 
epistemológico das questões associadas à natureza da história da contabilidade, pelo menos até 1973, ano que 
marcou a fundação da Academia dos Historiadores da Contabilidade (The Academy of Accounting Historians).  

O relatório considera a história da contabilidade instrumental por duas vias: “a intelectual e a utilitarista” 
(American Accounting Association, 1970, p. 53). Nestes termos, a história da contabilidade prossegue objetivos 
intelectuais, porque esclarece o processo pelo qual o pensamento contabilístico, as práticas contabilísticas e 
as instituições se desenvolvem, identificando os fatores que no ambiente induzem à mudança e revelando 
como esta alteração ocorre na atualidade; além disto, a história da contabilidade assume também um 
propósito intelectual, na medida em que contribui para um melhor entendimento da história económica e 
empresarial (American Accounting Association, 1970). Por outro lado, a história da contabilidade também 
corresponde a uma disciplina utilitária, porque possibilita o entendimento sobre as origens de conceitos, 
práticas contabilísticas e instituições atuais, o que pode contribuir para a solução de problemas contabilísticos 
modernos (American Accounting Association, 1970). 

Adicionalmente, diversos autores têm defendido diferentes perspetivas que justificam e incentivam a 
investigação em história da contabilidade. Edwards (2014) identifica três motivos que justificam a utilização 
da história da contabilidade: a recreativa, a intelectual e a resolução de problemas. Quanto ao primeiro motivo, 
o autor refere que o puro prazer é uma razão suficiente para o estudo da história da contabilidade, pois alguns 
académicos talentosos têm elaborado trabalhos académicos nesta área, apesar de esta não ser a sua área 
principal de investigação; relativamente à motivação intelectual, em linha com a perspetiva da American 
Accounting Association, o estudo da história da contabilidade ajuda a entender o nosso passado e fornece 
informação de como as nossas práticas e problemas atuais surgiram; por fim, quanto à razão relacionada com 
a resolução de problemas, o estudo nesta área do saber ajuda na solução de determinadas questões, porque 
permite o entendimento de problemas contabilísticos atuais e ajuda a prever futuros comportamentos.  

 
2 Cai a propósito observar que a revista norte-americana The Accounting Review, fundada em 1966, foi o primeiro periódico de 

contabilidade mundialmente a ter revisão por pares (em 1966) (Sheldahl, 1992).  
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Por seu turno, Previts et al. (1990a) apontam como justificação para o estudo da história da contabilidade 
razões pedagógicas, entre outras, defendendo, nesta matéria, que a pedagogia que a história da contabilidade 
confere à sua disciplina-mãe, a contabilidade, pode ser vista à luz de três perspetivas. Primeiro, uma profissão 
com longas tradições construídas ao longo de muitos séculos deve educar os seus membros para 
compreenderem a sua herança cultural (Previts et al., 1990a). Além disso, os avanços do pensamento 
contabilístico e os estudos apenas irão perdurar no tempo se forem incorporados por estudiosos com 
competências históricas (Previts et al., 1990a). Em terceiro lugar, sem acesso a análises e interpretações do 
desenvolvimento do pensamento contabilístico e da prática contabilística, os investigadores de hoje arriscam 
basear as suas pesquisas em alegações incompletas ou injustificadas sobre o passado contabilístico (Previts et 
al., 1990a). 

Com efeito, a importância da história da contabilidade associada ao prisma pedagógico tem sido enfatizada 
pela literatura. A título meramente exemplificativo, Gonçalves (2019, p. 71) considera benéfica para o 
processo de ensino-aprendizagem a explicação pedagógico-histórica da natureza contextual e das origens do 
método das partidas dobradas por parte dos professores de contabilidade, dado que este particular conteúdo 
programático corresponde a uma  

“matéria estruturante de qualquer curso superior da área das ciências empresariais, para o que 
é fundamental haver na literatura estudos históricos–contabilísticos sistematizados, 
abrangentes e bem fundamentados à luz de parâmetros instrutivos e preceptorais. Estas 
abordagens podem proporcionar melhores condições de aprendizagem em ordem à 
compreensão, análise, relacionamento e crítica da teoria e da prática das partidas dobradas […]”. 

Ainda nesta senda, o trabalho de Sangster, Franklin, Alwis, Abdul-Rahim e Stoner (2014) veio reforçar a ideia 
da importância do conhecimento pedagógico do passado contabilístico para a aprendizagem dos estudantes. 
Numa universidade do Reino Unido os autores elaboraram uma experiência que consistiu em alterar o método 
de ensino das partidas dobradas aos alunos que frequentavam uma disciplina de introdução à contabilidade; 
a modificação traduziu-se em abandonar as técnicas de ensino até então utilizadas (lecionação de aulas 
magistrais e utilização de programas de computador, por exemplo), passando a adotar como método de ensino 
a estratégia utilizada por Luca Pacioli (1446/1447–1517) no De Computis et Scripturis (1494) para explicar a 
técnica da contabilidade por partidas dobradas aos seus leitores.3 Além do ensino das partidas dobradas com 
recurso a Pacioli, o plano curricular da disciplina envolvida na experiência pedagógica levada a cabo por 
Sangster et al. (2014) também passou a contemplar tópicos diretamente relacionados com a história da 
contabilidade. Os resultados foram mais satisfatórios quando comparados com o ano letivo anterior e 63% 
dos alunos afirmaram gostar do tratado de Luca Pacioli (Sangster et al., 2014). Desta forma, mostra-se “que o 
conhecimento do passado contabilístico, além de contribuir para o enriquecimento cultural, ajuda a preparar 
e a melhor sustentar o futuro” (Gonçalves, 2019, p. 126).  

Além disso, quando os manuais de contabilidade não contemplam matérias sobre história da contabilidade, 
promovem a ideia de que a contabilidade contempla apenas normas e práticas atuais, contribuindo, assim, 
para o enraizamento da perceção [errada, bem se vê], de que “a contabilidade era [no passado] de qualidade 
inferior e, por isso, inútil” (Gomes e Rodrigues, 2009, p. 212).  

 
3 Como é consabido, o frade franciscano italiano Luca Pacioli publicou em 1494 em Veneza a sua obra magna Summa de 

Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (Colectânea de Aritmética, Geometria, Proporções e 

Proporcionalidade); este livro de matemática geral e de matemática aplicada aos negócios inclui um pequeno tratado dedicado 

à exposição da contabilidade por partidas dobradas, intitulado De Computis et Scripturis (Sobre as Contas e a Escrituração), o 

qual constitui a primeira sistematização, em obra impressa, dos rudimentos deste método de registo contabilístico, hoje 

universalmente adotado por todas as entidades obrigadas a ter contabilidade organizada (Gonçalves, 2019).  
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Em suma, as principais motivações recolhidas na literatura para a investigação em história da contabilidade 
sistematizam-se como segue: motivações de índole recreativa, intelectual, utilitarista, de resolução de 
problemas e, sobretudo, de ordem pedagógica.  

Depois de identificadas as principais motivações para o estudo da história da contabilidade, o trabalho 
prossegue com a distinção entre duas correntes de investigação, a história tradicional da contabilidade e a 
nova história da contabilidade. 

4. A HISTÓRIA TRADICIONAL DA CONTABILIDADE VERSUS A NOVA HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 

Como bem referem Schmidt e Gass (2018), a história tradicional da contabilidade é chamada como história 
vista de cima, por dedicar especial referência aos grandes feitos, aos grandes homens e às elites. Na visão dos 
mesmos autores, a nova história da contabilidade concentra-se nos acontecimentos vistos de baixo por se 
relacionar com o movimento, as mudanças económicas e sociais e com a sociedade, além de que tem em 
consideração as opiniões de pessoas comuns (cf. Schmidt e Gass).  

O confronto entre a história tradicional da contabilidade e a nova história da contabilidade surge a partir da 
década de 70 do século XX, através de novas formas de investigação (Faria, 2006). Assim, foi aberta uma janela 
para um melhor entendimento da forma como a contabilidade se relaciona no contexto social e organizacional 
no qual opera, o que até àquele momento parecia haver sido menosprezado (Gomes e Rodrigues, 2009).  

O académico da área da contabilidade que mais influenciou esta mudança de paradigma foi o inglês Anthony 
Hopwood (1944–2010), editor-chefe de 1976 a 2009 da revista de contabilidade Accounting, Organizations 
and Society, co-fundada por si em 1976. Esta publicação periódica internacional pode considerar-se o 
expoente máximo e o principal veículo de expressão da nova corrente denominada nova história da 
contabilidade, em particular a partir do início dos anos 80 do século passado. Como quer que seja, ainda assim 
o artigo com mais impacto na tentativa de trazer em definitivo para as agendas de investigação a corrente da 
nova história da contabilidade foi sem dúvida o de Miller, Hopper e Laughlin (1991), intitulado “The new 
accounting history: an introduction” e publicado, como se antevê, na já referida Accounting, Organizations and 
Society (Hernández Esteve, 2013). O paper de Miller et al. (1991) pode considerar-se como o artigo-charneira: 
há um antes e um depois desta publicação no universo da história da contabilidade em termos globais. 

A história tradicional ou convencional da contabilidade encara a disciplina como um fenómeno evolutivo, isto 
é, como um processo constante de evolução que culmina sempre em progresso e em práticas de contabilidade 
mais perfeitas e modernas. Não raras vezes os adeptos desta corrente foram designados por simples 
colecionadores de factos ou, no limite, por antiquários. Os temas prediletos dos aderentes desta corrente 
costumam associar-se a investigações realizadas com o objetivo de procurar saber qual o preciso momento 
em que uma determinada prática contabilística sucedeu no passado. A título exemplificativo, a um 
pesquisador prosélito desta filosofia de pensamento talvez interesse saber em que data e em que 
circunstâncias foi pela primeira vez publicado no Brasil um livro original de um autor brasileiro sobre o 
princípio contabilístico da competência (princípio designado em Portugal como pressuposto contabilístico do 
acréscimo). O autor internacional com mais notoriedade no âmbito da história tradicional da contabilidade 
terá sido o norte-americano Ananias Charles Littleton (1886-1974) muito por força da sua tese de doutorado 
defendida em 1931 (e publicada em 1933) com o título Accounting Evolution to 1900 (veja-se Littleton, 1933). 
As revistas internacionais de história da contabilidade mais receptivas a publicações tradicionais de história 
da contabilidade, mais narrativas e menos interpretativas, como se sabe, são a The Accounting Historians 
Journal (1974), um órgão da associação norte-americana The Academy of Accounting Historians (1973), e a De 
Computis: Spanish Journal of Accounting History (2004), um órgão da organização espanhola Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (1979) (AECA).  
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Os partidários da nova história da contabilidade não apoiam as suas investigações em fontes primárias; podem 
fazê-lo, mas o normal é que privilegiem fontes secundárias de investigação. Os seus trabalhos negam a 
existência de um processo evolutivo da contabilidade rumo ao progresso e defendem a ideia de que a 
contabilidade não deve ser estudada simplesmente como uma técnica neutra que é constantemente 
melhorada e aperfeiçoada ao longo dos tempos, mas sim como um elemento de configuração do contexto social 
e organizativo da sociedade; em consequência, a história da contabilidade deve dedicar-se às situações de 
rutura, de retrocesso, de interrupção, numa palavra, às situações de mudança ocorridas na disciplina 
(Hernández Esteve, 2013). Os principais órgãos de difusão da nova história da contabilidade correspondem a 
três revistas generalistas internacionais: a revista inglesa Accounting, Organizations and Society (1976), já 
mencionada, a revista américo-canadiana Critical Perspectives on Accounting (1990) e a revista australiana 
Accounting, Auditing and Accountability Journal (1988).   

A nova história da contabilidade é na prática uma derivação muito tardia da nova história económica e social, 
na justa medida em que a primeira tem raízes na década de 70 do século passado e a última no final da década 
de 20 do mesmo século. Com efeito, em 1929 Lucien Fevbre (1878–1956) e Marc Bloch (1886–1944) 
fundaram em França a famosa revista de história económica e social Annales d´Histoire Économique et Sociale, 
a qual tinha por principal objetivo a divulgação de estudos de história críticos e interpretativos e não tão 
narrativos e descritivos, como eram os casos dos trabalhos mais tradicionais dedicados exclusivamente a 
grandes eventos políticos e militares (Mendes, 1994; Hernández Esteve, 2013; Gonçalves, 2017). Esta revista 
de 1929 veio assim marcar o advento daquilo que ficou conhecido por nova história económica e social, em 
contraponto à história económica e social mais tradicional e convencional dos historiadores dos séculos XVIII 
e XIX, mais focada nos grandes feitos e na história das elites. Como se conjetura, um fenómeno análogo teve 
lugar em meados dos anos 70 no campo da história da contabilidade com o surgimento da corrente 
denominada nova história da contabilidade.  

Um produto do pós-modernismo (Hernández Esteve, 2013), a nova história da contabilidade corresponde 
também a uma corrente de pensamento muito apoiada em escritos de autores do campo da Sociologia e da 
Filosofia, como sejam o francês Bruno Latour (n. 1947), o alemão Jürgen Habermas (n. 1929), o prussiano 
(hoje, seria alemão) Karl Marx (1818–1883), o argelino-francês Louis Althusser (1918–1990) e os franceses 
Michel Foucault (1926–1984) e Pierre Bourdieu (1930– 2002), isto apenas para destacar os pensadores mais 
influentes e cujas ideias os historiadores da nova contabilidade pediram emprestadas. Ainda que, por exemplo, 
“Michel Foucault não se tenha nunca ocupado de temas contabilísticos e empresariais” (Hernández Esteve, 
2013, p. 61), a verdade é que os autores precedentes forneceram as bases para que o pensamento dos novos 
historiadores da contabilidade passasse a girar muito em torno da perceção de que a contabilidade tem 
funcionado ao longo dos tempos mais como uma atividade de supervisão e de vigilância, um instrumento de 
poder e de disciplina ou uma ferramenta utilizada na luta de classes e não tanto como uma técnica de registo 
simples, neutral e mecânica, isto é, uma prática exclusivamente técnica. Nas palavras de Donoso Anes (2005, 
p. 34), para os adeptos da nova história da contabilidade, 

“o contexto em que as práticas contabilísticas operam e são desenvolvidas é importante, mas é 
ainda mais interessante reconhecer as influências que esses desenvolvimentos tiveram na 
configuração do contexto social e organizacional da sociedade; trata-se de dar à contabilidade 
um papel mais ativo em relação ao ambiente em que opera, […] não apenas refletindo-o, mas 
também influenciando-o.” 

A Tabela 1 tem como objetivo identificar e sistematizar os principais pontos de divergência entre as duas 
correntes de investigação assinaladas de acordo com quatro variáveis de análise:  
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Tabela 1 – História tradicional da contabilidade versus nova história da contabilidade. 

Fonte: Adaptado de Carmona et al. (2004). 

A emergência da nova história da contabilidade trouxe à tona diversas questões metodológicas e 
epistemológicas de grande interesse como a problemática da objetividade e o uso de teorias sociológicas na 
investigação histórico-contabilística (Hernández Esteve, 2001). Desta forma, uma das principais contribuições 
dos novos historiadores de contabilidade foi a ampliação das fontes utilizadas. Em suma, a nova história da 
contabilidade preocupa-se fundamentalmente com as dimensões sociológicas e filosóficas da contabilidade 
(Carmona et al., 2004), enquanto a história tradicional da contabilidade preocupa-se com a narrativa de uma 
história, a qual se quer contada o mais factual e objetivamente possível. Haja em vista, no entanto, que a nova 
história da contabilidade não é uma escola de contabilidade ou uma doutrina, mas sim uma variedade de 
abordagens e formas de entender a história da contabilidade (Hernández Esteve, 1998). Apesar de a nova 

Variável de análise História tradicional da contabilidade Nova história da contabilidade 

Forma de 
investigação 

Promoção de uma visão objetiva da 
história. 

Defesa de uma investigação interpretativa e 
crítica. 

Origem e génese da 
contabilidade 

Foco nas origens e na evolução da 
contabilidade. A história é vista como uma 
coleção de eventos que podem ser 
organizados de forma sistemática e 
cronológica, começando com o 'primeiro' 
evento e movendo gradualmente a escala 
temporal. 

Os novos historiadores consideram os aspetos 
relacionados com a origem e a génese da 
contabilidade como totalmente secundários e 
laterais ao estudo da disciplina. Consideram 
essas áreas de interesse muito redutoras. Em 
vez de apurar as origens da contabilidade, 
pretendem obter resultados do passado 
através da descoberta de mudanças ou 
descontinuidades ao nível económico ou 
social. 

Os papéis da 
contabilidade nas 
organizações e na 
sociedade em geral 

Qualquer desenvolvimento contabilístico 
deve ser explicado em termos de resposta 
a uma procura economicamente motivada 
por algum utilizador. Assim, à medida que 
um novo desenvolvimento contabilístico é 
descoberto, a pesquisa pretende 
identificar que tipo de procura resultou no 
surgimento de tal desenvolvimento. Usam 
o modelo procura-resposta. 

Rejeitam o modelo procura-resposta por dois 
motivos: primeiro, por não concordarem com 
o papel exíguo da contabilidade como uma 
disciplina puramente racional e económica; 
em segundo lugar, o referido reducionismo 
económico é mais problemático quando 
imposto em períodos históricos anteriores, 
pois privilegia uma noção moderna de 
racionalidade sobre outros modos de pensar e 
agir que possam ter sustentado o surgimento 
e funcionamento de práticas contabilísticas 
durante esses períodos anteriores. 

Tipologia preferida 
de fontes 
documentais 

Uso de fontes de investigação originais e 
primárias, particularmente de arquivo. 

Uso de fontes de investigação secundárias, as 
mais das vezes relacionadas com 
contribuições de autores dos ramos da 
Sociologia e da Filosofia. Quando os 
defensores da nova história da contabilidade 
usam fontes primárias de investigação, a 
nova história da contabilidade, pelo menos 
no seu advento, tinha por prática costumeira 
a crítica deste procedimento.   
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história da contabilidade e da história tradicional da contabilidade exibirem diferenças significativas, as duas 
contribuem significativamente para o campo da história da contabilidade (Carmona et al., 2004), um 
entendimento que também é partilhado pelo presente paper.  

A secção que se segue tem como propósito ajudar a identificar as principais áreas de estudo a que se dedicam 
os autores do campo da história da contabilidade. 

5. ÁREAS DE ESTUDO EM HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 

Com o interesse cada vez mais acentuado nas temáticas da história da contabilidade ocorrido muito 
principalmente nos últimos 30 anos, é hoje possível elencar uma série extensa de áreas de estudo 
desenvolvidas no âmbito das mais variadas atividades de investigação no seio da disciplina.  

Neste particular, a literatura identifica e reconhece as seguintes 13 áreas de estudo: bases de dados, biografia, 
contabilidade do setor público, desenvolvimento do pensamento contabilístico, estudo dos registos 
contabilísticos das empresas, história crítica, história da contabilidade internacional comparada, história 
geral, história institucional, historiografia, métodos inovadores de pesquisa em história da contabilidade, 
prosopografia e uso de registos contabilísticos na história empresarial (Carnegie e Napier, 1996, 2012; Previts 
et al., 1990b).  

Esta classificação, cuja ordenação alfabética resulta aqui meramente instrumental, constitui um precioso 
instrumento de orientação para atuais e futuros investigadores em história da contabilidade (cf. Faria, 2006), 
razão pela qual serão tecidos alguns comentários sobre os traços essenciais de cada uma das 13 áreas acima 
enunciadas. 

5.1. BASES DE DADOS 

As bases de dados (cronologias, bibliografias e taxonomias) providenciam importantes referências/fontes que 
servem de suporte a outros tipos de pesquisa sejam estas qualitativas ou quantitativas (Previts et al., 1990b).  
Segundo os mesmos autores, esta área é uma fonte primária de informação por ser um suporte de apoio à 
pesquisa contemporânea e histórica. Assim, o seu objetivo centra-se na disponibilização de informação sobre 
fontes/ referências, “constituindo um repositório indispensável para posteriores investigações” (Faria, 2006, 
p. 203). Gomes e Rodrigues (2009) argumentam que as bases de dados não têm como finalidade conceder uma 
base social e económica extensa ou interpretar e/ou explicar determinados eventos, procura sim conceder 
informação descritiva sobre acontecimentos, datas, épocas, fontes e publicações de forma detalhada, correta 
e organizada para facilitar a sua utilização.  

Neste âmbito, saliente-se a contribuição da base de dados realizada por Guimarães (2009), subordinada ao 
título “Alguns dos acontecimentos mais importantes da evolução da contabilidade e da profissão de 
contabilista em Portugal desde 1755 até hoje”. 

5.2. BIOGRAFIA 

A biografia assenta na ideia de que a “contabilidade é uma construção humana” (Carnegie e Napier, 1996, p. 
21). Assim, cada vez mais são realizadas biografias de homens que contribuíram para o desenvolvimento da 
contabilidade (Carnegie e Napier, 2006) que se focam nas “singularidades dos individuais, em que o singular 
prevalece sobre o coletivo e o homem sobre a sociedade” (Faria, 2006, p. 200). Para a realização de trabalhos 
neste domínio são sugeridas como fontes de investigação a correspondência individual, trabalhos e discursos 
publicados, assim como materiais de arquivo relacionados com a personalidade em estudo (Previts et al., 
1990b) e, sempre que possível, deverá ser realizada uma entrevista ao indivíduo (Gomes e Rodrigues, 2009).  
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O investigador deverá ser capaz de compreender as principais influências no pensamento do indivíduo que 
resultaram da sua educação, ambiente familiar em que viveu, da sua relação com instituições sociais de relevo 
e da sua atividade profissional (Gomes e Rodrigues, 2009). Previts et al. (1990b) referem ainda que a 
interpretação do background do indivíduo, o seu carácter, trabalho e os contextos sociais e políticos com 
impacto na contabilidade devem ser justificados através de provas.  

Como exemplos de investigações elaboradas no âmbito biográfico sobressaem as contribuições de Rodrigues 
e Craig (2010) e de Gonçalves (2013), intituladas, respetivamente, “Os dois primeiros professores da Aula do 
Comércio e a ideologia do Estado” e “Emergência e desenvolvimento da contabilidade por partidas dobradas. 
Traços gerais de um homem de negócios da praça de Lisboa: José Francisco da Cruz, tesoureiro-geral do Erário 
Régio português, 1761”. 

5.3. CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO 

Tradicionalmente os historiadores de contabilidade têm focado as suas investigações no setor privado 
(Carnegie e Napier, 1996). No entanto, nas últimas duas décadas aumentou o interesse pela investigação em 
história da contabilidade do setor público (Carnegie e Napier, 1996, 2012). Este aumento também pode ser 
sustentado pelo facto de os organismos públicos terem uma maior propensão a sobreviver do que as entidades 
privadas, o que pode resultar numa maior quantidade de fontes primárias de investigação disponíveis 
(Carnegie e Napier, 1996) e à compreensão de um longo período de tempo (Barbedo, 2014).  

Seguindo de perto Carnegie e Napier (1996), também a necessidade frequente de justificar as medidas 
legislativas dos órgãos públicos e a necessidade de os participantes destes organismos justificarem as suas 
posições publicamente resulta num amplo portefólio de relatórios, documentos de discussão e outros 
materiais secundários que exploram o desenvolvimento da contabilidade governamental.  

Nesta matéria, destaque-se o estudo de Gomes (2007), com o nome de Accounting Change in Central 
Government: the Institutionalization of Double Entry Bookkeeping at the Portuguese Royal Treasury (1761-
1777). 

5.4. DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CONTABILÍSTICO 

A investigação do desenvolvimento do pensamento contabilístico pretende identificar, articular e explicar o 
papel dos indivíduos, instituições e ideais no desenvolvimento e disseminação do conhecimento com a 
finalidade de melhorar o entendimento do ensino da disciplina, da investigação e da sua prática em resposta 
ao meio ambiente (Previts et al., 1990b). Nesta área, os investigadores podem conduzir a sua pesquisa para 
um determinado período de tempo ou circunstância em particular e podem ter como objeto de estudo 
conceitos contabilísticos (Faria, 2006). Gomes e Rodrigues (2009, p. 226) referem ainda que “um importante 
potencial para o desenvolvimento da investigação sobre o pensamento contabilístico encontra-se na 
identificação das inter-relações entre indivíduos, tecnologias, conceitos, e na identificação do efeito das 
alterações nessas relações no desenvolvimento do conhecimento ao longo do tempo”.  

Neste campo de estudo, atente-se na contribuição de Gonçalves (2019), sob o título “Contabilidade por 
partidas dobradas: história, importância e pedagogia (com especial referência à sua institucionalização em 
Portugal, 1755–1777)”. Aproveita-se aqui a oportunidade para observar que o presente estudo apresenta 
características que o permitem enquadrar como um trabalho do campo 5.4. 

5.5. ESTUDO DOS REGISTOS CONTABILÍSTICOS DAS EMPRESAS 

Segundo Carnegie e Napier (2012), esta área de estudo utiliza como fontes de investigação os registos 
comerciais que sobreviveram do passado e que podem ser encontrados tanto em arquivos públicos como em 
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arquivos privados, envolvendo a identificação, o exame e a avaliação de tais registos. Desta forma, esses 
estudos tentam ir além dos próprios registos contabilísticos, entendidos em um sentido restrito como livros 
contabilísticos, revistas e livros diários, para examinar documentos como memorandos internos, 
correspondência, atas da direção e relatórios (Carnegie e Napier, 1996).  

Segundo os mesmos autores (Carnegie e Napier, 2012), o exame dos registos históricos de empresas é um dos 
pilares da história da contabilidade através da qual é possível a investigação de relatórios financeiros e da 
contabilidade como ferramenta para a tomada de decisão ao nível dos custos e das políticas de gestão. Além 
do referido, o interesse na história da contabilidade de custos proporcionou aos investigadores a possibilidade 
de olharem para dentro das organizações industriais.  

Neste caso concreto, observem-se os estudos de Carvalho, Cochicho, Rodrigues e Paixão (2016) e de Carvalho, 
Rodrigues e Craig (2007), respetivamente intitulados “Alguns aspectos da contabilidade de manufacturas 
portuguesas no século XVIII: o caso da Companhia da Fábrica das Sedas – 2.ª administração (1745-1747)” e 
“Early cost accounting practises and private ownership: the Silk Factory Company of Portugal, 1745-1747”. 

5.6. HISTÓRIA CRÍTICA 

No âmbito da história crítica, a contabilidade é entendida como uma atividade social e política em si mesma 
porque reflete e influencia o ambiente económico, político e social no qual se enquadra (Previts et al., 1990b). 
Os pesquisadores desta área de estudo não compreendem a contabilidade unicamente como um processo 
técnico e neutro, mas também como uma atividade interessada e influenciadora do meio em que se enquadra 
(Gomes e Rodrigues, 2009). Assim, Previts et al. (1990b) concluem que através desta abordagem a 
contabilidade tem a capacidade de moldar o seu próprio ambiente no lugar de apenas o refletir.  

Para um melhor entendimento desta área, veja-se o estudo de Silva, Rodrigues e Sangster (2019), sob o título 
“Accounting as a tool of state ideology to control captive workers from a House of Correction”. 

5.7. HISTÓRIA DA CONTABILIDADE INTERNACIONAL COMPARADA 

Nas últimas duas décadas, aproximadamente, a história da contabilidade comparativa internacional cresceu 
consideravelmente de importância (Carnegie e Napier, 1996). Os estudos nesta área têm como finalidade 
explicar as variações das práticas contabilísticas internacionais, das suas instituições e conceitos atendendo 
às diferenças culturais entre os países em análise durante um determinado período de tempo (Gomes e 
Rodrigues, 2009). Segundo Carnegie e Napier (2012) a pesquisa neste campo compreende diversos desafios, 
nomeadamente: (1) a necessidade de equipas internacionais; (2) o seu elevado custo; e (3) a pesquisa 
qualitativa deve basear-se em comparações significativas o que requer uma justificação teórica de base sólida. 

Neste assunto, salientam-se as obras de Camfferman e Detzen (2018), com a designação de “Forging 
accounting principles” in France, Germany, Japan and China: a comparative review” e de Coronella, Neri, 
Risaliti e Russo (2019), tendo por título “The accounting history research in the “Rivista Italiana di Ragioneria” 
(Italan Accounting Review), 1901-2015”. 

5.8. HISTÓRIA GERAL 

Esta área distingue-se da área do desenvolvimento do pensamento contabilístico por adotar um período 
temporal alargado disponibilizando perspetivas globais dentro das quais se enquadram matérias específicas 
(Gomes e Rodrigues, 2009). Assim, esta área preocupa-se com matérias como a prática ou a profissão 
contabilística num determinado país ao longo de vários séculos ou o progresso de um setor da disciplina, como 
por exemplo, a contabilidade de custos (Previts et al., 1990b).  
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Estes estudos concedem aos investigadores uma ampla perspetiva dentro da qual se podem focam pequenas 
questões específicas da teoria contabilística, da mensuração ou da divulgação, ao mesmo tempo, que fornecem 
um ponto de partida para compreender como fatores ambientais do passado influenciaram conceitos e 
práticas contabilísticas atuais (Previts et al., 1990b).  

Como exemplo a reter deste campo, considere-se a obra de Monteiro (1979), designada por Pequena História 
da Contabilidade. 

5.9. HISTÓRIA INSTITUCIONAL 

A história institucional é identificada como a investigação de uma instituição que pode significar um evento, 
uma lei, uma profissão ou uma organização (Previts et al., 1990b). Assim, Carnegie e Napier (2006) sugerem 
que estes estudos envolvem uma análise contextual dos registos comerciais e de outras fontes com o intuito 
de entender a natureza da instituição em estudo, tanto durante o horizonte temporal em estudo como nos 
períodos subsequentes.  

Neste género de investigação é crucial a avaliação e análise das envolventes sociais e políticas da instituição 
(Gomes e Rodrigues, 2009). De uma forma geral, estes estudos contribuem para o desenvolvimento e 
entendimento das tradições nas empresas e profissões relacionadas com a contabilidade, além do mais, 
servem como fonte de futuras pesquisas exploratórias para o desenvolvimento de conceitos, práticas e 
políticas que foram influenciadas por essas instituições (Previts et al., 1990b).  

Nesta área de investigação, dê-se relevo, a título ilustrativo, à contribuição de Manetti, Belluci e Bagnoli (2017), 
com o título “The management of the plague in Florence at the beginning of the Renaissance: the role of the 
partnership between the Republic and the Confraternita of Misericordia”. 

5.10. HISTORIOGRAFIA 

A historiografia é definida como o estudo da escrita da história, a qual inclui a teoria, metodologia e 
desenvolvimento da escrita histórica (Previts et al., 1990b). Por outras palavras, é a “arte de escrever a 
história, é o estudo da escrita da história; inclui estudos sobre o conjunto de técnicas, teorias e princípios 
associados à pesquisa histórica” (Gomes e Rodrigues, 2009, p. 228).  

Os exemplos principais a dar para esta área de estudo correspondem aos estudos seminais de Hernández 
Esteve (1997), “Historia de la contabilidad: pasado rumbo al futuro”, de Previts et al. (1990a), “Accounting 
history: definition and relevance” e de Carnegie e Napier (1996), “Critical and interpretive histories: insights 
into accounting´s present and future through its past”. 

5.11. MÉTODOS INOVADORES DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 

A história da contabilidade tem vindo a ser, recentemente, alvo de novos métodos de pesquisa através do uso 
da história oral, do uso da comunicação social ou da pesquisa quantitativa (com destaque para a cliometria) 
(Carnegie e Napier, 1996, 2012).  

Quanto à história oral, esta normalmente dá atenção à narração de episódios de “progresso” onde é dada 
atenção aos indivíduos que foram líderes ou pioneiros (Carnegie e Napier, 2012). A história oral tem como 
finalidade completar ou esclarecer o registo ou oferecer uma elucidação de eventos, condições e resultados 
quando não existem registos escritos (Carnegie e Napier, 1996).  

Relativamente à comunicação social, os mesmos autores sugerem que, no futuro, a investigação nesta área 
poderá passar por plataformas como o Facebook, Twitter ou mesmo pelo e-mail. Por último, a cliometria – 
típica de estudos na área da história económica – envolve a aplicação da econometria e de métodos 
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quantitativos à pesquisa em história através de uma tentativa de reconstruir as dimensões das instituições 
económicas a partir de dados que sobreviveram a fim de realização uma reinterpretação história (Previts et 
al., 1990b).  

Neste âmbito, veja-se o estudo de MacDonald e Richardson (2011), intitulado “Does academic management 
accounting lag practice? A cliometric study”. 

5.12. PROSOPOGRAFIA 

A prosopografia envolve o exame das características gerais comuns de um grupo de indivíduos históricos por 
meio de um estudo coletivo de suas vidas e carreiras (Carnegie e Napier, 2012). Os estudos elaborados neste 
âmbito apresentam provas relacionadas com grupos de pessoas sobre um conjunto de características que as 
definem, como as suas influências educacionais e familiares políticas ou religiosas (Gomes e Rodrigues, 2009). 
Esta pesquisa tem como finalidade enriquecer a compreensão das crenças, preferências e ambições que 
influenciaram ou governaram o comportamento de um determinado grupo em ambientes ocupacionais ou 
organizacionais específicos (Carnegie e Napier, 2012).  

Neste tema, examinem-se os trabalhos de Santana (1974), Contributo para um Dicionário de Professores e 
Alunos das Aulas de Comércio e de Vasconcelos, Silva, Gomes e Vieira (2021), “Requisitos exigidos pelo 
mercado aos praticantes da contabilidade na segunda metade do século XVIII”. 

5.13. USO DE REGISTOS CONTABILÍSTICOS NA HISTÓRIA EMPRESARIAL 

Como refere Barbedo (2014, p. 19), “no meio empresarial os contabilistas desempenham um papel relevante 
na determinação de diversas funções, sobretudo, no contexto financeiro”. Assim, alguns historiadores de 
contabilidade estão conscientes das sinergias entre os negócios e a história da contabilidade (Carnegie e 
Napier, 1996). Como estes historiadores estudam com mais ênfase os sistemas contabilísticos e os cálculos 
económicos de uma organização é possível que a fronteira entre a contabilidade e a história do negócio em 
análise se comece a dissolver (Carnegie e Napier, 1996). Como exemplo, visite-se o artigo de Sánchez-
Matamoros, Espejo e Fenech (2005), nomeado “Diseño e implantación del sistema contable y de control en el 
proyecto de las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena (1767-1772)”. 

6. CONCLUSÃO 

O artigo visou proporcionar e divulgar orientações de pesquisa na área da história da contabilidade, 
apresentando a importância do estudo desta área do saber, identificando motivações para o seu 
conhecimento, ajudando à compreensão da distinção entre história tradicional da contabilidade e nova 
história da contabilidade e discutindo diversas áreas de investigação/análise abrangidas pela história da 
contabilidade. Fez uso de uma abordagem qualitativa e traduziu-se numa revisão da literatura, para o que se 
contou com diversos estudos epistemológicos essencialmente dedicados à natureza e ao objeto da história da 
contabilidade.  

O trabalho preocupou-se em salientar a importância da história da contabilidade para o desenvolvimento da 
contabilidade e em encorajar a academia contabilística a elaborar mais estudos neste campo particular do 
saber, a história da contabilidade. Nestes termos, esta contribuição partilha do ponto de vista de Guimarães 
(1998) no sentido de ela própria também alertar, ainda que implicitamente, para a importância de se ensinar 
história da contabilidade nos cursos superiores de contabilidade em Portugal.  

O estudo tomou como ponto de partida uma possível definição de história da contabilidade, datada de 1970. 
Prestou-se assim tributo à definição apresentada pelo Comité de História da Contabilidade da Associação 
Americana de Contabilidade (Committee on Accounting History of the American Accounting Association), 
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definição esta que, com mais de 50 anos de longevidade, pode ser considerada como uma das primeiras 
tentativas de definir a disciplina.  

Para este comité, a história da contabilidade representa o “estudo da evolução do pensamento contabilístico, 
das práticas e das instituições em resposta às alterações das necessidades do ambiente e da sociedade, 

considerando também o efeito que esta evolução tem no ambiente”. É consabido que omnis definitio 
periculosa est, mas a tentativa de 1970 da American Accounting Association de contribuir para a 
discussão dos fins da história da contabilidade teve o condão de despertar a academia para a 
importância desta área de conhecimento, tanto mais que o ano de 1970 marcou o início dos 
congressos mundiais de história da contabilidade com a realização, em Bruxelas, do I Congresso 
Mundial de Historiadores da Contabilidade (1st World Congress of Accounting Historians), organizado 
pelo eminente historiador belga da contabilidade Ernest Stevelinck (1909–2001). Desde a década de 
1970 que a história da contabilidade tem vindo a construir uma considerável infraestrutura de pesquisa (e.g., 
congressos, periódicos e associações) de apoio à disseminação do conhecimento da área (Carmona, 2017).  

Com o intuito de incentivar a escolha da história da contabilidade como área de investigação por parte de 
académicos e investigadores, o trabalho identificou diversas razões para se estudar e aprofundar matérias de 
história da contabilidade. Seguindo de perto autores como Previts et al. (1990a), Edwards (2014) e Gonçalves 
(2019), foi possível concluir que a literatura destaca cinco motivos principais que se debruçam sobre a 
importância de aprender, conhecer e investigar em história da contabilidade, a saber, razões de índole 
recreativa, intelectual, utilitarista, de resolução de problemas e, sobretudo, de ordem pedagógica.  

O texto prosseguiu com a alusão à distinção entre história tradicional da contabilidade e nova história da 
contabilidade, identificando, para tal, as suas origens e os seus principais pontos de divergência. Não obstante 
as divergências apresentadas entre as duas correntes, concluiu-se que a sua coexistência beneficia e incentiva 
a investigação em história da contabilidade.  

Por fim, o trabalho identificou 13 áreas de investigação em história da contabilidade, nomeadamente bases de 
dados, biografia, contabilidade do setor público, desenvolvimento do pensamento contabilístico, estudo dos 
registos contabilísticos das empresas, história crítica, história da contabilidade internacional comparada, 
história geral, história institucional, historiografia, métodos inovadores de pesquisa em história da 
contabilidade, prosopografia e uso de registos contabilísticos na história empresarial. Para auxiliar na 
compreensão de cada uma das áreas identificadas, foram enumerados alguns trabalhos enquadrados em cada 
um destes 13 temas e problemáticas. 

À luz do exposto, o documento contém uma limitação, pelo menos, cuja essência está relacionada com o 
posicionamento dos seus autores no campo da história tradicional da contabilidade, admitindo-se que esta 
preferência epistemológica possa afetar a objetividade do que atrás se expôs acerca da corrente denominada 
nova história da contabilidade.   

De tudo o que vem de ser dito, colhem-se diversas sugestões e oportunidades para futuras investigações. Neste 
plano, considera-se útil, por exemplo, o (1) desenvolvimento de estudos levados a cabo por investigadores 
lusos e brasileiros com o objetivo de se perceber as tendências atuais de investigação em história da 
contabilidade em Portugal e no Brasil, em simultâneo e em trabalho de equipa, e o (2) aumento de trabalhos 
relacionados com a importância real que os estudantes destes dois países irmãos efetivamente atribuem a 
conhecimentos teórico/práticos da disciplina de história da contabilidade. 
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Resumo 
Diante do crescente interesse acadêmico sobre o tema “direcionadores de valor”, da fragmentação da discussão na 
área e da busca pelos melhores indicadores, essa investigação analisou as características bibliométricas dos artigos 
publicados na literatura internacional qualificada recente sobre “direcionadores de valor”. Foram identificados na base 
de dados Scopus 96 artigos publicados sobre o tema entre os anos de 2016 e 2021. A análise bibliométrica baseada em 
nove indicadores confirmou o crescente interesse acadêmico no tema e a fragmentação do debate em diversos 
periódicos e por diversos autores afiliados a instituições de diversos países. Há uma maior concentração das discussões 
no continente europeu, sobretudo em instituições italianas e dos países nórdicos. Temas que relacionem 
direcionadores de valor e capital intelectual ou modelo de negócios são proeminentes nos últimos anos. Artigos 
provenientes de parcerias internacionais têm possibilitado maior impacto na literatura internacional. Esses achados 
contribuem ao indicar caminhos e estratégias para futuros desenvolvimentos científicos em um tema de crescente 
interesse no campo de pesquisa em finanças. 

Palavras-chave 
Direcionadores de valor, gestão baseada em valor, bibliometria  

Abstract 
Given the growing academic interest in the theme “value drivers”, the fragmentation of the discussion in the area, 
and the search for the best indicators, this investigation analyses the bibliometric characteristics of the articles 
published in the recent qualified international literature on “value drivers”. In the Scopus database, we identified 
96 articles published on the topic between the years 2016 and 2021. Bibliometric analysis based on nine indicators 
confirmed the growing academic interest in the topic and the fragmentation of the debate in several journals and 
by several authors affiliated with institutions in different countries. Discussions are concentrated on the European 
continent, especially in Italian and Nordic institutions. Themes that link value drivers and intellectual capital or 
business model have been prominent in recent years. Articles from international partnerships have made it 
possible to have a greater impact on international literature. These findings contribute to indicate ways and 
strategies for future scientific developments on a topic of growing interest in the field of research in finance. 
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1. INTRODUÇÃO 

As mudanças no ambiente institucional das organizações, como a globalização, o desenvolvimento tecnológico 
(Young & O'Byrne, 2001), a alta competitividade e as crises econômicas (Russo & Parisi, 2017) são fatores que 
direcionam para uma cultura de geração de riqueza aos investidores, contribuindo para a continuidade dessas 
(Russo & Parisi, 2017; Assaf Neto, 2014).  

Nesse contexto, o modelo de gestão baseada em valor (value based management - VBM) vem ganhando 
destaque na literatura acadêmica (Figari, Lima, Gatsios & Magnani, 2021). Por meio da VBM é possível 
maximizar o valor de uma empresa aos acionistas, aumentando o valor econômico ao investidor (Kumar, 
2015; Russo & Parisi, 2017). O tema “valor” tem chamado a atenção de pesquisadores e economistas e está 
sendo considerado “(...) como o melhor indicador de avaliação dos resultados de desempenho da empresa, 
integrando os direcionadores que refletem a situação interna da empresa e também o seu ambiente externo” 
(Kazlauskienė & Christauskas, 2008, p. 23).  

Dessa forma, MacDiarmid, Tholana e Musingwini (2017) enfatizam a importância de identificar os 
direcionadores de valor, uma vez que contribuem na definição de estratégias financeiras para criação de valor 
ao acionista. Os direcionadores de valor são entendidos como “(...) qualquer fator que aumenta o valor total 
criado pelo modelo de negócios” (Visnjic, Jovanovic, Neely, & Engwall, 2017, p. 171). Por esse motivo, a 
identificação de direcionadores de valor é considerada crucial para que a organização mantenha suas 
vantagens competitivas (Marr, 2005). 

Tais argumentos podem explicar este crescente interesse sobre o tema na literatura acadêmica. O mecanismo 
de pesquisa Microsoft Academic, especializado em publicações e literatura acadêmica, indica um aumento no 
patamar de interesse sobre direcionadores de valor na última década, tanto em publicações quanto em 
citações (Microsoft Academic, 2021). Nessas publicações são exploradas e recomendadas diversas medidas de 
desempenho, como receitas, lucros, EBITDA e valor do patrimônio líquido, contudo não há uma conclusão 
sobre qual ou quais seriam os melhores direcionadores de valor (Yooyanyong, Suwanragsa, & Tangjitprom, 
2020).  

Ademais, considera-se que a discussão sobre o tema na literatura de avaliação de negócios é realizada de 
maneira fragmentada, não sendo identificada uma abordagem unificada para sua classificação e investigação 
(Kazlauskienė & Christauskas, 2008). Por conseguinte, não há na literatura acadêmica uma abordagem 
unânime sobre direcionadores de valor (Tiwari & Kumar, 2015).  

Assim, ao observar o crescente interesse acadêmico sobre o tema, a alegada fragmentação da discussão na 
área sobre direcionadores de valor e a busca pela identificação dos melhores indicadores, torna-se 
interessante realizar uma revisão da literatura acadêmica com a finalidade de analisar as características das 
publicações recentemente realizadas. Portanto, essa investigação possui o objetivo de identificar as 
características bibliométricas dos artigos publicados na literatura internacional qualificada recente sobre o 
tema “direcionadores de valor”. 

A abordagem bibliométrica é uma estratégia quantitativa conduzida em diversas áreas de conhecimento, 
incluindo no campo de gestão, útil para avaliar o estado da arte, os estudos mais influentes, as principais áreas 
de interesse e principais tendências em determinado tópico de pesquisa (Lafont, Ruiz, Gil-Gómez, & Oltra-
Badenes, 2020). Por esse motivo, entende-se que essa pesquisa integrativa, inédita na literatura acadêmica, 
pode colaborar academicamente ao sintetizar as discussões sobre o tema até então consideradas 
fragmentadas e ao possibilitar caminhos para futuros desenvolvimentos científicos na área. 

Na literatura acadêmica identifica-se um estudo bibliométrico semelhante, realizado por Lafont et al. (2020), 
que compreende a abordagem bibliométrica para criação de valor (value creation) em empresas de capital 
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aberto. Entretanto, a presente investigação se diferencia quanto ao escopo, não se limitando a investigações 
na área de mercado de capitais, e quanto ao enfoque aos direcionadores de valor, dessa forma suprindo a 
referida lacuna teórica. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. “VALOR” E GESTÃO BASEADA EM VALOR 

O termo ‘valor’ tem atraído o interesse de muitos pesquisadores e economistas, sendo considerado o melhor 
indicador de desempenho dos resultados organizacionais (Kumar, 2015). Esse termo possui diversos 
significados para cada área funcional de gestão, como na área da Contabilidade, em que sua abordagem 
tradicional tem sido criticada por não contemplar o fator ‘valor’ em suas métricas de desempenho (Angonese, 
Santos, & Lavarda, 2011).  

Na área de finanças, o termo corresponde ao valor de uma organização, que consiste no valor fundamental e 
no valor para o acionista. As organizações criam valor por meio de investimentos de capital que garantam uma 
taxa de retorno superior ao custo de capital, de forma que, quanto maior o retorno e crescimento dessas 
organizações, maior sua valorização no mercado acionário. Ademais, um modelo de criação de valor deve 
traduzir uma ligação entre estratégia e valor ao acionista, de maneira que, para melhorar esse valor, é 
necessário conhecer suas fontes de criação ou destruição (Kumar, 2015).  

Nesse contexto, Assaf Neto (2014) afirma que o principal indicador para geração de riqueza é a criação de 
valor econômico. Para ele, existe uma diferença entre geração de valor e geração de riqueza: o valor pode ser 
observado nos diversos resultados apresentados nas demonstrações financeiras, em decorrência de 
estratégias e políticas adotadas; enquanto a riqueza está associada ao valor de mercado, formado com base 
nas expectativas dos investidores. Portanto, quando se discute criação de valor é necessário estabelecer uma 
relação entre organizações e o ambiente no qual estão inseridas. 

As mudanças ambientais levam a uma cultura crescente de geração de riqueza aos acionistas, devido a “(...) 
globalização e desregulamentação dos mercados de capitais, ao fim dos controles de capital e cambiais, aos 
avanços na tecnologia da informação, aos mercados de valores mobiliários mais líquidos (...)” (Young & 
O'Byrne, 2001, p. 6). Nesse contexto, a VBM contribui com a maximização do valor da organização ao acionista, 
aumentando o valor econômico agregado ao investidor (Kumar, 2015; Russo & Parisi, 2017), sendo a tomada 
de decisão baseada nos direcionadores de valor ao proprietário (Ittner & Larcker, 2001).  

Utiliza-se VBM para avaliar e direcionar o desempenho dos negócios, tornando-se essencial conhecer como e 
em que medida ocorre a criação de valor, necessitando compreender quais são os direcionadores de valor e 
como devem ser operados para sua maximização (Copeland, Koller & Murrin, 2002). 

Percebe-se que na VBM o acionista se torna o foco principal da gestão. Young e O'Byrne (2003) apontam que 
há uma crescente pressão para que gestores criem valor ao acionista, modelo de gestão que inicialmente 
sofreu resistências por desconsiderar os demais stakeholders, considerados relevantes para a continuidade 
organizacional. Entretanto, os autores argumentam que pesquisas evidenciaram que a criação de valor ao 
acionista somente ocorre quando há criação de valor aos demais stakeholders, pois o acionista possui o valor 
residual da organização, de modo que empresas que os negligenciam não geram valor ao acionista. 

De acordo com Copeland et al. (2002), há duas dimensões que devem ser trabalhadas para a maximização de 
valor em uma organização: (1) mentalidade de valor, que se centra no quanto a gestão se importa, em 
pensamento e comportamento, com a criação de valor ao acionista; e (2) medidas de valor, que está 
relacionada à mensuração baseada em fatores econômicos do valor criado pela gestão e do seu processo de 
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criação. Ademais, Assaf Neto (2014) afirma que a VBM deve fornecer claramente as variáveis que determinam 
a criação de valor de um negócio, as quais correspondem aos direcionadores de valor. 

2.2. DIRECIONADORES DE VALOR 

Os direcionadores de valor surgem da abordagem denominada de análise do valor adicionado ao acionista, 
desenvolvida no estudo seminal de Alfred Rappaport na década de 1980 (Kazlauskienė & Christauskas, 2008). 
Esse estudo e pesquisas posteriores partem da linha de pesquisa iniciada por Ball e Brown (1968), os 
primeiros a relacionar lucro, proxy para informação contábil, e preço das ações, proxy para mercado de 
capitais. Ball e Brown (1968) demonstraram que as demonstrações contábeis impactam nos preços das ações, 
sendo relevantes como instrumentos para tomada de decisão. A partir de então, surgiram diversos estudos 
empíricos analisando a relação de variáveis econômico-financeiras, proxy para informação contábil, e preço 
das ações.  

A definição dos direcionadores de valor é um passo crítico na avaliação do negócio, pois essas variáveis, 
quando definidas, devem impactar no aumento ou redução do valor da empresa (Kumar, 2015), possuindo 
influência significativa neste valor (Rappaport, 2001; Kumar, 2015). Copeland et al. (2002) mencionam que a 
correta escolha dos direcionadores de valor beneficia a empresa, contribuindo para um melhor entendimento 
por parte dos gestores de como o valor é criado e pode ser maximizado, ao orientar a alocação de recursos e 
ao alinhar os esforços dos funcionários para uma prioridade em comum, possibilitando, portanto, o seu 
controle gerencial (MacDiarmid et al., 2017).  

Figari et al. (2021) identificaram na literatura acadêmica sobre direcionadores de valor pesquisas empíricas 
qualitativas e quantitativas, concluindo que são poucas as pesquisas qualitativas, sendo a maioria pesquisas 
quantitativas em companhias abertas não-financeiras que possuem como objetivo identificar os 
direcionadores de valor e analisar a sua relação com o valor do negócio. 

Por outro lado, são diversas as classificações de direcionadores de valor encontradas na literatura 
(Kazlauskienė & Christauskas, 2008; Tiwari & Kumar, 2015). Algumas dessas classificações são: 
macrodirecionadores e microdirecionadores de valor (Rappaport, 2001), direcionadores financeiros e não-
financeiros (Young & O’Byrne, 2003), direcionadores das capacidades diferenciadoras e das estratégias 
financeiras (Assaf Neto, 2014). Por esse motivo, e considerando o exposto na problematização, esse estudo 
realiza uma abordagem bibliométrica à literatura sobre o tema, conforme os seguintes procedimentos 
metodológicos. 

3. METODOLOGIA 

A análise bibliométrica investiga o material bibliográfico sob uma perspectiva quantitativa (Broadus, 1987), 
possibilitando uma interpretação dos resultados de maneira objetiva (Baker, Kumar & Pandey, 2020). O 
método é reconhecido e aplicado em diversas disciplinas (Ellegaard & Wallin, 2015; Merigó, Mas-Tur, Roig-
Tierno, Ribeiro-Soriano, 2015), entre elas, na área de gestão (Lafont et al., 2020; Zupic & Cater, 2015). A análise 
bibliométrica é considerada útil para sintetizar características de pesquisas anteriores, possibilitando o 
mapeamento e identificação do desenvolvimento de determinado campo científico, os tópicos de crescente 
interesse e as redes sociais que estruturam a produção científica (Zupic & Cater, 2015). 

A base de dados escolhida neste estudo foi a Scopus (Elsevier), por possuir um relevante alcance de periódicos 
e trabalhos acadêmicos, especialmente da área de Ciências Sociais (Cortés-Sanchez, 2020). O levantamento de 
dados ocorreu em abril de 2021 com a busca pelo termo “value driver” em título, resumo ou palavras-chave 
de artigos científicos publicados entre 2016 e 2021, limitando-se à área de Negócios, Gestão e Contabilidade, 
resultando na identificação de 96 artigos. Os indicadores bibliométricos utilizados para análise, objetivo e 
respetivas referências são apresentados na Figura 1. 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Figari, Portulhak, Azevedo & Costa]  

117 

Indicador Objetivo Referências 

Publicações por ano 

Analisar a produtividade e volume de 
publicações 

Baker et al. (2020); Lafont et al. 
(2020); Merigó et al. (2015); Soares, 
Picolli e Casagrande (2018) 

Publicações por autores 

Publicações por revistas 

Publicações por instituição 

Publicações por país 

Publicações por tema 

Coautores  
Verificar o volume de pesquisas realizadas 
de maneira colaborativa 

Baker et al. (2020); Soares et al. 
(2018) 

Citações por artigo 
Avaliar a influência de artigos e periódicos 

Baker et al. (2020); Lafont et al. 
(2020); Merigó et al. (2015). 

Citações por revista 

Figura 1 – Indicadores bibliométricos 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em atenção aos indicadores apresentados na Figura 1, a análise se iniciou pelo número de publicações por 
ano. Observou-se um crescente número de publicações ao longo dos anos analisados, com exceção de 2017. 
Destaca-se o ano de 2020 com o maior número de publicações (23), e os anos de 2019, 2018, 2017 e 2016 com 
um total de 19, 17, 20 e 12 publicações, respectivamente. O ano de 2021 foi retirado dessa análise por não se 
tratar de ano completo. 

Tabela 1 – Autores mais prolíficos 

Autor Instituição País Quantidade 

Gianluca Elia University of Salento Itália 2 

Rainer Lueg 
Leuphana University / University of Southern 
Denmark 

Alemanha / 
Dinamarca 

2 

Alessandro Margherita University of Salento Itália 2 

Giustina Secundo University of Salento Itália 2 

Jaromir Vrbka 
Institute of Technology and Business in Ceske 
Budejovice 

República Tcheca 2 

Alexander F. Wagner University of Zürich Suíça 2 

Quanto às autorias, nos 96 artigos analisados foram identificadas 258 autorias, sendo que, como é observado 
na Tabela 1, quatro autores publicaram dois artigos, sendo os mais prolíficos, enquanto os demais 246 autores 
tiveram uma publicação sobre o tema no período. Também se ressalta que 50% dos autores listados nessa 
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Tabela são vinculados à Universidade de Salento (Itália), sendo que os autores Gianluca Elia e Alessandro 
Margherita trabalharam em conjunto nos dois artigos. 

Compreende-se que no período investigado não se identifica uma significativa produtividade ou influência por 
“autores-chave” em número de publicações no tema, já que as autorias se apresentam pulverizadas. Contudo, 
a análise do número de citações registradas na base Scopus permitiu identificar artigos com relevante 
influência ao longo do período, conforme a Tabela 2.  

Tabela 2 – Artigos mais citados (absoluto e anual) 

Publicação 
Total de 
citações 

Média anual 
de citações 

Ramelli, S., & Wagner, A. F. (2020). Feverish stock price reactions to COVID-19. The 
Review of Corporate Finance Studies, 9(3), 622-655. 

43 43 

Angelis, J., & Silva, E. R. (2019). Blockchain adoption: A value driver perspective. 
Business Horizons, 62(3), 307-314. 

42 21 

Spieth, P., Schneider, S., Clauß, T., & Eichenberg, D. (2019). Value drivers of social 
businesses: A business model perspective. Long Range Planning, 52(3), 427-444. 

40 20 

Srai, J. S., & Lorentz, H. (2019). Developing design principles for the digitalisation of 
purchasing and supply management. Journal of Purchasing and Supply Management, 
25(1), 78-98. 

32 16 

Secundo, G., Del Vecchio, P., Dumay, J., & Passiante, G. (2017). Intellectual capital in the 
age of Big Data: establishing a research agenda. Journal of Intellectual Capital, 18(2), 
242-261. 

53 13,25 

Xu, J., & Li, J. (2019). The impact of intellectual capital on SMEs’ performance in China: 
Empirical evidence from non-high-tech vs. high-tech SMEs. Journal of Intellectual 
Capital, 20(4), 488-509. 

25 12,5 

Visnjic, I., Jovanovic, M., Neely, A., & Engwall, M. (2017). What brings the value to 
outcome-based contract providers? Value drivers in outcome business models. 
International Journal of Production Economics, 192, 169-181. 

49 12,25 

Skarmeas, D., Zeriti, A., & Baltas, G. (2016). Relationship value: Drivers and outcomes in 
international marketing channels. Journal of International Marketing, 24(1), 22-40. 

43 8,6 

Bues, M., Steiner, M., Stafflage, M., & Krafft, M. (2017). How mobile in‐store advertising 
influences purchase intention: Value drivers and mediating effects from a consumer 
perspective. Psychology & Marketing, 34(2), 157-174. 

34 8,5 

Badri, H., Ghomi, S. F., & Hejazi, T. H. (2017). A two-stage stochastic programming 
approach for value-based closed-loop supply chain network design. Transportation 
Research Part E: Logistics and Transportation Review, 105, 1-17. 

33 8,25 

 

São destacadas na Tabela 2 as dez publicações com maior impacto em relação ao fator tempo, ou seja, com 
maior média anual de citações. Com isso, busca-se suavizar a distorção do tempo nas citações, visto que artigos 
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publicados em anos anteriores possuíram maior oportunidade de serem citados. Ao considerar que essa 
investigação aborda uma janela temporal recente, entende-se que essa forma de evidenciação indica os artigos 
com maior potencial de impacto sobre o tema para os próximos anos.  

Dentre os 96 artigos, 25 (26%) não foram citados e os demais 71 (74%) receberam um total de 792 citações, 
uma média de 11,15 citações por artigo. Em relação às citações recebidas em quantidades absolutas, apenas 
um artigo possui mais de 50 citações. Nos demais, nove (9,3%) possuem mais de 30, 13 (13,54%) receberam 
entre 10 e 30 citações e 48 (50%) possuem menos de 10 citações.   

A Tabela 3 apresenta os nove periódicos com duas ou mais publicações sobre o tema no período analisado. 

Tabela 3 – Periódicos com maior quantidade de publicações 

Periódico Publicações Citações 
Citações / 

Publicações 
International Journal of Productivity and Performance 
Management 

4 17 4 

Journal of Intellectual Capital 4 100 25 

Journal of Business Research 3 32 11 

International Journal of Production Economics 3 51 17 

Industrial Marketing Management 2 8 4 

Canadian Journal of Administrative Sciences 2 6 3 

International Journal of Business Science and Applied 
Management 

2 - - 

Journal of Accounting and Organizational Change 2 22 11 

Comptabilité Contrôle Audit 2 4 2 

Conforme apresentado na Tabela 3, o Journal of Intellectual Capital é um dos periódicos que mais publicaram 
sobre o tema no período, bem como os artigos nele publicados apresentaram maior impacto em termos de 
citações, demonstrando-se um veículo relevante para publicações sobre o tema. Essa observação sugere que 
o tema “capital intelectual” tem apresentado um destaque nas pesquisas recentes que envolvem 
direcionadores de valor. 

Esses resultados, tanto no aspecto de total de citações quanto na relação citações/publicações, guardam 
semelhança com o comportamento observado em Lafont et al. (2020), também indicando que o número de 
citações é baixo quando comparado com análises bibliométricas em outros temas. Portanto, tais resultados 
poderiam também, a exemplo de Lafont et al. (2020), ser explicados por se tratar de tema recente, sem ainda 
haver o reflexo devido no número de citações. 

Foi possível identificar que os 96 artigos foram publicados em 81 periódicos diferentes (1,18 
artigos/periódico). Os periódicos com mais de uma publicação sobre o tema (Tabela 3) respondem por 25% 
das publicações recentes e 30,3% do total de citações. Percebe-se, portanto, uma dispersão de publicações 
sobre o tema, fragmentadas em diversos periódicos de modo que não há veículos que concentraram as 
publicações recentes sobre o tema.  

Analisou-se também instituições e países vinculados aos artigos sobre o tema no período, como apresentado 
na Tabela 4.  
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Tabela 4 –Autorias por Instituição e Respectivos Países 

Instituição País Autorias 

Università del Salento Itália 9 

Università di Pisa Itália 6 

Aalto University Finlândia 5 

Aarhus University Dinamarca 4 

Kennesaw State University Estados Unidos 4 

Universiti Teknologi MARA Malásia 4 

University of North Texas Estados Unidos 4 

University of Zürich Suiça 4 

Brno University of Technology República Tcheca 3 

Copenhagen Business School Dinamarca 3 

Management Development Institute Índia 3 

National University of Ireland Galway Irlanda 3 

Stockholm School of Economics Suécia 3 

Universidad de Valencia Espanha 3 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 3 

University of Helsinki Finlândia 3 

Identificou-se um total de 172 instituições, sendo que dois autores não identificaram afiliação institucional. 
36 instituições realizaram duas publicações no período analisado enquanto 120 possuíam somente uma 
publicação. Essa relevante quantidade de instituições, dispersas em diversos países, sugere que o tema tem 
sido estudado em diversas regiões do mundo, não havendo um predomínio recente do debate por 
determinada instituição. 

Destacam-se duas instituições da Itália: a Università del Salento, que apresentou o maior número de autorias 
(nove) e a Università di Pisa, com seis autorias. Ademais, foi possível observar o destaque de instituições de 
países nórdicos, como a Aalto University (cinco) e a Aarhus University (quatro). 

Quanto aos países com maior quantidade de contribuições para o tema, destacam-se: Itália (28 autorias), 
Estados Unidos (26), Espanha (20), Dinamarca (17), Alemanha (17), Finlândia (14), Índia (14) e Reino Unido 
(13). Esses países respondem, em conjunto, por 57,75% das autorias. Foram identificadas autorias de 39 
países distintos. Quanto à distribuição por continente, a Europa apresenta destaque (156 autorias; 60,47%), 
seguida pela Ásia (54; 20,96%); América (35; 13,57%); Oceania (12; 4,65%) e África (1; 0,39%). Essa análise 
reforça a percepção de que há um protagonismo das instituições europeias no debate recente sobre 
“direcionadores de valor”. 
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A respeito das palavras-chave, 494 foram indicadas em 92 artigos, sendo identificados 413 termos distintos. 
Quatro artigos não apresentaram palavras-chave. A Figura 2 apresenta uma nuvem de palavras elaborada a 
partir delas. 

 

 

Figura 2 – Nuvem de Palavras-Chave 

Nota: Elaborado em WordSift (https://wordsift.org/) 

A Figura 2 revela que a palavra-chave “value driver” (singular ou plural) foi a mais recorrente nos artigos 
pesquisados, com 16 ocorrências. A seguir se destaca “value creation”, com oito ocorrências, termo 
intimamente relacionado à VBM e aos direcionadores de valor, conforme apresentado no referencial teórico. 
Na sequência, destaca-se a palavra-chave “intellectual capital” (sete ocorrências), o que reforça a percepção 
indicada na Tabela 3 sobre a proeminência do tema em estudos recentes sobre direcionadores de valor. 
Interessante, também, o destaque da palavra-chave “business model” (seis ocorrências), sugerindo uma 
projeção dessa abordagem nessas recentes publicações. 

Para analisar a dinâmica colaborativa dessas publicações, verificou-se o quantitativo de coautores. 58,3% dos 
artigos foram desenvolvidos com dois ou três coautores, 25% com quatro ou mais autores e 16,7% 
desenvolvidos individualmente. Assim, 83% das publicações recentes sobre o tema foram realizadas de 
maneira colaborativa. Cabe destacar que 50 artigos (52%) possuem coautorias do mesmo país, enquanto 29 
artigos (30%) apresentam coautorias de países distintos. 

Também foi avaliado o impacto dos artigos de acordo com essa estrutura de coautoria. Os artigos realizados 
em coautoria de países distintos apresentaram maior média de citações (12,14 citações por artigo), em 
comparação a artigos de coautoria de mesmo país (7,76) e artigos individuais (3,06). Esses resultados 
sugerem que artigos recentes sobre o tema realizados em parcerias internacionais têm apresentado maior 
impacto na literatura acadêmica. 

 

https://wordsift.org/
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5. CONCLUSÃO 
A investigação identificou as características bibliométricas da literatura qualificada internacional 
recentemente publicada sobre “direcionadores de valor”. Em primeiro lugar, os achados vão ao encontro dos 
argumentos apresentados quanto ao crescente interesse acadêmico sobre o tema e quanto à fragmentação da 
discussão na área de estudo. 

A análise de publicações por ano indicou crescimento na quantidade de publicações nos anos mais recentes, 
bem como estudos mais recentes têm apresentado impacto acadêmico significativo em termos de citações por 
ano. Esse achado confirma a percepção de crescimento dos debates acadêmicos sobre o tema e sugere essa 
mesma tendência para os próximos anos. 

Os resultados da pesquisa não indicaram pesquisadores com maior proeminência no debate recente sobre o 
tema, ao passo que as autorias se demonstraram pulverizadas. Essa dispersão também é observada nos 
periódicos que têm publicado sobre o tema nos últimos anos, visto que não há veículos que concentrem as 
publicações recentes sobre “direcionadores de valor”, e na presença de diversas instituições de vários países 
que têm efetuado contribuições para o tema, sem que haja um domínio do debate por determinadas entidades. 
Tais evidências convergem no sentido de que a discussão “direcionadores de valor” segue fragmentada e tem 
chamado a recente atenção de diversos pesquisadores, instituições, países e periódicos científicos. 

Entretanto, a análise bibliométrica identificou algumas tendências e características das recentes produções 
sobre o tema, contribuindo para uma melhor compreensão de sua evolução. Primeiramente, observa-se uma 
maior concentração do debate sobre “direcionadores de valor” no continente europeu, havendo uma 
proeminência de instituições italianas e dos países nórdicos.  

A análise de publicações e citações por periódico apontou um destaque para o Journal of Intellectual Capital, o 
que, conjuntamente à relevância do termo “intellectual capital” dentre as palavras-chave, indicam que estudos 
que relacionam direcionadores de valor e capital intelectual sejam promissores para futuros 
desenvolvimentos científicos da área que convergem à identificação dos melhores indicadores. Esse estudo 
também contribui ao identificar a relevância da palavra-chave “business model”, sugerindo que estudos que 
tratam de direcionadores de valor em modelos específicos de negócio sejam oportunos para futuras pesquisas 
no tema. 

Outra característica observada na análise bibliométrica está relacionada à configuração de coautorias. Os 
achados indicam que estudos recentes realizados por meio de parcerias internacionais têm apresentado maior 
impacto na literatura acadêmica, mesmo não sendo os mais frequentes na base de dados Scopus. Esse 
resultado sugere que as parcerias internacionais têm proporcionado relevantes benefícios para o debate sobre 
direcionadores de valor, podendo ser um caminho recomendado para futuros desenvolvimentos no tema. 

Espera-se que esse estudo, ao suprir a lacuna da ausência de estudos que efetuem uma revisão integrativa da 
literatura acadêmica sobre direcionadores de valor, indique caminhos e estratégias para futuros 
desenvolvimentos científicos na área. Tais contribuições possuem algumas limitações, como acerca do período 
analisado, restrito a anos mais recentes, e ao se restringir aos artigos disponíveis na base Scopus, que mesmo 
sendo uma das principais bases de revistas qualificadas, não contempla todos os artigos publicados na área.  

Por isso, para pesquisas futuras, há a oportunidade de se ampliar a análise para outras bases de dados, como 
a Web of Science e o Google Scholar, e abrangendo um maior período, de modo a avaliar a consistência dos 
achados dessa pesquisa. Também se sugere identificar as principais contribuições e sugestões para futuras 
pesquisas dos estudos recentes visando desenvolver uma agenda de investigações que conduza a uma 
discussão menos fragmentada sobre o tema “direcionadores de valor”. 
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Abstract 
Recent and still ongoing regulatory efforts of the European Commission have made sustainable investments a relevant 
topic for the broader public. Likewise, the economy itself, the financial markets within the European Union are in 
transition to support the overall goal of climate neutrality by 2050. Scientific research mostly focuses on professional 
or institutional investors, hardly retail investors. This study aims to determine the attitude of retail investors toward 
sustainable finance. Specifically, it investigates whether there are significant gender differences between women and 
men.  
The research is based on survey data from a questionnaire conducted by the Portuguese Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM) at the end of 2020, containing a general section on investments in securities and a section 
dedicated to sustainable investments. To test the hypothesis of equality, the chi 2 testings are used. 
The results suggest that more significant differences can be found in attitude, behavior, and knowledge about 
investments in securities in general than regarding sustainable investments in specific. 
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1. INTRODUCTION 

The European Green Deal Investment Plan (Commission 2020) states the commitment of the European 
Commission for climate-goals and sustainable development as well as the investments needed to finance this. 
In this context, sustainable investments are considered a necessity to achieve emission goals by nurturing 
innovation with private investments. Private sector investments are needed to co-fund the overall investment 
needed for the transition to climate neutrality. 

The successful rerouting of investment flows into sustainable economic activities will not only depend on 
legislation but also on how players in the capital market will respond to legislation. Meeting investors’ 
expectations, the availability of sustainable financial instruments, and the link between the capital market and 
the real economy (Dupre 2020), being subject of the transition, will also determine to what extent the private 
sector will be contributing to financing the transition into a climate-neutral EU economy. Most of the scientific 
research on investors and sustainable finance focuses on corporate and institutional investors. The retail 
investor is far less subject to research considering keyword analysis in publication titles from a meta-survey 
(Coqueret 2021). 

Therefore, the present article proposes to answer the question: What attitude do (prospective) retail investors 
have on sustainable finance, do women and men think alike? 

2. LITERATURE REVIEW 

The existent scientific literature on sustainable investments rarely focuses on retail investors. Mostly, the 
general term “investor” is used, and only from the context, it is made clear, that the research is either on 
investors in general or even on corporate, public, or institutional investors. As for the gender differences in 
sustainable investments even fewer scientific sources can be found. 

According to a study from 2013, the social values, ESG profile, return considerations, and the role of the 
intermediary has a higher influence on SRI investment decision than demographic characteristics (Diouf et al. 
2016). Even though the authors confirm previous findings of e.g. Tippet and Leung (2001) that women seem 
more ready to invest in a socially responsible manner than men. A study financed by the Federal Association 
of Banks in Germany (Bundesverband Deutscher Banken) and conducted by KANTAR TNS, revealed a lack of 
knowledge and understanding within the sample of 1032 retail investors in Germany, participating in the 
computer-assisted web interview. One-third, namely 32% of the investors had heard about Sustainable 
Finance and only half of these or one-sixth of the sample had a good understanding of the terminology 
Sustainable Investment  (TNS 2019).   

A lack of advice on sustainable investments can even be found within the profitable target group of Ultra High 
Net Worth Individuals (UHNWI) and their private bankers (Ben et al. 2017). Even though the clients have an 
interest in sustainable investments, the private banker, being the one to make and execute the investment 
decision, would not consider sustainable investment at the time interviews were conducted. 

Nearly simultaneously another two surveys were conducted by the think tank 2 degrees investing initiative 
with a similar sample size and also amongst German Retail Investors. The second survey was run in France as 
well. The study provides the most detailed insights into retail investor motivations and concerns. The most 
relevant conclusion for this work is that “…there are only three end-goals pursued by consumers: 

• Optimizing return on investment 

• Avoiding guilt by association 
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• Having an impact in the real economy, which seem to be the main end goal for consumers” (Dupre 2020, 
page 29). The retail investor needs to understand and get actual proof that his investment is eventually 
stimulating sustainable activities in the real economy.  

Wins and Zwergel (2016) classify retail investors in mutual funds according to their willingness to invest in 
socially responsible (SR) funds. The results of their survey also provide reasons why investors potentially 
investing in SR funds have not invested yet. This is mostly due to a lack of information and opportunity, 
meaning SR funds haven’t been offered to them and they do not have a sufficient choice of SR funds. This 
finding emphasizes the important role of intermediaries. Especially retail investors need to learn about 
sustainable finance from their banks and financial advisors. Among the conventional investors, the strongest 
restraint is that they do not believe in a positive impact of SR funds in Social, Ethical, and Environmental (SEE) 
Issues and also fear a negative impact on the performance.  

In their research Chatzitheodorou et al. (2019) map SRI categories and investors' motivations. They conclude 
for two opposing investor types, namely the ones that seek better returns and/or better risk management in 
their portfolios and the ones that seek impact and value creation (Chatzitheodorou et al. 2019).  Also, 
Schanzenbach et al. (2020) pursue the approach of separating motives for ESG investments and even go as far 
as suggesting an ESG taxonomy that uses specific terminology for each motive category: “Risk-Return ESG” 
and “Collateral Benefit ESG” (Schanzenbach et al. 2020). For the quantitative influx of capital, the quality of 
the investors’ motive does not matter. In fact, by acknowledging the difference and adapting product design 
and communication to the specific needs of the “Risk-Return ESG investor” and the “Collateral-Benefit ESG 
investor” the influx of capital in sustainable financial instruments might even be increased. 

As Bauer, Ruof et al. (2018) proved in their choice experiment among Dutch pension fund investors, some 
two-thirds of real and hypothetical investors alike, chose an investment strategy supporting four of the UN’s 
sustainable development goals (SDG). But in this experiment, there was only a choice between three and four 
sustainable development goals, so there was a clear disposition for sustainable investments already in the 
experiment design. 

The authors Chen and Cai presented a case study on Ant Forest, a mobile game integrated into the Ant 
Financial mobile payment app, and concluded that gamification encourages (i) awareness for environmental 
issues as well as (ii) acting pro-environmentally as a consumer (Chen and Cai 2019). The case study is not 
strictly on Sustainable Finance, but it is interesting in two aspects. First, data on financial transactions, namely 
expenditure tracked by payment information, can help to understand an individuals’ climate footprint. Second, 
joy and light-heartedness can be a driver for pro-environmental behavior. A possibly take-away for the 
promotion of Sustainable Finance amongst Retail Investors is to consider accessibility and ease of use in 
solution design. 

Friede (2019) conducted a meta-study on impediments of integrating ESG criteria in the investment decision. 
The meta-study does not focus on retail investors though. Next to business case concerns, he finds data quality 
and lack of standardization the main impediments to invest sustainably.  

One of the most recent studies on retail investors and sustainable finance investigates determinants of 
(prospective) retail investors' decision-making (Gutsche et al. 2021). Next to the individuals’ risk preference, 
the authors find financial literacy, social signaling, word-of-mouth learning, and financial performance 
influencing the mindset and actions on sustainable investments. Another finding of their study was that 
despite demographic factors being less relevant than the above-mentioned determinant, women are less likely 
to have heard of sustainable investments than men. As for risk preferences, the study reveals that people 
taking risks are more likely to have already invested sustainably. 
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Bassen et al. (2019) investigated in an online choice experiment how information on climate impact and its 
presentation can influence a retail investor's decision-making towards sustainable investments. The 
experiment revealed that (i) label design and (ii) the investors’ personalities affect the likeliness of choosing 
a sustainable investment.  

As already mentioned in the introduction, scientific literature especially on (prospective) retail investors and 
sustainable finance is rare and there is no research yet that systematically considers the gender as well as the 
investor profile in regard to knowledge and experience and risk-return-profile. This gap in the literature is 
addressed with new findings extracted from a survey conducted in Portugal. 

3. METHODOLOGY 

From 30th October 2020 until 8th December 2020, the Portuguese securities market authority, Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (CMCM) surveyed universities in Portugal, but not strictly limited students, 
with a whole section on Sustainable Finance. Thanks to the kind permission of CMVM’s, the raw data of the 
CMVM could be analyzed with Stata. Participants of the CMVM survey are 55.51% female (52.9% female 
inhabitants within the Portuguese population of 2019), 43.70% male (47.21% male inhabitants within the 
Portuguese population of 2019), and 0.21% other. The evaluation of raw data considers two-way-frequencies 
for each question by gender. The Null Hypothesis is that there is equality between genders. For hypothesis 
testing the likelihood ratio, Chi 2 is used for each question and also to determine the cell contributions to the 
overall LR chi 2 value. In samples of more than 100 (df = 100) with a P-value of 0.05, the null hypothesis is 
rejected, for chi 2 values exceeding 124.34. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1. KNOWLEDGE AND EXPERIENCE 

Absolutely and also relative to the distribution within the Portuguese population, more women than men 
started the survey. Looking at the “no answers” more closely, the first difference between male and female 
respondents reveals. 34,27% of the participants did not respond to the first question of the section on 
sustainable investments.  Within these 34,27% nonrespondents, 68,68% are female and 30,41% are male. 
Within the responses to the CMVM survey, a tipping point can be identified, where co-operation - shown by 
providing answers - changed abruptly. 

All, meaning 100% of women participating in the survey, provided an answer to the question of what 
percentage securities amount in their overall portfolio of assets. 82,52% of the female participants do not 
possess securities at all, whereas this only applies to 59,87% of male participants. This is a remarkable 
deviation from the expected frequency as table 1 shows. And also, the chi 2 contribution of the relevant cells 
1/1 and 2/1 confirm that possession of securities among men and women in this sample is not equal.  
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Table 1 - Frequencies, expected frequencies and likelihood ratio Chi 2: contribution of gender and securities contribution 
to a persons’ portfolio 

           |          Securities in perc incr from 1 to 5 

    Gender |         1          2          3          4          5 |     Total 

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         0 |        10          4          0          1          2 |        17  

           |      12.3        3.1        0.9        0.4        0.4 |      17.0  

           |      -4.2        2.2        0.0        1.9        6.9 |       6.8  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         1 |     1,327        199         51         20         11 |     1,608  

           |   1,164.5      289.2       84.4       36.1       33.9 |   1,608.0  

           |     346.7     -148.8      -51.3      -23.6      -24.7 |      98.2  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       758        317         99         44         48 |     1,266  

           |     916.8      227.7       66.4       28.4       26.7 |   1,266.0  

           |    -288.4      209.8       79.0       38.5       56.5 |      95.4  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         3          1          2          0          0 |         6  

           |       4.3        1.1        0.3        0.1        0.1 |       6.0  

           |      -2.2       -0.2        7.4        0.0        0.0 |       5.0  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

     Total |     2,098        521        152         65         61 |     2,897  

           |   2,098.0      521.0      152.0       65.0       61.0 |   2,897.0  

           |      51.9       63.1       35.1       16.8       38.6 |     205.5  

 

likelihood-ratio chi2(12) = 205.4632   Pr = 0.000 

 

This question is followed by two formal questions on age and postal code, the next full question to follow is, 
how participants rate their knowledge in financial products and markets. 592 female participants did not 
answer this question and aborted the survey at this point, compared to a far lower number of 244 men (Table 
2). Also, for the question of knowledge in financial markets and instruments, the null hypothesis can be 
rejected due to the chi 2 contribution of the “no answers” shown in cells 1/0 and 2/0. 

Table 2 - Frequencies, expected frequencies and likelihood ratio Chi 2: contribution of gender and knowledge in financial 
markets and instruments 

           |                    K&E from 1 none to 5 a lot 

    Gender |         0          1          2          3          4          5 |     Total 

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         0 |         5          5          2          2          2          1 |        17  

           |       4.9        1.2        4.3        4.3        1.8        0.5 |      17.0  

           |       0.1       14.5       -3.1       -3.1        0.4        1.4 |      10.3  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         1 |       592        132        435        336         95         18 |     1,608  

           |     467.4      110.5      405.7      406.3      171.0       47.2 |   1,608.0  

           |     279.9       47.0       60.6     -127.7     -111.6      -34.7 |     113.5  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       244         62        291        393        210         66 |     1,266  

           |     368.0       87.0      319.4      319.9      134.6       37.1 |   1,266.0  

           |    -200.5      -42.0      -54.3      161.8      186.8       75.9 |     127.8  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          0          3          1          1          0 |         6  

           |       1.7        0.4        1.5        1.5        0.6        0.2 |       6.0  

           |      -1.1        0.0        4.1       -0.8        0.9        0.0 |       3.1  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

     Total |       842        199        731        732        308         85 |     2,897  

           |     842.0      199.0      731.0      732.0      308.0       85.0 |   2,897.0  

           |      78.4       19.6        7.3       30.2       76.5       42.6 |     254.7  

 

likelihood-ratio chi2(15) = 254.7126   Pr = 0.000 

 

The topic of a survey influences the willingness of the audience to co-operate (Groves et al. 2004). Since the 
willingness of women to respond to the survey question was higher in the beginning, one possible explanation 
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is that women realized that the survey topic was not relevant for them after being asked about securities 
possession and more than one third did not reveal their knowledge level in financial markets and instruments, 
or else, their level of financial literacy. 

52.84% of the male respondents rate their knowledge level in financial markets and products medium to high 
- see column values 3, 4, and 5 in Table 2. Comparably, only 27.92% of female respondents rate their 
knowledge level medium to high. Poorer financial literacy of women is a societal problem since financial 
literacy has even more impact on wealth accumulation than education as Behrman et al. (2012) found out 
analyzing data from the Chilean Social Protection Survey. Women face a triple disadvantage in accumulating 
wealth. At first, women do the majority of unpaid work as Schulz (2021) revealed for Germany and Hazarika 
and Das (2021) for India– with even an increase during the Covid pandemic. Secondly, women face the gender 
pay gap (Barth et al. 2021) which is leveraged by involuntary part-time work and related to the first issue of 
unpaid work (Pech et al. 2021). Thirdly, the lack of financial literacy hinders investment and retirement 
planning and, globally, women belong to the groups, especially affected according to Lusardi and Mitchell 
(2011). Also, the likeliness to invest successfully is related to the subjective level of financial literacy 
(Bellofatto et al. 2018).  

So, the findings within this sample are confirming previous results in the literature. Noticeably poorer 
financial literacy of women also occurs within this sample of a developed European country, participants 
having a high educational level and being relatively young. 

Before even starting to address sustainable investment issues, a relevant part of the audience is lost due to a 
lack of experience and/ or financial literacy. Knowing that the nonrespondents have a strong contribution to 
chi 2 values, the focus for the subsequent questions on sustainable investments will be on the respondents. 
Knowledge in and usage of sustainable investments are still very limited among all respondents. 70.24% 
responded that they had no knowledge of sustainable investment or not enough to invest accordingly. 6% of 
the individuals answering this question have already invested sustainably. For these features, the null 
hypothesis is accepted. There is equality between female and male respondents.  

 

Figure 1 - Knowledge and usage of sustainable investments, frequencies by gender 
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But regarding the priority of investing sustainably, a difference between men and women shows. Significantly, 
more men than women tick that sustainable investments are not a priority to them. As can be seen in Table 3, 
the chi 2 contribution for cell 2/3 is 208.8 (men) and -140.3 for cell 1/3 (women). The other way around, 
sustainable investments are more likely to be a priority for women. 

Table 3: Frequencies, expected frequencies and Likelihood Ratio Chi 2: contribution of Gender and Knowledge/ Usage of SI 

           |                   Knowledge_usage GF 

    Gender |         0          1          2          3          4 |     Total 

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         0 |         8          3          3          2          1 |        17  

           |       5.8        5.3        2.6        2.6        0.7 |      17.0  

           |       5.1       -3.4        0.9       -1.1        0.8 |       2.3  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         1 |       682        515        209        162         40 |     1,608  

           |     551.2      499.6      243.1      249.8       64.4 |   1,608.0  

           |     290.5       31.4      -63.2     -140.3      -38.1 |      80.3  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       302        380        226        284         74 |     1,266  

           |     433.9      393.3      191.4      196.7       50.7 |   1,266.0  

           |    -218.9      -26.2       75.1      208.8       56.0 |      94.7  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          2          0          2          1 |         6  

           |       2.1        1.9        0.9        0.9        0.2 |       6.0  

           |      -1.4        0.3        0.0        3.1        2.9 |       4.7  

-----------+-------------------------------------------------------+---------- 

     Total |       993        900        438        450        116 |     2,897  

           |     993.0      900.0      438.0      450.0      116.0 |   2,897.0  

           |      75.2        2.1       12.8       70.4       21.5 |     182.1  

 

likelihood-ratio chi2(12) = 182.0680   Pr = 0.000 

4.2. VALUES AND IMPACT 

The vast majority of respondents partly (38.12%) or totally (40.65%) agree with the statement that they want 
to invest in companies representing their ethical or environmental values and principles (figure 2). 

 
Figure 2 - Value alignment, frequencies by gender 
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Table 4 - Frequencies, expected frequencies and likelihood ratio Chi 2: contribution of gender and value alignment 

           |        Values aligend (1 compl disagree to 5 compl agree) 

    Gender |         0          1          2          3          4          5 |     Total 

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         0 |        11          1          0          1          3          1 |        17  

           |       6.3        0.2        0.3        1.7        4.1        4.3 |      17.0  

           |      12.3        2.9        0.0       -1.1       -1.8       -2.9 |       9.3  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         1 |       729         11         15        108        298        447 |     1,608  

           |     596.1       22.2       31.6      161.0      385.8      411.3 |   1,608.0  

           |     293.4      -15.5      -22.4      -86.2     -153.8       74.4 |      89.9  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       333         28         41        181        392        291 |     1,266  

           |     469.3       17.5       24.9      126.7      303.7      323.8 |   1,266.0  

           |    -228.6       26.4       40.9      129.0      200.0      -62.2 |     105.6  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          0          1          0          2          2 |         6  

           |       2.2        0.1        0.1        0.6        1.4        1.5 |       6.0  

           |      -1.6        0.0        4.3        0.0        1.3        1.1 |       5.0  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

     Total |     1,074         40         57        290        695        741 |     2,897  

           |   1,074.0       40.0       57.0      290.0      695.0      741.0 |   2,897.0  

           |      75.5       13.8       22.7       41.8       45.7       10.3 |     209.8  

 

likelihood-ratio chi2(15) = 209.8210   Pr = 0.000 

More men partially agree, more women totally agree; nevertheless, the null hypothesis is only rejected for 
“partly agree”, with a chi 2 contribution being -153.8 for women and 200.00 for men (Table 4). In this aspect 
men and women do not respond equally but men are more likely to “partly agree”. Also, Berry and Junkus 
(2013) found out that for socially responsible Investments, the positive actions of a company were more 
relevant to investors than excluding negative actions. 

For the next statement in the survey, similar observations can be made. The vast majority of respondents 
either partly agree (40.78%) or agree in total (38.53%) with when investing sustainably, they support a cause 
they believe in, and at the same time get a financial return (figure 3). Again, more women “totally agree” and 
more men “partly agree”, with the rejection of the null hypothesis at “partly agree” (Table 5). 
 

 

Figure 3 - Cause and return, frequencies by gender 
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Table 5 - Frequencies, expected frequencies and Chi 2 Likelihood Ratio: contribution of Cause/ Return and Gender  

           |    Return and support cause (1 compl disagree to 5 compl agree) 

    Gender |         0          1          2          3          4          5 |     Total 

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         0 |        12          1          0          1          2          1 |        17  

           |       6.3        0.2        0.4        1.7        4.3        4.1 |      17.0  

           |      15.3        3.6        0.0       -1.0       -3.1       -2.8 |      12.0  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         1 |       729          5         19        118        327        410 |     1,608  

           |     599.5       15.5       33.3      159.9      411.3      388.5 |   1,608.0  

           |     285.2      -11.3      -21.3      -71.6     -150.0       44.1 |      75.0  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       338         22         40        169        409        288 |     1,266  

           |     472.0       12.2       26.2      125.9      323.8      305.9 |   1,266.0  

           |    -225.7       25.8       33.8       99.6      191.0      -34.7 |      89.8  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          0          1          0          3          1 |         6  

           |       2.2        0.1        0.1        0.6        1.5        1.4 |       6.0  

           |      -1.6        0.0        4.2        0.0        4.0       -0.7 |       5.8  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

     Total |     1,080         28         60        288        741        700 |     2,897  

           |   1,080.0       28.0       60.0      288.0      741.0      700.0 |   2,897.0  

           |      73.3       18.1       16.6       26.9       41.9        5.8 |     182.6  

 

likelihood-ratio chi2(15) = 182.6368   Pr = 0.000 

Concerning the impact of sustainable investments, 53.71% of the persons answering this question partly or 
totally agree that it was difficult to assess the impact of sustainable investments on environment or society; 
22.70% neither agree nor disagree and 23.58% partly or disagree at all. Even though the affirmation is weaker 
than in the previous questions on value and impact, there is still a majority that would appreciate more 
transparency on the actual impact of sustainable investments. 

 

Figure 4 - Assess Impact, Frequencies by Gender 
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universal approach and also label investment products that have a less positive or even negative ESG impact 
according to Bassen et al. (2019), e.g. by having a traffic light labeling (green, yellow, red) indication of the 
ESG Impact. 

Within the sample, 43.85% of the respondents neither agree nor disagree with the statement that sustainable 
investments are full of vague promises and are not what they claim to be. This question aims at a phenomenon 
called greenwashing, meaning that a company, product, or service promises more environmental benefit than 
it can actually deliver or even hide environmentally harmful features or actions (De Freitas Netto, Sobral, 
Ribeiro, & Soares, 2020).  

Table 6 - Frequencies, expected frequencies, and Chi 2 Likelihood Ratio: contribution of Assess Impact and Gender  

           |   Difficult to assess impact 1 compl disagree to 5 compl agree) 

    Gender |         0          1          2          3          4          5 |     Total 

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         0 |        11          1          1          1          1          2 |        17  

           |       6.3        0.5        2.0        2.4        4.4        1.3 |      17.0  

           |      12.2        1.4       -1.4       -1.8       -3.0        1.6 |       9.0  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         1 |       736         44        160        217        345        106 |     1,608  

           |     598.4       47.7      190.4      229.2      415.7      126.6 |   1,608.0  

           |     304.8       -7.2      -55.6      -23.8     -128.7      -37.6 |      51.9  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       330         40        181        195        400        120 |     1,266  

           |     471.1       37.6      149.9      180.5      327.3       99.6 |   1,266.0  

           |    -234.9        5.0       68.3       30.2      160.4       44.6 |      73.6  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          1          1          0          3          0 |         6  

           |       2.2        0.2        0.7        0.9        1.6        0.5 |       6.0  

           |      -1.6        3.5        0.7        0.0        4.0        0.0 |       6.5  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

     Total |     1,078         86        343        413        749        228 |     2,897  

           |   1,078.0       86.0      343.0      413.0      749.0      228.0 |   2,897.0  

           |      80.4        2.6       11.9        4.6       32.7        8.7 |     141.0  

 

likelihood-ratio chi2(15) = 140.9554   Pr = 0.000 

 
Figure 5 - Vague promises, frequencies by gender 
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The respondents do not have a strong opinion on this statement, the results resemble a normal distribution 
(figure 5). The chi 2 contribution in cell 2/3 rejects the null hypothesis of equality, so male respondents are 
even more likely to have a neutral attitude towards this statement (Table 7). Given, that only 6% of the sample 
already have experience in investing sustainably and the remainder do not know about sustainable 
investments yet, do not know enough to invest, or do not see a priority in investing sustainably, it is only logical 
that there is no strong opinion on greenwashing yet. 

Table 7 - Frequencies, expected frequencies, and Chi 2 Likelihood Ratio: contribution of Vague Promises and Gender 

           |        Vague promises (1 compl disagree to 5 compl agree) 

    Gender |         0          1          2          3          4          5 |     Total 

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         0 |        11          2          1          0          3          0 |        17  

           |       6.4        0.7        2.4        4.7        2.3        0.5 |      17.0  

           |      12.0        4.1       -1.8        0.0        1.5        0.0 |      15.9  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         1 |       731         60        202        387        187         41 |     1,608  

           |     601.7       67.7      229.8      441.3      222.0       45.5 |   1,608.0  

           |     284.6      -14.5      -52.1     -101.6      -64.2       -8.6 |      43.7  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       341         59        207        408        210         41 |     1,266  

           |     473.7       53.3      180.9      347.4      174.8       35.8 |   1,266.0  

           |    -224.2       12.0       55.8      131.2       77.1       11.0 |      62.8  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          1          4          0          0          0 |         6  

           |       2.2        0.3        0.9        1.6        0.8        0.2 |       6.0  

           |      -1.6        2.8       12.3        0.0        0.0        0.0 |      13.5  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

     Total |     1,084        122        414        795        400         82 |     2,897  

           |   1,084.0      122.0      414.0      795.0      400.0       82.0 |   2,897.0  

           |      70.9        4.3       14.2       29.6       14.3        2.5 |     135.8  

 

likelihood-ratio chi2(15) = 135.7745   Pr = 0.000 

4.3. RISK AND RETURN 

Before looking at the return and risk expectation on sustainable investments, it is useful to consider the 
general risk and return preferences of the participants from the first section of the questionnaire. Even though 
“preserving capital at minimum risk” and “capital guarantee” is the strongest motive for women, there is no 
significant difference between men and women for these motives (see Table 9). Chi2 values in cells 1/2, 2/2, 
1/ 4, and 2/4 are below 124.34, and as such the null hypothesis is accepted. But the strongest motive for men 
is “to get a higher return than bank products, acknowledging that it is necessary to take a “higher risk”. In this 
aspect men and women do not respond equally, the LR chi 2 contribution for women is -238.2 and 428.5 for 
men, rejecting the null hypothesis. 

Men's higher appetite for risk is likewise known in the literature. Also, Brooks et al. (2019) find that men are 
more risk-tolerant than women and also mention that previous experience is influencing risk tolerance. For 
women again a dilemma occurs. A lack of knowledge leads to a lack of experience (Dwyer et al. 2002) and thus 
to less risk-taking, excluding them from investment products again and disabling experience. Being more 
cautious may in some aspect also protect women from riskier assets. A Portuguese study on warrant traders 
reveals young and less-educated men, as well as overconfident investors and people that show an affinity for 
gambling as an investor profile (Abreu 2019). Kim et al. (2018) argue that the risk-taking willingness, 
especially of young, poorly educated men are harming financial stability. But this study is based on loans, not 
investments. 
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Figure 7 - Risk-Return, frequencies by Gender 

Table 9 - Frequencies, expected frequencies, and Chi 2 likelihood ratio: contribution of risk-return and gender 

            |             Investment goals (wild scale) 
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           |     419.1       44.6      365.3      273.1      163.9 |   1,266.0  

           |    -228.2       25.6      -24.2      428.5      -50.7 |     150.9  
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           |       2.0        0.2        1.7        1.3        0.8 |       6.0  
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           |     959.0      102.0      836.0      625.0      375.0 |   2,897.0  

           |      89.6        5.9        2.1      190.8       10.8 |     299.3  

 

likelihood-ratio chi2(12) = 299.2531   Pr = 0.000 
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Table 10 - Frequencies, expected frequencies, and Chi 2 likelihood ratio: contribution of SI return vs traditional 
investments return and gender 

           |    GF return (1 more, 2 equal, 3 lower) 

    Gender |         0          1          2          3 |     Total 

-----------+--------------------------------------------+---------- 

         0 |        11          3          1          2 |        17  

           |       6.3        3.5        4.1        3.1 |      17.0  

           |      12.3       -1.0       -2.8       -1.7 |       6.8  

-----------+--------------------------------------------+---------- 

         1 |       734        271        353        250 |     1,608  

           |     596.1      333.0      389.1      289.7 |   1,608.0  

           |     305.4     -111.7      -68.7      -73.8 |      51.2  

-----------+--------------------------------------------+---------- 

         2 |       328        324        346        268 |     1,266  

           |     469.3      262.2      306.3      228.1 |   1,266.0  

           |    -235.1      137.1       84.2       86.4 |      72.7  

-----------+--------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          2          1          2 |         6  

           |       2.2        1.2        1.5        1.1 |       6.0  

           |      -1.6        1.9       -0.7        2.5 |       2.0  

-----------+--------------------------------------------+---------- 

     Total |     1,074        600        701        522 |     2,897  

           |   1,074.0      600.0      701.0      522.0 |   2,897.0  

           |      81.0       26.4       11.9       13.4 |     132.7  

 

 likelihood-ratio chi2(9) = 132.6709   Pr = 0.000 

 
 

Table 11: Frequencies, expected frequencies, and Chi 2 likelihood ratio: contribution of fear of lower return as barrier and 
gender 

           | Fear of lower return( 1=ticked) 

    Gender |         0          1 |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

         0 |        15          2 |        17  

           |      12.7        4.3 |      17.0  

           |       5.0       -3.0 |       1.9  

-----------+----------------------+---------- 

         1 |     1,238        370 |     1,608  

           |   1,202.8      405.2 |   1,608.0  

           |      71.4      -67.2 |       4.2  

-----------+----------------------+---------- 

         2 |       912        354 |     1,266  

           |     947.0      319.0 |   1,266.0  

           |     -68.7       73.7 |       5.0  

-----------+----------------------+---------- 

         3 |         2          4 |         6  

           |       4.5        1.5 |       6.0  

           |      -3.2        7.8 |       4.6  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |     2,167        730 |     2,897  

           |   2,167.0      730.0 |   2,897.0  

           |       4.5       11.2 |      15.6  

 

 likelihood-ratio chi2(3) =  15.6403   Pr = 0.001 

Being asked about the main barriers to the development of sustainable investments in Portugal, 730 
respondents tick “fear of lower return” (Table 11). So, an increase of 39.85% compared to the question where 
the audience was asked about their expectations.  Since the questions are not posed in the same way it is hard 
to tell whether this increase results from the perspective, own expectations versus barriers in Portugal or the 
wording of the question and the scale of the answer. 

Taking into account that men are more likely to aim for return than woman and are also more likely to assume 
that sustainable investments can achieve higher returns than traditional investments, the hypothesis is, that 
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return on investment is a stronger motive for men than for women, no matter whether an investment is 
sustainable or traditional. The equality testing for the question on maximum return confirms that men are 
significantly more likely to partly agree to this statement than women; see call 2/4 in Table 12. Amongst the 
survey audience, concerns about a lower return are not a major impediment to sustainable investments. 
Return on investment is a stronger motive for men than for women, in traditional and sustainable investments 
alike. 

Table 12: Frequencies, expected frequencies, and Chi 2 Likelihood Ratio: contribution of Max Return and Gender 

           |          Max return (1 compl disagree to 5 compl agree) 

    Gender |         0          1          2          3          4          5 |     Total 

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         0 |        11          1          0          2          2          1 |        17  

           |       6.4        0.6        1.6        2.3        3.9        2.3 |      17.0  

           |      12.0        1.2        0.0       -0.5       -2.7       -1.7 |       8.3  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         1 |       737         53        129        208        304        177 |     1,608  

           |     602.2       52.7      148.8      214.3      371.3      218.7 |   1,608.0  

           |     297.7        0.5      -36.8      -12.3     -121.6      -74.9 |      52.6  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         2 |       336         41        138        174        361        216 |     1,266  

           |     474.1       41.5      117.1      168.7      292.4      172.2 |   1,266.0  

           |    -231.4       -1.0       45.3       10.8      152.3       98.0 |      73.8  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

         3 |         1          0          1          2          2          0 |         6  

           |       2.2        0.2        0.6        0.8        1.4        0.8 |       6.0  

           |      -1.6        0.0        1.2        3.7        1.5        0.0 |       4.7  

-----------+------------------------------------------------------------------+---------- 

     Total |     1,085         95        268        386        669        394 |     2,897  

           |   1,085.0       95.0      268.0      386.0      669.0      394.0 |   2,897.0  

           |      76.6        0.7        9.7        1.6       29.4       21.4 |     139.5  

 

likelihood-ratio chi2(15) = 139.4571   Pr = 0.000 

5. CONCLUSIONS 

There are gender differences in retail investors’ attitudes on sustainable investments, but gender differences 
in investments, in general, are even more significant. Knowledge and experience of investments and securities 
are significantly lower amongst women. Knowledge and experience of sustainable investments are low 
amongst women and men alike. Whereas sustainable investments are more likely not to be a priority for men, 
a vast majority responds that they want to invest in companies representing their values. 

A possible conclusion is that sustainable investments could be an entry point for women to invest in securities 
and mitigate the well pronounced different investment behavior of men and women. Values might potentially 
drive women and make them overcome the hurdle of financial literacy and risk adversity that seems to refrain 
them from investing. Eventually, values and impact could be a stronger driver for women than the return on 
investment.  

For men, return on investment is very relevant and in contrast to women, they are willing to take risks to 
achieve performance.  Since more than two-thirds of men think the return on sustainable investments is equal 
or even higher than the return on traditional investments, performance concerns do not impede men. 

Overall (prospective) retail investors do have a positive attitude on sustainable finance, but they are not 
“ready to invest” yet. To encourage a prospective sustainable retail investor to become a sustainable retail 
investor it takes: 

 Empowerment of women by providing general investment knowledge 

 Empowerment of men and women alike by providing knowledge on sustainable investments 
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 Transparency regarding the actual impact of sustainable investments on the environment and society  

 Facts on risk and return profile of sustainable investments 

Limitations of this research are the reliance on structured survey data and the state of the research which is 
still a work in progress. 
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Resumo 
Este estudo teve como objetivo analisar a influência de powerful CEOs no gerenciamento de resultados (GR) 
considerando a presença de conexões sociais. A amostra foi constituída de 183 empresas brasileiras listadas na [B]3 
S.A. no período de 2011 e 2018. O GR, mensurado pelo modelo de Jones (1991) e Jones Modificado (1995), foi analisado 
a partir do poder do CEO (poder estrutural, poder de propriedade, poder de especialização e poder de prestígio), das 
conexões sociais entre o CEO e os membros do conselho de administração (background educacional, profissional e 
relações familiares) e da interação entre estas variáveis. Utilizando-se de regressão linear múltipla com pools de cross-
section e com erros-robustos, os principais resultados apontam que powerful CEOs estão relacionados a maiores níveis 
de accruals discricionários, enquanto as conexões sociais mitigam o GR. Observou-se ainda que, quando incluída a 
interação entre essas variáveis, tanto o poder do CEO quanto as conexões sociais perdem o efeito significativo sobre o 
GR, indicando que na presença destas conexões, powerful CEOs podem deixar de se engajar em práticas de GR. 

Palavras-chave 
Gerenciamento de resultados, powerful CEOs, conexões sociais  

Abstract 
This study aimed to analyze the influence of powerful CEOs in earnings management (EM) considering the 
presence of social ties. The sample consisted of 183 Brazilian companies listed on [B]3 SA between 2011 and 2018. 
The EM, measured by the model of Jones (1991) and Jones Modified (1995), was analyzed based on the power of 
the CEO (structural power, power of ownership, power of specialization and power of prestige), the social ties 
between the CEO and the members of the board of directors (educational, professional and family relationships 
background) and the interaction between these variables. Using the multiple linear regression test with cross-
section pools and robust errors, the main results point out that powerful CEOs are related to higher levels of 
discretionary accruals, while social ties mitigate the GR. It was also observed that, when the interaction between 
these variables is included, both the CEO's power and social ties lose their significant effect on the GR, indicating 
that in the presence of these connections, powerful CEOs can stop engaging in GR practices. 

Keywords 
Earnings management, powerful CEOs, social ties 
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1. INTRODUÇÃO 

Em um contexto de separação entre gestão e propriedade, onde os gestores têm diferentes incentivos no 
momento da tomada de decisão, as características pessoais destes podem oferecer um direcionador aos 
stakeholders sobre a qualidade da governança corporativa da entidade. Esta avaliação é ainda mais pertinente 
em relação ao Diretor Presidente (Chief Execituve Officer – CEO), pois este pode agir em prol de seus interesses 
pessoais em detrimento dos acionistas. E, entre as características do CEO que podem influenciar a tomada de 
decisões, deve-se atentar inclusive para aquelas indicativas de poder. 

A literatura denomina powerful CEOs aqueles agentes com maior poder para influenciar as decisões (Adams, 
Almeida & Ferreira, 2005). Sob este aspecto, a atuação do Conselho de Administração (CA) é ainda mais 
relevante, pois o CA pode ser “capturado” por um powerful CEO. (Bebchuk & Fried, 2004; Dow, 2013). Ocorre 
que os membros do CA também dispõem de incentivos individuais para exercer o monitoramento do CEO 
(Hermalin & Weisbach, 1998). Neste ambiente de aparente tensão, a existência de conexões sociais pode ser 
benéfica para a empresa, dado que estas tem sido apontadas pela literatura como um fator de mitigação da 
assimetria da informação (Adams & Ferreira, 2007). 

Estudos precedentes reportam resultados ambíguos para as empresas conduzidas por powerful CEOs. No 
mesmo sentido, estão os resultados apresentados a respeito das conexões sociais entre CA e CEO. Desta 
maneira, é pertinente avaliar as consequências quando além de poderoso, este CEO também é socialmente 
conectado com o CA, visto que estudos precedentes não exauriram a temática. Assim, visando buscar maior 
entendimento sobre esta interação, este estudo tem como foco de análise as implicações deste perfil de gestão 
sobre o Gerenciamento de Resultados (GR). 

A decisão de análise envolvendo o GR entre o rol de possíveis consequências corporativas considera o fato que 
o GR é discricionário. Cabe ressaltar que a discricionariedade é inerente aos processos contábeis. Porém, 
mesmo sendo uma prática que faz parte da rotina da administração, esta merece atenção porque quando 
aliada à existência de interesses conflitantes pode incentivar o uso da liberdade de julgamento para outras 
finalidades que não prover a visão verdadeira e apropriada (Sprenger, Kronbauer & Costa, 2017). Assim os 
gestores podem fazer uso da discricionariedade visando o GR para obter algum benefício particular (Schipper, 
1989). 

Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo analisar a influência de powerful CEOs no GR considerando 
a presença de conexões sociais. Entende-se que esta pesquisa contribui ao oferecer evidências empíricas sobre 
perfil de gestão composto por powerful CEOs conectados socialmente aos membros do CA. Contribui-se para 
complementar a literatura prévia, a exemplo dos estudos de Göx e Hemmer (2020) e Caton et al. A pesquisa 
apresenta, também, uma contribuição metodológica ao empregar medidas próprias de poder e de 
conectividade que reúnem em uma única proxy diferentes indicadores. Avança, ainda, ao demonstrar a 
interação entre tais proxies sobre o GR. 

2. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

O CEO representa o agente mais influente em uma organização e provavelmente o impulsionador das escolhas 
estratégicas, bem como dos resultados organizacionais (Child, 1972, Daily & Johnson, 1997, Bigley & 
Wiersema, 2002, Lewellyn & Muller‐Kahle, 2012), sendo que o seu poder para influenciar decisões deve ser 
considerado pelos stakeholders. Mas a identificação de um powerful CEO consiste em uma tarefa cautelosa, 
pois o poder é oriundo de muitas fontes. Para tanto, pode-se utilizar da proposição de Finkelstein (1992) que 
apresenta quatro dimensões de poder: poder estrutural, poder de propriedade, poder especializado e poder 
do prestígio. A primeira dimensão se refere à posição hierárquica assumida pelo executivo, a segunda está 
atrelada à propriedade deste na empresa, seu controle, bem como suas ligações com o fundador, a terceira 
dimensão se refere ao conhecimento e à experiência do executivo e a quarta representa sua reputação/status. 
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Larcker e Tayan (2012) afirmam que ainda não está claro até que ponto ter powerful CEO é benéfico para uma 
organização e seus acionistas. E entre os temas que tem recebido atenção dos pesquisadores encontra-se o 
GR. Para Schipper (1989) o GR compreende uma intervenção proposital no processo de elaboração das 
demonstrações contábeis para obter algum benefício particular. Entende-se que esta prática exerce efeito 
direto no resultado da empresa e, consequentemente, no CEO, seja por meio dos bônus que serão recebidos 
ou por meio de sua reputação em gerir a empresa.  

Assim, Zhou, Wang, Zhang, & An (2018) indicam que powerful CEOs têm maior probabilidade de realizar GR 
para aumentar sua própria remuneração. Pode-se também citar como motivações: a manutenção de seu status, 
o reporte de um desempenho favorável para os acionistas, a proteção de discrepâncias dos resultados em 
relação às previsões do mercado, a mitigação de riscos envolvendo as oscilações de resultado e 
consequentemente, a volatilidade da ação, entre outros (Ali & Zhang, 2015, Klein, 2002, Lin, 2014, Malmendier 
& Tate, 2009, O'Connor Jr, Priem, Coombs, & Gilley, 2006), Petrou & Procopiou, 2016, Zhou et al., 2018). 
Portanto, conjectura-se que: 

H1: O poder do CEO relaciona-se positivamente com o GR. 

Além do poder, também é preciso considerar que as conexões sociais entre CEO e CA, entendidas como um 
fator de aproximação, podem influenciar as decisões,, pois o grau de monitoramento do CA pode variar 
conforme sua composição, dado que os membros exibem diversos níveis de alinhamento de preferências com 
o CEO ou com os acionistas, bem como possuem incentivos individuais diversos para monitorar o CEO. (Göx 
& Hemmer, 2020, Hermalin & Weisbach, 1998). O alinhamento de preferências, bem como os incentivos 
individuais, podem decorrer de backgrounds comuns entre o CEO e os membros do CA (conexões sociais) os 
quais gerariam um sentimento de pertencimento favorecendo a interação pessoal dos agentes diminuindo a 
assimetria informacional (McPherson et al., 2001;  Holmström, 2006; Westphal, 1999). 

Os estudos precedentes sobre conexões sociais entre CEO e CA mostraram-se ambíguos em relação à 
qualidade da informação contábil. Krishnan et al. (2011) sugerem que existe uma relação positiva entre os 
vínculos sociais do CFO/CEO com o conselho e o GR das entidades analisadas. Já Hoitash (2011) identificou 
que a qualidade das demonstrações e os controles internos são melhores em organizações com vínculos 
sociais entre CEOs e CA, indicando que estes vínculos podem agregar valor aos acionistas. Dimitrova (2017) 
não encontrou relação entre a conexão social de CEOs e os membros dos conselhos com o GR no mercado 
americano.  

Considerando-se que a existência de conexões sociais entre CEO e membros do CA pode mitigar a assimetria 
informacional e consequentemente diminuir a pressão do CEO em apresentar resultados de curto prazo, 
diminuindo-se o incentivo para que o CEO se engaje em práticas de GR (Ge & Kim, 2014), propõe-se a segunda 
hipótese: 

H2: O nível de conexão social entre o CEO e os membros do CA relaciona-se negativamente com o GR. 

Ainda, Göx e Hemmer (2020) estudaram como um CA “amigável” afetaria os incentivos do CEO em gerenciar 
resultados, apontando que nestes casos, há um nível menor de GR. Caton et al. (2015) indicam que a influência 
negativa do poder do CEO sobre o valor da empresa é limitada às empresas com CAs independentes. Sob este 
aspecto, a presença de conexões sociais entre o CEO e os membros do CA aumentaria o compartilhamento de 
informações reduzindo o entrincheiramento do CEO. 

Sob esta ótica, conjectura-se que empresas com conexões sociais entre o CEO o CA, mesmo lideradas um 
powerful CEO, podem apresentar menor nível de GR, embasando-se nos estudos precedentes e prevendo-se 
que um ambiente de maior confiança entre CEO e CA (Holmströn, 2004) permitiria ao CEO sentir-se mais à 
vontade para compartilhar informações (Westphal, 1999), além de sofrer menor pressão em relação à 
performance (Ge & Kim, 2014), o que culmina na terceira hipótese: 
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H3: Na presença de conexões sociais, o poder do CEO relaciona-se negativamente com o GR 

3. METODOLOGIA 

A população do estudo compreendeu as empresas de capital aberto listadas na [B]3 entre 2011 a 2018. Para 
definição da amostra, foram estabelecidos como critérios: (i) não ser instituição financeira; (ii) dispor de 
dados para ao menos dois períodos; (iii) dispor de todos os dados necessários para as variáveis em estudo. A 
partir dos critérios estabelecidos, chegou-se à amostra final de 818 observações de 183 empresas. 

Para a coleta de dados, inicialmente foram obtidas informações pessoais e currículos dos CEOs e CA, nível de 
governança corporativa, tamanho da empresa de auditoria e empresa familiar a partir do Formulário de 
Referência (FR). Os documentos foram extraídos do site da [B]3 por meio do software RStudio® com a 
utilização do pacote GetDFPData (Perlin et al., 2018). Os dados econômicos e financeiros foram extraídos da 
base de dados Economática®. Os dados para a identificação do poder de prestígio do CEO foram obtidos por 
meio do Google News® e do anuário “Executivo de Valor” divulgado pelo Jornal Valor Econômico®. 

A variável dependente foi expressa por meio de duas proxies de GR, estimadas pelos modelos de Jones (1995) 
e Jones Modificado (2005) sendo que os accruals foram obtidos por meio da estimação por regressão linear 
múltipla para cada ano de observação e com todas as empresas agregadas. Esta estimação decorre das 
características da amostra (baixo número de empresas por setor/ano). Ao operacionalizar a estimação dos 
accruals conforme reportado, mitiga-se as preocupações em relação à alteração nos níveis gerais dos accruals 
que resultem de eventos ocorridos em cada ano, dado que os interceptos de cada estimação/ano já capturam 
esses efeitos (Costa et al., 2018). Coerente com estudos anteriores, foram utilizados os valores absolutos dos 
resíduos dos modelos de accruals, desconsiderando-se a existência de sinal positivo ou negativo dos valores 
mensurados. 

As principais variáveis independentes consideradas neste estudo compreenderam o poder do CEO (PwCEOit), 
o índice de conexão social (ICSCAit) e a interação entre ambas. A variável PwCEOit foi construída a partir de 
oito variáveis que expressam as dimensões de poder propostas por Finkelstein (1992), adaptadas ao cenário 
brasileiro (Figura 1). O cálculo desta variável foi viabilizado a partir da técnica de análise fatorial exploratória 
com método de extração por componentes principais. As estatísticas de Kaiser-Meyer-Olkin (estatística KMO) 
e o teste de esfericidade de Barlett obtidos por meio do software Stata® indicaram a adequação da proposta. 
Assim, foram criadas novas variáveis para armazenar os fatores rotacionados (Varimax) anualmente. 
Posteriormente, foi aplicado o critério da soma ponderada dos fatores pela variância compartilhada, gerando 
uma nova variável contínua para cada CEO em cada ano analisado (PwCEOit). 

 

Dimensão Variável Operacionalização 

Poder Estrutural 

Dualidade 1 se o CEO também é presidente do CA e 0 caso contrário 

Centralidade 
razão entre a remuneração máxima e a remuneração média da 
diretoria estatutária, tendo sido este valor normalizado em 
relação ao maior 

Poder de Propriedade 
CEO acionista  1 se o CEO é um dos 5 principais acionistas e 0 caso contrário 
CEO fundador  1 se o CEO é um dos fundadores e 0 caso contrário 

Poder de Especialização 
Idade do CEO número de anos 
Mandatos consecutivos 
do CEO 

número de anos 

Poder de Prestígio 

Notícias envolvendo o 
CEO  

número de notícias entre 𝑡−5  e t, normalizado pelo maior valor 

CEO premiado como 
Executivo de Valor 

1 se o CEO foi eleito como Executivo de Valor e 0 caso contrário 

Figura 1 - Variáveis representantes das dimensões de poder 
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A variável 𝐼𝐶𝑆𝐶𝐴𝑖𝑡 foi mensurada a partir de 5 indicadores (Figura 2) considerando aspectos educacionais, 
profissionais e familiares, com base em estudos precedentes (Dimitrova, 2017; Fracassi & Tate, 2012; Kang et 
al., 2018; Krishnan et al., 2011; McGuinness, 2016; Schmidt, 2015; Wilbanks et al., 2017). O índice apurado é 
estabelecido em uma escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior é a conexão social do CEO 
com o conselho. O índice foi apurado para cada ano e empresa analisada. 

Item Operacionalização 

Educação 

Instituição de Ensino 
Superior (Graduação) 

1 quando o membro do conselho 
estudou na mesma instituição de ensino 
superior na graduação em que o CEO e 0 
caso contrário.  

Cada indicador foi estabelecido 
a partir da proporção de 
membros que estão 
conectados com o CEO em 
relação ao total de membros 
efetivos, expresso em notação 
decimal variando de 0 a 1. 
Assim, 0 indica que nenhum 
membro efetivo do Conselho é 
conectado socialmente com o 
CEO e 1 indica que todos os 
membros efetivos do Conselho 
são conectados socialmente 
com o CEO. 

Experiência 
Profissional 

Conexão Direta com a 
Diretoria 

1 quando o membro do conselho 
também é membro da Diretoria 
Executiva e 0 caso contrário.  

Experiência 
Profissional Anterior 

1 quando o membro do conselho já atuou 
na mesma empresa em que o CEO atuou 
e 0 caso contrário. 

Participação em 
Conselhos 

1 quando o membro do conselho já atuou 
em conselho de outra empresa em que o 
CEO e 0 caso contrário.  

Familiar 
Possui relação familiar 
com a empresa 

1 quando o conselheiro declara possuir 
relação familiar com a empresa e 0 caso 
contrário.  

Figura 2 - Indicadores de conexão social 

Na equação 1, apresenta-se a fórmula utilizada para apuração do índice de conexão social CEO x CA por 
empresa/ano. 

𝐼𝐶𝑆𝐶𝐴𝑖𝑡 =  
∑ 𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡

 5
 (1) 

onde: 

ICSCA = Índice de Conexão Social CEO x CA da empresa i no ano t 

∑IND = Somatória das proporções de membros conectados com o CEO considerando os 5 indicadores 
apurados a partir do check-list apresentado na figura 1 da empresa i no ano t 

5 = Número de indicadores. 

A terceira variável independente (PwCEO*ICSCA) foi operacionalizada a partir da interação entre PwCEOit e 
𝐼𝐶𝑆𝐶𝐴𝑖𝑡. 

Variáveis de controle também foram consideradas no estudo (Tabela 1), pois conforme investigações 
anteriores, elementos financeiros, de governança e de características da organização e do CEO podem 
influenciar no GR. A fim de reduzir o impacto de observações com valores discrepantes, as variáveis 
financeiras foram submetidas à técnica winsorize, onde foi aplicado um limite inferior (1%) e um limite 
superior (99%). 

Para testar as hipóteses, foram estabelecidos três modelos econométricos, que foram estimados considerando 
ambas as proxies de GR. A equação 2, evidencia o modelo utilizado para testar o efeito do poder do CEO sobre 
GR (H1). 

𝐴𝐶𝐶𝑅𝑈𝐴𝐿𝑆𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑤𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡 + ∑ { 𝛾𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑘,𝑖,𝑡}𝑘 + 𝜀𝑖𝑡  (2) 

A fim de testar o efeito das conexões sociais entre CEO x CA, sobre o GR (H2), foi utilizado o modelo equacional 
3. 
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𝐴𝐶𝐶𝑅𝑈𝐴𝐿𝑆𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑤𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2ICSCA𝑖𝑡 + ∑ { 𝛾𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑘,𝑖,𝑡}𝑘 + 𝜀𝑖𝑡  (3) 

Por fim, foi utilizada a equação 4, para testar o efeito da interação entre o poder do CEO e o seu nível de conexão 
social sobre a prática de GR (H3). 

𝐴𝐶𝐶𝑅𝑈𝐴𝐿𝑆𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑤𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2ICSCA𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑤𝐶𝐸𝑂 ∗ 𝐼𝐶𝑆𝐶𝐴 + ∑ { 𝛾𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑘,𝑖,𝑡}𝑘 + 𝜀𝑖𝑡 (4) 

Estas equações foram operacionalizadas em 6 estimações, dada a inclusão gradativa das variáveis de 
independentes em cada modelo de GR testado, empregando-se teste de regressão linear múltipla com pools 
de cross-section e com erros-robustos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de permitir a caracterização das companhias da amostra e das variáveis analisadas, a Tabela 1 apresenta 
a estatística descritiva dos dados. Conforme reportado, é possível identificar que os accruals mensurados pelo 
valor absoluto apresentam média de 0,0688 quando mensurados pelo modelo de Jones (1995) e de 0,0611 
por Jones Modificado (2005). O fato dos accruals capturados por Jones Modificado (2005) serem inferiores ao 
modelo de Jones (1995) é compreensível, uma vez que ele adiciona variáveis que podem interferir na captura 
da prática de GR. 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas  

 Obs Média Desvio Padrão Min Max 

Painel A:  Variáveis dependentes 
accrualJ 818 0.0688 0.0764 0 0.618 
accrualJM 818 0.0611 0.0720 0 0.473 
Parte B: Variáveis independentes  
PwCEO 818 2.81e-10 0.350 -0.777 1.879 
ICSCA 818 0.187 0.120 0 0.550 
Painel C: Controles 
Porte 818 14.90 1.653 9.437 20.44 
Alavancagem 818 0.672 0.620 0.0847 11.04 
ROA 818 0.0239 0.156 -1.595 1.989 
Fluxo de Caixa 818 0.0650 0.0849 -0.313 0.407 
Perda 818 0.302 0.459 0 1 
Margem Bruta 818 0.316 0.252 -2.762 1 
Ciclo Operacional 818 4.844 0.887 1.487 8.711 
Tamanho do CA 818 7.344 2.532 2 17 
Part. Feminina no CA 818 0.0718 0.116 0 0.667 
% Membros Independentes CA 818 0.254 0.224 0 1 
% Membros Contadores CA 818 0.0303 0.0645 0 0.400 
Idade Média Conselheiros 818 56.28 6.375 28 77 
% Membros eleitos por controladores 818 0.728 0.321 0 1 
Dualidade do CEO 818 0.112 0.316 0 1 
Big four 818 0.813 0.390 0 1 
Conselho Fiscal Instalado 818 0.641 0.480 0 1 
Novo Mercado 818 0.500 0.500 0 1 
Idade da Empresa 818 32.55 18.90 1 126 
Empresa Familiar 818 0.472 0.500 0 1 
Gênero do CEO 818 0.0293 0.169 0 1 
Idade 818 54.48 10.30 24 92 
Controle Estatal 818 0.0868 0.282 0 1 

Em relação a variável ICSCA, observa-se uma média de 0,187 pontos, o que na escala de 0 a 1, representa um 
baixo índice de conexão social. O valor máximo alcançado foi de 0,550, indicando que há uma organização que 
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possui um CEO altamente conectado com os membros do CA. Já a variável PwCEO apresentou uma variação 
entre -0,777 e 1,879, indicando que para esta amostra, existem CEOs que apresentam mais de um atributo de 
poder, contribuindo para a sua classificação como powerful. 

Em relação as variáveis financeiras, identifica-se quanto ao desempenho uma média de 2,39% (ROA), 
verificando-se um valor mínimo negativo, corroborado pela variável Perda, apontando que 30,20% das 
companhias apresentaram prejuízo no período analisado. 

Das empresas que compõe a amostra 47,20% são familiares, das quais 64,10% possuem conselho fiscal 
instalado e 81,3% são auditadas por Big Four. Acerca das características dos CAs, é possível identificar que o 
tamanho médio é de aproximadamente 7 conselheiros, sendo que média da participação feminina no CA é de 
7,18% e 25,4% são classificados formalmente como membros independentes. 

Objetivando testar as hipóteses de pesquisa, as Equações 2, 3 e 4 foram operacionalizadas em 6 estimações e 
estão reportadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados das estimações 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 accrualJ accrualJ accrualJ accrualJM accrualJM accrualJM 
PwCEO 0.0235** 0.0265** 0.0315 0.0295*** 0.0291** 0.0189 

 (0.0120) (0.0124) (0.0221) (0.0112) (0.0115) (0.0187) 

ICSCA  -0.0428* -0.0437*  0.00599 0.00778 

  (0.0250) (0.0258)  (0.0220) (0.0225) 

PwCEO*ICSA   -0.0246   0.0501 

   (0.0742)   (0.0690) 

Variáveis de Controle 

Incluídas 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
_cons 0.280*** 0.277*** 0.276*** 0.233*** 0.233*** 0.235*** 
 (0.0546) (0.0543) (0.0545) (0.0501) (0.0501) (0.0504) 
Observações 818 818 818 818 818 818 
R2 Ajustado 0.114 0.117 0.116 0.122 0.121 0.120 
Estatística F 3.987 3.878 3.752 3.558 3.483 3.354 

Standard errors in parentheses. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Verifica-se na Tabela 2 que a variável de poder do CEO possui efeito positivo sobre GR em todas as estimações, 
exceto quando há a inclusão da variável de interação entre o poder do CEO e as conexões sociais. A variável 
ICSCA apresentou efeito negativo e significativo sobre o GR, apenas quando considerado o modelo de Jones 
(1995). Já a interação entre o poder do CEO e as conexões sociais CEO x CA, não se apresentou significativa em 
nenhum dos modelos estimados. 

Entende-se assim que quanto mais poderoso o CEO, maior tende a ser a prática de GR, culminando na não 
rejeição de H1, indicando que pode haver motivações que levem powerful CEOs a esta prática, como 
remuneração, status, bônus, entre outrso. (Ali & Zhang, 2015, Klein, 2002, Lin, 2014, Malmendier & Tate, 2009, 
O'Connor Jr, Priem, Coombs, & Gilley, 2006), Petrou & Procopiou, 2016, Zhou et al., 2018). 

Já a influência negativa do nível de conexão social entre CEO e CA, indica que quanto mais conectados os CEOS, 
menor é o nível de GR, quando capturado pelo modelo de Jones. Esse resultado é semelhante ao estudo de 
Hoitash (2011) e Ramos (2020). Acredita-se que esta relação ocorra porque um conselho mais conectado pode 
melhorar o fluxo de informações, mitigando assim a assimetria de informação, dado o estabelecimento de 
confiança entre CEO e CA. Além disso, outro aspecto é a reputação, a qual em um cenário em que há alta 
densidade das redes de conselhos, como o brasileiro (Dal Magro & Klann, 2019), tanto CEO quando 
conselheiros atuam de forma a não se envolver em escândalos ou eventos que possam vir a denegrir a imagem 
pessoal e comprometer o desenvolvimento de negócios futuros. Ainda sobre a reputação, de acordo com 
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Granovetter (1973), os sujeitos tendem a ser mais responsáveis com aqueles que conhecem, do que com 
outros indivíduos que não possuem conexão.  

E, conforme se verifica na Tabela 2, quando as proxys de poder do CEO e de conexão social são avaliadas de 
forma isoladas, ambas se apresentam significativas estatisticamente em relação ao GR, porém quando é 
incluída uma variável de interação entre elas, estas perdem significância. Sobre esse resultado, acredita-se que 
na presença de conexões sociais, powerful CEOs podem deixar de se engajar em práticas de GR, tendo em vista 
que um ambiente de maior confiança entre CEO e CA (Holmströn, 2004) permitiria ao CEO sentir-se mais à 
vontade para compartilhar informações (Westphal, 1999), além de sofrer menor pressão em relação aos 
resultados (Ge & Kim, 2014). 

Por fim, as variáveis de controle apresentaram relações com o GR similares aos resultados de estudos 
precedentes. 

5. CONCLUSÃO 

O objetivo deste estudo consistiu em analisar a influência de powerful CEOs no GR considerando a presença 
de conexões sociais. A partir dos resultados foi possível verificar que o poder do CEO contribui com o aumento 
nos níveis de accruals discricionários, enquanto as conexões sociais mitigam o GR. Quando incluída uma 
variável de interação entre poder e conexões, observou-se que estas variáveis perdem o efeito sobre o GR. 

Assim, na presença de conexões sociais, powerful CEOs podem deixar de se engajar em práticas de GR porque 
o ambiente de maior confiança poderia reduzir a pressão sobre o CEO acerca do desempenho da empresa e 
aumentar o compartilhamento de informações. 

Entende-se que estes resultados são relevantes para os formuladores de políticas de contratação de CEOs e 
conselheiros, órgãos reguladores e institutos de governança corporativa, visando boas práticas na composição 
de conselhos. No campo teórico este estudo agrega ao evidenciar que elementos de interações sociais e 
empoderamento dos CEOs podem afetar o comportamento dos agentes de governança e consequentemente a 
qualidade das informações. 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo analisar se uma forma organizacional burocrática apoia a accountability, a 
melhor aplicação de recursos e a menor corrupção, à medida que a legislação aplicada ao Fundo de Emancipação de 
escravos sofre alterações. Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho adotou o método de pesquisa histórico 
organizacional, com foco na pesquisa historiográfica. A coleta de dados ocorreu em ambientes online da Biblioteca do 
Senado Federal e da Biblioteca Nacional Digital. Com base na análise realizada, verificamos que as mudanças na 
legislação relacionada ao Fundo de Emancipação, como, por exemplo, a instituição de um maior controle na prestação 
de contas, resultou em análises mais detalhadas dos relatórios sobre a matrícula dos escravos, a aplicação de multas 
para efeito de responsabilização e as mudanças na estrutura funcional, tornaram o sistema mais burocrático e 
resultaram em um nível maior de accountability. 

Palavras-chave 
Accountability, burocracia, Fundo de Emancipação, escravos  

Abstract 
The present study aims to analyze whether a bureaucratic organizational form supports accountability, better 
application of resources and less corruption, as the legislation applied to the slave Emancipation Fund undergoes 
changes. To achieve the proposed objective, this work adopted the method of historical organizational research, 
with a focus on historiographical research. Data collection took place in online environments of the Federal Senate 
Library and the National Digital Library. Based on the analysis carried out, we verified that the changes in the 
legislation related to the Emancipation Fund, such as, for example, the institution of greater control over 
accountability, resulted in more detailed analyzes of the reports on the registration of slaves, in the application of 
fines for accountability purposes and changes in the functional structure, which made the system more 
bureaucratic and resulted in a higher level of accountability. 

Keywords 
Accountability, bureaucracy, Emancipation Fund, slaves  
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1. INTRODUÇÃO 

Estudos anteriores analisaram a accountability e a burocracia em regimes antigos. Por exemplo, Ezzamel 
(1997) investigou o uso da contabilidade para apoio ao controle e à accountability no antigo Egito. Carmona 
& Ezzamel (2007) tiveram como objetivo analisar e criticar a crescente literatura sobre as práticas de registro 
na Mesopotâmia e no Antigo Egito com o foco no processo de accountability. Roddy et al. (2015) verificaram 
as práticas de accountability em instituições de caridade durante o período de 1870-1912 na Grã-Bretanha. 
Conforme os autores, a accountability favoreceu a liderança burocrática naquelas organizações. Buscando 
atender ao chamado de Carmona e Ezzamel (2007) para realização de pesquisas envolvendo a accountability 
em períodos históricos e motivados pela melhor compreensão da relação entre a accountability e a burocracia 
destacada por Roddy et al. (2015), procuramos, com este estudo, contribuir com a literatura existente sobre a 
accountability e a burocracia, ao analisar se uma forma organizacional burocrática apoia a accountability, a 
melhor aplicação de recursos e a menor corrupção. 

O foco desta pesquisa é o Fundo de Emancipação de escravos. Pesquisas anteriores, desenvolvidas por 
historiadores, analisaram como a aplicação do Fundo de Emancipação interferiu na sociedade escravista 
(Dauwe, 2004); a sua gestão (Santana, 2012); o processo de libertação a partir dos seus significados e dos seus 
sentidos (Neves, 2014); e os abusos na aplicação dos seus recursos (Silva, 2017). O desenvolvimento deste 
estudo contribuirá com a literatura historiográfica sobre o Fundo de Emancipação, especialmente no que diz 
respeito ao melhor entendimento da sua estrutura e da sua gestão.  

Ao compreender a gestão do Fundo de Emancipação no que diz respeito ao uso dos seus recursos e à corrupção 
associada, também contribuímos com as pesquisas contabilísticas em regimes escravocratas. Fleischman e 
Tyson (2004) investigaram o papel da contabilidade na mercantilização, na objetificação e na desumanização 
de toda uma classe de pessoas. Oldroyd et al. (2008) analisaram a culpa dos usuários e dos profissionais da 
contabilidade na prática da escravidão, no Império Britânico e nos Estados Unidos, e o seu potencial para 
apoiar a emancipação dos escravos. Silva (2014) investigou o papel da contabilidade como ferramenta de 
apoio para a desumanização da população escrava brasileira no século XIX.  Rodrigues et al. (2015) 
examinaram como a contabilidade e a tributação estavam ligadas à manutenção da escravidão no Brasil nos 
séculos XVIII e XIX. Silva et al. (2019a) investigaram como as regulamentações contábeis auxiliaram o controle 
dos “Africanos livres” por parte do governo brasileiro. Silva et al. (2019b) analisaram o uso de informações 
contábeis por parte da Casa de Correção do Rio de Janeiro para o controle do trabalho dos “Africanos livres” 
sob uma ideologia escravocrata. Silva et al. (2021) examinaram como o poder organizacional foi exercido 
sobre uma população específica por meio das inscrições contábeis. 

Para alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa, foi realizada uma pesquisa historiográfica. A coleta de dados 
ocorreu em ambientes online. Os arquivos históricos consultados foram: da Biblioteca do Senado Federal e da 
Biblioteca Nacional Digital. No portal da Biblioteca do Senado Federal foram consultadas (os) leis, decretos, 
discussões e obras raras relacionadas ao Fundo de Emancipação. Para efeito de triangulação dos dados, no 
portal da Biblioteca Nacional Digital foram consultados jornais da época. Os jornais correspondem ao período 
de 1870 a 1889 (período de aplicação do Fundo de Emancipação). 

2. CONTEXTO 

O século XVI ficou marcado pelo início da colonização Portuguesa no Brasil e, também, pelo uso da mão-de-
obra escrava, buscando desenvolver a economia no território recém-descoberto (Marcos et al., 2014). O 
escravo foi considerado umas das maiores forças de trabalho, estando presente nas plantações, nas lojas, nos 
comércios, nas construções, nas oficinas, entre outros (Souza, 2005). O sistema escravista persistiu até o 
século XIX, quando iniciaram as discussões sobre a extinção do seu comércio e a sua abolição. 
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No século XIX o sistema escravagista começou a sofrer objeção por conta dos valores impostos pelo 
capitalismo, pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial (Cação & Rezende, 2011), evidenciando o 
início dos debates sobre o fim da mão-de-obra escrava no Brasil. Esse processo foi marcado por campanhas 
em prol da libertação dos escravos, pela fundação de órgãos ligados à questão abolicionista, pela apresentação 
de projetos à Câmara visando a emancipação dos escravos e pela intensa pressão da Inglaterra para a abolição 
do sistema escravista (Prado, 2006). 

Em 1820, intelectuais, como José Bonifácio, denunciavam os malefícios do regime escravocrata e o seu 
rendimento inferior ao do trabalho livre (Menezes, 2009). Com isso, os escravos começaram a receber o apoio 
da opinião pública e, inclusive, dos fazendeiros, que viram nessa possível abolição a chance de se livrar das 
dívidas contraídas com a compra de escravos (Cação & Rezende, 2011). 

Por conta da intensa pressão Inglesa, em 7 de novembro de 1831, um acordo foi firmado entre o Governo 
Brasileiro e o Inglês, dando origem à lei Evaristo de Morais, ou lei Feijó-Barbacena. A lei declarou que todos 
os escravos que viessem de fora do Império Brasileiro seriam considerados livres, os importadores seriam 
punidos e o tráfico em ambos os hemisférios seria considerado ilegal (Menezes, 2009). Em 1832, notou-se 
uma queda no tráfico (Marcos et al., 2014). No entanto, devido aos prejuízos que a lei estava causando ao 
Governo Brasileiro, a mesma foi constantemente burlada, ficando conhecida como “lei para inglês ver” 
(Campello, 2018) e acabou tornando o tráfico de escravos ainda mais ativo (Marquese, 1997). 

Em 1845, o Parlamento Britânico aprovou a lei Bill Aberdeen que proibia o tráfico de escravos entre a África 
e a América. Era atribuído ao Royal Navy o direito de capturar navios negreiros que tivessem como destino o 
Brasil. Em seguida, os responsáveis eram levados ao Tribunal do Almirantado da Inglaterra e seus navios eram 
destruídos (Marcos et al., 2014). 

Em 1850, a relação entre o Brasil e a Inglaterra voltou a sofrer crises, visto que os navios Ingleses 
constantemente invadiam as águas Brasileiras para apreender navios negreiros. Para evitar um possível 
conflito com a Inglaterra, foi criada a lei Eusébio de Queiroz, que tinha o intuito de combater o tráfico 
clandestino de escravos (Menezes, 2009). 

Em 1864, com o início da guerra do Paraguai, os debates sobre o fim da escravidão foram adiados, mas não 
cessaram. Por conta da preocupação com a guerra, temia-se que uma abolição repentina pudesse trazer 
problemas para o país. Devido à ajuda voluntária dos escravos na guerra, os mesmos acabaram ganhando o 
apoio do exército na causa emancipacionista (Menezes, 2009). Em 1867, Dom Pedro II pediu que os 
parlamentares avaliassem a questão da emancipação, gerando diversos debates e trocas de gabinetes 
ministeriais (Silva, 2007). 

Em 28 de setembro de 1871, tentando contribuir com o fim da escravidão, foi aprovada a lei do Ventre Livre, 
declarando que todo filho de escrava nascido a partir daquela data seria considerado livre. Além disso, 
determinava a criação do Fundo de Emancipação de escravos destinado à libertação gradual dos escravos e à 
indenização dos seus senhores 

2.1. FUNDO DE EMANCIPAÇÃO 

O Fundo de Emancipação tinha o objetivo de libertar anualmente os escravos classificados pela Junta de 
Classificação de escravos e arrecadar valores para aqueles que não tinham recursos para comprar sua alforria 
(Silva, 2017), permitindo um processo de emancipação lento e gradual (Neves, 2014). Sendo essa forma 
encontrada pelo Governo para libertar gradualmente os escravos, visto que uma libertação repentina e em 
massa traria grandes prejuízos para os proprietários e para a economia do país. O Fundo de Emancipação era 
composto por valores de origem: I) da taxa de escravos; II) dos impostos gerados pela transmissão de 
propriedade de escravos; III) dos produtos loterias; IV) das multas impostas em virtude da lei; V) das cotas 
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marcadas no orçamento geral, nos provinciais e nos municipais; VI) e das subscrições, das doações e dos 
legados que tinham esse destino (Perussatto, 2010). A lei continha regras em relação à preferência na 
libertação dos escravos (Leal, 1866) e permitia a formação de pecúlio por parte dos escravos (composto por 
doações, legados e heranças) para ajudar na sua libertação (Perussatto, 2010). Baseado no direito da 
propriedade presente na Constituição Política do Império do Brasil de 1824, o projeto tinha o objetivo de 
respeitar o interesse individual, indenizando o proprietário pelo escravo libertado (Menezes, 1869). 

Eram encarregados da matrícula os funcionários públicos das: Mesas de Rendas, Alfândegas, Tesouraria da 
Fazenda, Presidência da Câmara e Províncias, Promotoria Pública, Diretoria Geral de Estatistica e do 
Ministerio de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (Silva et al., 2021). Uma forma 
de evitar casos de fraude e erros na aplicação da lei eram as sanções, como multas e prisões, aplicadas aos 
agentes públicos e aos proprietários de escravos. A distribuição dos valores arrecadados pelo Fundo de 
Emancipação ocorria anualmente e era realizada pelo governo com base em uma estatística da população 
escrava das províncias, dos municípios e das freguesias.  

Porém, a aplicação do Fundo de Emancipação se mostrou pouco eficiente (Dauwe, 2004), prevalecendo a 
vontade e o interesse dos senhores, determinando quais escravos seriam libertados (Santana, 2012; Neves, 
2014). Muitos proprietários viram na indenização uma oportunidade de conseguir um valor superior por 
escravos velhos, aleijados, doentes e, até mesmo, falecidos, muitas vezes, com a ajuda dos funcionários da Junta 
de Classificação. Acredita-se que as constantes fraudes ocorriam por falta de empenho da burocracia 
responsável por monitorar os recursos do Fundo de Emancipação (Santana, 2012). A partir da publicação da 
lei do Ventre Livre em 1871, o mesmo foi regulado por diversos outros atos legislativos (Silva et al., 2021). 

Em sequência do plano de libertação gradual dos escravos, em 1885 foi criada a lei Saraiva-Cotegipe, ou lei do 
Sexagenário, que libertava os escravos com idade acima de 60 anos. A lei foi considerada por muitos uma 
forma de atrasar a abolição. Entretanto, teve efeito oposto, dado que o movimento abolicionista se fortaleceu 
ainda mais (Menezes, 2009). Somente em 1888, a Princesa Isabel, atuando como regente durante a ausência 
de Dom Pedro II, promulgou a lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção fornece uma revisão da literatura sobre a relação entre: a contabilidade e a escravidão e; a 
accountability, o controle e a burocracia. 

3.1. CONTABILIDADE E ESCRAVIDÃO 

Existe um amplo número de pesquisas com foco na relação entre a contabilidade e o regime escravista 
(Fleischman & Tyson, 2004; Oldroyd et al., 2008; Silva, 2014; Rodrigues et al., 2015; Pinto & West, 2017; Silva 
et al., 2019a; Silva et al., 2019b; Tyson & Oldroyd, 2019; Silva et al., 2021). Fleischman e Tyson (2004) 
investigaram o papel da contabilidade na mercantilização, na objetificação e na desumanização de toda uma 
classe de pessoas. O estudo teve como base registros contabilísticos de plantações, registros diários de 
aluguéis, jornais locais da época, revistas e livros. O estudo demonstra que a contabilidade foi usada para 
converter atributos humanos em categorias, caracterizando e enumerando os escravos com base na idade, no 
sexo e na cor, facilitando o seu comércio.  

Oldroyd et al. (2008) analisaram a culpa dos usuários e dos profissionais da contabilidade na prática da 
escravidão, no Império Britânico e nos Estados Unidos, e o seu potencial para apoiar a emancipação dos 
escravos. Para alcançar o objetivo proposto, foram analisados registros de plantações de famílias, relatórios 
de agentes e listas de despesas e receitas. Os resultados demonstram que a culpabilidade da contabilidade em 
relação à escravidão não é clara, dado que ela ajudou tanto o lado opressor quanto o libertador. A 
contabilidade foi empregada pelo Governo Britânico para obter a aceitação dos fazendeiros em relação à 
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emancipação dos escravos, compensando-os pelas perdas relacionadas. Por outro lado, uma vez que os 
fazendeiros passaram a se deparar com a escassez de escravos, a contabilidade foi usada para proteger o valor 
do estoque de escravos, contribuindo na promoção da sua saúde e de seu bem-estar. 

Silva (2014) investigou o papel da contabilidade como ferramenta de apoio para a desumanização do 
indivíduo, mais especificamente, da população escrava brasileira no século XIX. Para efeito, foram analisados 
artigos científicos, livros e documentos da época. Os resultados indicam que a contabilidade foi usada para 
converter atributos como sexo, idade e cor em números, promovendo, dessa forma, a comercialização dos 
escravos por meio da venda, da troca, do aluguel ou da hipoteca, mostrando que a mesma possuiu capacidade 
de apoiar regimes opressores/escravistas. 

Rodrigues et al. (2015) examinaram como a contabilidade e a tributação estavam ligadas à manutenção da 
escravidão no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisadas listas de 
estoques, contratos, apólices e recibos. O estudo demonstra que o volume e o valor das transações envolvendo 
os escravos eram considerados importantes para a Coroa Portuguesa e para os imperadores do Brasil, pois 
geravam uma entrada significativa de receita com o pagamento de impostos. Ademais, os autores também 
indicam que a contabilidade foi usada para a manutenção da escravidão, contribuindo, dessa forma, com a 
construção social do Brasil.  

Pinto e West (2017) verificaram as técnicas contábeis que a Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão (GPM) 
aplicou em suas operações no comércio de escravos durante o século XVIII. O estudo teve como base registros 
contabilísticos da GPM, livros, documentos, cartas, relatórios e revistas da época. Os resultados demonstram 
que a tecnologia contábil utilizada pela GPM era sofisticada e desempenhou um papel crucial e capacitador no 
comércio de escravos. A partir dos registros contabilísticos, os autores conseguiram perceber os maus tratos 
impostos aos escravos, mas, também, que estes eram essenciais para que o comércio fosse empreendido e 
prosperasse. 

Silva et al. (2019a) investigaram como as regulamentações contábeis auxiliaram o controle dos “Africanos 
livres” por parte do Governo Brasileiro. Para alcançar o objetivo proposto, foram analisadas as leis aplicadas 
no sistema de tutela dos “Africanos livres” e os relatórios do tesouro e do Ministério da Justiça entre 1831 e 
1867. Os resultados indicam que o sistema de tutela foi sustentado por evidências contábeis, facilitando a 
gestão e o controle à distância, já que essas informações poderiam ser obtidas através de inscrições contábeis, 
como números, cálculos e tabelas. Além disso, também é mostrado que o governo usou a contabilidade para 
legitimar práticas e políticas governamentais. 

Silva et al. (2019b) analisaram o uso de informações contábeis por parte da Casa de Correção do Rio de Janeiro 
para controle do trabalho dos “Africanos livres” sob uma ideologia escravocrata. Para efeito, foram analisados 
documentos, notas, registros contábeis, a legislação e o relatório da Casa de Correção. O estudo demonstra que 
as informações contábeis para o controle dos “Africanos livres” na construção da Casa de Correção 
funcionavam como uma ferramenta de intervenção, funcionando como um objeto de aplicação de um regime 
disciplinar aos “Africanos livres”.  

Tyson e Oldroyd (2019) tiveram como objetivo descrever como os princípios do iluminismo se manifestaram 
nos debates sobre a abolição da escravidão entre parlamentares, senhores de escravos e abolicionistas e 
analisaram o papel da contabilidade durante a escravidão nos Estados Unidos e nas Índias Ocidentais 
Britânicas. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisados documentos encontrados nas bibliotecas 
nacionais e universitárias da Escócia e de Londres, e no arquivo nacional da Escócia. Os resultados indicam 
que o iluminismo causou profundas mudanças na sociedade com seus alicerces humanitários, contribuindo 
para a abolição da escravatura, com o aumento dos direitos civis e com a liberdade dos indivíduos. Por sua 
vez, a contabilidade era utilizada pelos proprietários de escravos para monitorar, medir e avaliar os escravos. 
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Silva et al. (2021) examinaram como o poder organizacional foi exercido sobre uma população específica por 
meio das inscrições contábeis. O estudo teve como base a legislação, os documentos de arquivo e as notícias 
de jornais. O estudo demonstra que o uso das inscrições contábeis permitiu: o controle territorial e da 
arrecadação de quantias para a constituição das quotas municipais do Fundo de Emancipação; a supervisão 
dos senhores; estabelecer critérios de seleção para a alforria de escravos considerados “dignos de liberdade” 
e; o controle sobre a transição gradual do trabalho escravo para o trabalho assalariado.  

Este trabalho busca atender aos chamados de Silva (2014), Silva et al. (2019a), Silva et al. (2019b) e Silva et 
al. (2021) sobre a elaboração de novos trabalhos envolvendo a contabilidade e a escravidão, mais 
especificamente sobre o controle do Fundo de Emancipação de escravos, verificando como a legislação 
relacionada ao programa estava organizada em termos estruturais e de aplicação. Nesse sentido, este artigo 
contribui com a literatura com foco na relação entre a contabilidade e o regime escravista ao ampliar esta 
discussão. 

3.2. RELAÇÃO ENTRE ACCOUNTABILITY, CONTROLE E BUROCRACIA 

Segundo Campos (1990), o termo accountability está relacionado à necessidade de proteger o cidadão de atos 
burocráticos ilícitos e os seus direitos, estando associado a valores democráticos, como igualdade, dignidade 
humana, participação, representatividade e relação entre governo e cidadão/burocracia e clientelas. Para 
Pinho e Sacramento (2009), accountability é uma forma de responsabilizar e punir as pessoas por suas 
práticas inadequadas e exigir a prestação de contas, tanto na esfera pública como na privada. O alcance da 
accountability depende de alguns fatores, como: a) organização dos cidadãos para o exercício do controle 
político sobre o governo; b) descentralização e transparência do governo; c) substituição dos valores 
tradicionais por valores emergentes. Além do que, a accountability depende do grau de desenvolvimento da 
sociedade, logo uma sociedade pouco amadurecida resulta em um baixo nível de preocupação com a prestação 
de contas do serviço público (Campos, 1990). 

Burocracia é um termo usado por Weber para descrever um quadro de funcionários organizados que são 
submetidos a normas de conduta, específicas e determinadas, exercendo autoridade legal (Oliveira, 1970). 
Logo, a burocracia tem a finalidade de instituir o aparelho de dominação com base na racionalidade, que 
separa as pessoas que pensam daquelas que executam (Faria & Meneghetti, 2011). O principal agente desse 
sistema seria o burocrata, que trabalha com base nas regras claras e legalmente definidas, devendo respeitar 
a hierarquia (Oliveira, 2007). 

Faria e Meneghetti (2011) desenvolveram um estudo que avaliou o conceito de burocracia e notaram que a 
burocracia pode se apresentar nas formas de organização, de poder e de controle. A burocracia pode se 
apresentar como organização por se estruturar na forma como o trabalho se organiza, apresentando uma 
natureza instrumental. Pode se apresentar como poder por estabelecer as relações de domínio, possibilitando 
a mudança das relações sociais ou estabelecendo a formalidade de favor das classes que detêm a burocracia.  
Além disso, pode se apresentar como controle por estar presente nas organizações produtivas e no Estado, 
sendo o último responsável pelo controle político-social, influenciando na reprodução das demais 
organizações.  

Esta secção, além de conceituar accountability e burocracia, buscou explorar estudos anteriores que 
relacionam accountability, controle e burocracia com o intuito de compreender como a accountability e o 
controle poderiam afetar a burocracia (Ezzamel, 1997; Broadbent & Laughlin, 2003; Carmona & Ezzamel, 
2007; Eyre, 2011; Roddy et al., 2015). 

Ezzamel (1997) investigou o funcionamento da contabilidade relacionada ao controle e accountability no 
antigo Egito. O estudo teve como base relatórios dos negócios e fichas de estoque. O estudo demonstra que a 
burocracia egípcia era amplamente desenvolvida, com o Faraó em seu ápice e uma equipe de administradores 
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e contabilistas medindo, registrando e monitorando as atividades. A contabilidade, apesar de simples, tornou 
calculáveis e visíveis as atividades dos indivíduos presentes naquela civilização. Ao envolver-se no processo 
de quantificação, a contabilidade desempenhou um papel importante nas transações econômicas, medindo e 
qualificando essas transações.  

Broadbent e Laughlin (2003) analisaram as várias dimensões dos processos de accountability dos governos. 
Os resultados demonstram que à medida que a pressão popular aumentou, formas mais gerais de 
accountability pública e política não conseguiram satisfazer uma parte da população. As mudanças 
ocasionadas pelas constantes pressões sobre o governo o tornaram mais transparente no que diz respeito a 
Iniciativa de Financiamento Privado. Sem pressão, é provável que as mudanças não tivessem ocorrido. Além 
disso, acredita-se que o público não tem controle sobre o governo, exceto em período de eleições quando o 
controle é considerado limitado, uma vez que os representantes podem ser retirados dos seus cargos pelo ato 
do voto. 

Carmona e Ezzamel (2007) tiveram como objetivo analisar e criticar a crescente literatura sobre as práticas 
de registro na Mesopotâmia e no Antigo Egito com foco no processo de accountability. Para efeito, foram 
analisados registros de transações comerciais e listas de inventários. Os resultados indicam que a 
accountability antigamente se dividia em três esferas: o indivíduo-estado, o estado-indivíduo e o indivíduo-
indivíduo. Por meio dessas esferas, era realizado o processo de prestação de contas em níveis hierárquicos, 
horizontal e auto. Esses níveis de accountability foram apoiados por normas e crenças religiosas, tendo a 
contabilidade um papel importante para o seu funcionamento. 

Eyre (2011) examinou as evidências de corrupção no Egito em contextos comparativos e culturais específicos. 
Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisados relatórios da administração. O estudo demonstra que 
a corrupção e as atitudes a ela relacionadas estavam ligadas com as visões culturais do governo e da 
hierarquia, justificando suas atitudes como uma forma de garantir a ordem social. A burocracia egípcia tinha 
como principal preocupação as receitas e o exercício da hierarquia, não a prestação de contas do serviço 
público. O indivíduo via a hierarquia como um sistema imposto, e que poderia apelar em caso de necessidade.  

Roddy et al. (2015) verificaram as práticas de accountability em instituições de caridade e recursos 
humanitários do final da era Vitoriana e Eduardiana (1870-1912) na Grã-Bretanha. O estudo teve como base 
arquivos e fontes locais. Os resultados demonstram que houveram diversos fatores que levaram as instituições 
de caridade e fundos de ajuda a adotar e refinar sua accountability. Um desses fatores foi a acusação de que as 
doações poderiam ser desperdiçadas em casos indignos ou em causas onde os fundos não eram realmente 
necessários. Uma forma de responder a essas acusações foram as publicações de contas em forma de um 
resumo anual das atividades em jornais da época, que buscaram estabelecer ou restaurar a credibilidade. A 
accountability favoreceu a liderança burocrática em organizações nacionais e no exterior. 

Este estudo contribui com a literatura apresentada nesta subseção ao analisar se uma forma organizacional 
burocrática apoia a accountability, a melhor aplicação de recursos e a menor corrupção, à medida que a 
legislação aplicada ao Fundo de Emancipação de escravos sofre alterações. Em sequência, na próxima seção 
apresentamos a metodologia adotada para alcançar o objetivo proposto 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa histórica organizacional tem como base dados históricos, métodos e conhecimento, envolvendo 
organizações em seu contexto histórico para gerar narrativas históricas (Maclean et al., 2016). Esse tipo de 
pesquisa pode produzir diversos resultados, como: 1) entender o passado de uma população e como uma 
organização pode refletir resultados presentes e futuros (Kipping & Üsdiken, 2014); 2) compreender o 
passado com o objetivo de iluminar o presente e o futuro projetado (Maclean et al., 2016); 3) compreender o 
contexto de surgimento das organizações (Gill et al., 2017). Este estudo busca analisar se uma forma 
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organizacional burocrática apoia a accountability, a melhor aplicação de recursos e a menor corrupção, à 
medida que a legislação aplicada ao Fundo de Emancipação de escravos sofre alterações. Para alcançar o 
objetivo proposto, este trabalho adotou o método de pesquisa histórico organizacional, uma vez que são 
analisadas as mudanças na contabilidade de gestão de uma organização pública no século XIX. 

A coleta de dados ocorreu em ambientes online. Os arquivos históricos consultados foram: da Biblioteca do 
Senado Federal e da Biblioteca Nacional Digital. No portal da Biblioteca do Senado Federal foram consultadas 
(os) leis, decretos, discussões e obras raras relacionadas ao Fundo de Emancipação de escravos. No portal da 
Biblioteca Nacional Digital foram consultados jornais da época, para efeito de triangulação dos dados. Os 
jornais correspondem ao período de 1870 a 1889 (período de aplicação do Fundo de Emancipação). A seleção 
das notícias foi realizada por meio dos seguintes termos: “fraude fundo emancipação escravos” e “fraude junta 
classificação escravos” (termos selecionados com base na lei do Ventre Livre). Em seguida, foram verificados 
100 jornais que apresentaram ocorrências e, dentre as 1.205 ocorrências, foram selecionadas 42 publicações 
que relatavam casos de fraude. Em seguida, com base na lei 2.040 de 1871 e seus posteriores decretos, 
dividimos os casos em 4 categorias: funcionários, classificação, valor e matrícula. Desde já, ressaltamos que 
algumas notícias enquadraram-se em mais de uma categoria, o que resultou em 60 classificações e no descarte 
de 4 notícias, por não especificarem o tipo de fraude e por se repetirem em jornais diferentes.  

A história na teoria organizacional e de gerenciamento pode ser discutida de duas formas: a) a história para 
teoria: que aborda evidências históricas para desenvolver, modificar ou testar teorias; b) a história em teoria: 
trata de momentos ou condições do passado para verificar se eles, de alguma forma, interferem no presente 
(Kipping & Üsdiken, 2014). Além dessas abordagens, Kipping e Üsdiken (2014) abordam mais duas 
perspectivas: a micro, busca estudar as organizações e como elas interagem com o ambiente externo, e a 
macro, busca desenvolver e aplicar teorias para estudar as organizações em estágio de população, campo ou 
comunidade. A pesquisa desenvolvida se enquadra na história para teoria macro, dado que documentos 
históricos relacionados a uma população específica são analisados para desenvolver e testar a relação entre 
os conceitos de burocracia e accountability. 

Para a análise dos dados foram aplicadas as técnicas destacadas por Kipping et al. (2014), como a crítica à 
fonte, a hermenêutica e a triangulação. A crítica à fonte envolve um processo que o pesquisador deve 
identificar a fragilidade da fonte, verificando se ela é incompleta ou tendenciosa. Sendo assim, notamos que os 
documentos encontrados não apresentam informações parciais nem tendenciosas, uma vez que estão sob o 
respaldo legislativo e veiculados em jornais oficiais. A hermenêutica apresenta os desafios de interpretar a 
fonte em decorrência do período em que foi produzida e o momento da sua análise, portanto, o pesquisador 
deve analisar o contexto cultural, social e temporal. Dessa forma, foi construído um contexto histórico para 
identificação das mudanças que aconteciam na época e para entender como estas mudanças afetaram a 
legislação aplicada ao Fundo de Emancipação. A triangulação aborda diferentes fontes e combina as 
informações presentes nelas para ratificar dados ou constatar contradições. Desse modo, comparamos as 
cartas oficiais e notícias publicadas em diversos jornais da época com as leis e decretos em vigor para 
verificarmos a sua autenticidade e a corroboração entre elas. 

Outrossim, a triangulação das fontes é usada para solucionar o entrave do “silenciamento dos arquivos”. A 
produção ou a interpretação de arquivos pode ser incompleta, visto que durante esses processos os 
documentos podem sofrer: silenciamento na sua criação; coleta de informações para fins imediatos; tipos de 
fontes e informações além do conteúdo; seleção dos documentos para arquivar; princípios organizacionais de 
arquivamento; desassociação dos arquivistas; acesso a políticas de informação (Decker, 2013). Esse silêncio é 
reparado pelo preenchimento das lacunas existentes e pela descrição do contexto em que o documento foi 
criado, com o propósito de dar voz aos que foram silenciados.  
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Além disso, adotamos a perspectiva do raciocínio histórico para construção do contexto, da coleta e da seleção 
dos dados, desenvolvida por Drie e Boxtel (2008), que busca: a) fazer perguntas históricas: envolve o 
questionamento de eventos históricos e de documentos com informações dos mesmos com perguntas 
descritivas, causais, comparativas ou avaliativas; b) usar fontes: é o método de avaliação, seleção, 
interpretação e corroboração da fonte para responder o problema de pesquisa ou fornecer evidências do 
passado; c) contextualização: consiste no processo de situar um determinado fato histórico, um objeto, uma 
afirmação, um texto ou uma imagem em um momento temporal, ou social para tentar descrevê-lo, explicá-lo, 
compará-lo ou avaliá-lo; d) argumentação: consiste na técnica de usar fundamentos racionais e evidências 
sólidas para explicar o resgate de determinado momento histórico; e) usar conceitos substantivos: refere-se 
ao uso de termos relacionados a fenômenos históricos, pessoas ou períodos ao descrever, comparar ou 
explicar o passado; f) usar meta conceitos: é o processo de exposição, comparação e explicação de eventos 
históricos e avaliação das fontes que fornecem informações do passado.  

Ademais, adotamos a concepção de Maclean et al. (2016) sobre diferentes tipos de estudo da história 
organizacional na construção do contexto. Os autores dividem esse tipo de pesquisa em 4 categorias: avaliação 
(usada para testar teorias e argumentos), explicação (utilizada para aplicar e desenvolver teorias relacionadas 
às mudanças sociais), conceitualização (empregada para gerar novas teorias a partir de outras mais simples) 
e narrativa (usada para explicar como o passado afetou o presente). Esta pesquisa se enquadra no primeiro 
grupo, visto que buscamos entender como a teoria da burocracia está inserida nas mudanças que ocorreram 
na legislação relacionada ao Fundo de Emancipação para evitar os casos de fraude.  

Maclean et al. (2017) destacam cinco princípios como suporte à pesquisa na área da história organizacional: 
1) dupla integridade: produção de narrativas fiéis à história; 2) compreensão pluralista: observação de 
acontecimentos de uma perspectiva diferente ou alternativa; 3) verdade representacional: coerência entre 
lógica, evidência e interpretação; 4) sensibilidade ao contexto: promoção da autenticidade histórica através 
dos detalhes no contexto; 5) fluência teórica: conceitualização e avaliação histórica. Esta pesquisa é norteada 
pelos princípios da dupla integridade, da verdade representacional e da sensibilidade ao contexto. 

Outrossim, foi utilizado o entendimento de Carmona e Ezzamel (2007) sobre as esferas e níveis de 
accountability. A accountability se divide em três esferas: I) indivíduo-estado: compreende o exercício contábil 
e a accountability, analisando as metas anteriores, as tarefas do indivíduo, o desempenho, a identificação de 
diferenças entre metas e realizações reais e o relato de ações tomadas para lidar com as diferenças; II) estado-
indivíduo: compreende a realização de uma tarefa e o cumprimento de metas estabelecidas, analisando até 
que ponto o indivíduo atende ao nível de accountability esperado pelo Estado; III) indivíduo-indivíduo: 
compreende as relações entre sujeitos do âmbito privado. Para efeito, adotamos a esfera indivíduo-estado, 
dado que analisamos se as funções designadas aos funcionários estavam sendo desempenhadas da maneira 
que foram estabelecidas e o que era feito caso o funcionário cometesse “falhas” durante a execução da sua 
atividade. Em relação ao nível, a accountability se divide em três: I) hierárquico: envolve uma relação de 
subordinados e de superiores; II) horizontal: envolve uma relação entre poderes do mesmo nível; III) auto: 
envolve uma relação de prestação de contas do indivíduo consigo mesmo, evidenciando a moral e a ética do 
indivíduo. Para desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o nível hierárquico, pois envolve a relação dos 
funcionários das Juntas de Classificação de escravos com os seus superiores 

5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

A lei n. 2.040 de 28 de setembro de 1871 foi criada com objetivo de declarar livre os filhos de escravas nascidos 
a partir da data de publicação da lei, providenciando a criação e tratamento dos mesmos, e de tratar da 
libertação anual e do ressarcimento dos senhores de escravos pelo Fundo de Emancipação. As matrículas 
deveriam ser registradas em livros para que os Juizes de Orphãos realizassem suas inspeções e mantivessem 
um controle dos escravos matriculados e libertos. Por conta da urgência na publicação da lei, a mesma não 
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trouxe muitos detalhes sobre a sua execução e determinou apenas os escravos que seriam considerados 
libertos. No entanto, a legislação não apresentava informações referentes às cartas de liberdade destinadas 
aos escravos libertos no âmbito da lei do Ventre Livre e do Fundo de Emancipação, sobre o registro das cartas 
e sobre a ocupação e moradia dos escravos após a sua libertação. Em sequência, o decreto n. 4.815 de 11 de 
novembro de 1871 tratou das informações omissas, dando instruções para a execução do art. 6º da lei n. 2.040 
de 1871, determinando que o Governo daria a ocupação que julgasse conveniente aos escravos libertos 
pertencentes à nação. As instruções indicavam a quem deveriam ser distribuídas as cartas de liberdade, onde 
elas deveriam ser registradas, e a necessidade de registrar a moradia e o local de trabalho do escravo liberto 
de acordo com seu novo estado civil. O registro das cartas deveria ser realizado na Directoria Geral das Rendas 
do Thesouro Nacional, nas Thesourarias da Fazenda e na Repartição Central do Thesouro, permitindo, assim, 
o controle dos escravos que eram libertos pela lei do Ventre Livre e pelo Fundo de Emancipação. 

É importante ressaltar que por não determinar quando a lei entraria em vigor e por ausência de legislação que 
trata-se de vacatio legis, ou vacância da lei, no período abordado, a Carta de lei de 20 de outubro de 1823 
determinou que as Ordenações Filipinas, promulgadas pelo rei de Portugal, estariam em vigor para regular os 
negócios do Império, enquanto não se organizava um novo código (Marcos et al., 2014). O livro I, título II, 
parágrafo X das Ordenações Filipinas determinava que:  

10. Item o Chanceller Mór há de publicar (1) as Leis e Ordenações feitas per Nós, as quaes publicará per si 
mesmo na Chancellaria da Corte no da dada das Cartas, e mandará o translado dellas sob seu sinal e nosso 
sello aos Corregedores das Comarcas. E tanto que qualquer Lei, ou Ordenação fôr publicada na Chancellaria, 
e passarem tres mezes depois da publicação, mandamos, que logo haja effeito  e vigor, e se guarde em tudo, 
postoque não seja publicada nas Comarcas, nem em outra alguma parte, aindaque nas ditas Leis e 
Ordenações se siga, que mandamos , que se publiquem nas Comarcas; por quanto as ditas palavras são 
postas para se melhor saberem, mas não para ser necessario, e deixarem de ter força, como são publicadas 
na nossa Chancellaria, passados os ditos tres mezes. Porém em nossa Corte, haverão effeito e viegor, como 
passarem outro dias depois da publicação. (Ordenações Filipinas, Livro I, Título II, Parágrafo X). 

Portanto, conforme as Ordenações Filipinas, a lei 2.040 de 1871 e seus posteriores decretos estariam em vigor 
na capital do Império 8 dias após a sua publicação e nas demais províncias 3 meses depois. 

Percebe-se que a lei do Ventre Livre sofreu algumas alterações durante seu vigor, com intuito de evitar erros 
na sua aplicação e casos de fraude. Conforme coleta e análise dos dados, foram encontradas notícias sobre 
fraudes envolvendo as Juntas de Classificação e o Fundo de Emancipação de escravos publicadas em jornais 
da época. Dentre as diversas ocorrências, foram encontradas 42 notícias de fraudes durante o período de 1870 
a 1889 que correspondem: 1) às fraudes por parte dos funcionários das Juntas de Classificação; 2) aos valores 
pagos para libertação dos escravos; 3) à ordem de classificação no processo de libertação e; 4) a falsificação 
dos dados informados no momento da matrícula por parte dos proprietários dos escravos, com a ajuda dos 
funcionários da Junta de Classificação ou do Fundo de Emancipação. As notícias estão divididas conforme 
consta na Tabela 1. 

No que diz respeito às fraudes envolvendo os funcionários das Juntas de Classificação de escravos, foram 
encontradas 12 ocorrências. Dentre elas, foram encontradas notícias em que os funcionários favoreciam 
conhecidos que tinham escravos matriculados ou abusavam da ingenuidade dos escravos para orientá-los a 
depositar seu pecúlio em local indevido, como em negócio próprio ou de conhecidos, quando, com prévia 
autorização do Juizo de Orphãos, o pecúlio deveria ser deixado em poder do senhor do escravo (ou possuidor) 
ou depositado em estações fiscais, caixa econômica ou banco de depósitos. Entre os casos de fraude, 
envolvendo funcionários, destaca-se o do senhor Paes de Souza e seu genro, Emilio Dias. 
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Tabela 1 – Notícias de fraudes envolvendo a Junta de Classificação e o Fundo de Emancipação (1870-1889) 

Tipo de fraude Casos antes das alterações 

Funcionários 12 

Valor 20 

Preferência 12 

Matrícula 16 

Total 60 

 

A questão do pecculio dos escravos, que esteve depositado em casa de um negociante, amigo intimo do sr. 
João Lourenço Paes de Souza, presidente da junta classificadora, foi por tanto tempo debattida na imprensa, 
q’ julgamos ocioso repetir circumstanciadamente todas as peripécias, que se derão até conseguir-se por 
esforços do digno dr. Juiz dos orphãos, que se fosse recolhida a thesouraria de fazenda a quantia de 
31:246$000 indevidamente depositada em casa dos srs. Sá & C.ª, que por muitos mezes se aproveitarão dos 

juros de tão avultada somma. (Fonte: O Liberal do Pará, 05 de março de 1874, edição 51).  

Possivelmente, com o objetivo de evitar ou minimizar casos de fraudes por parte dos funcionários das Juntas 
de Classificação, o decreto n. 4.835 de 1º de dezembro de 1871, em seu art. 36, estipulava uma multa de 
20$000 réis ao funcionário que não obedecesse às normas do regulamento. O decreto aprovava o regulamento 
para a matrícula dos filhos de mulheres escravas, considerados livres pela lei n. 2.040 de 1871 e tratava da 
execução do art. 8º da mesma lei. As normas a serem seguidas remetiam ao processo de realização da 
matrícula dos escravos e ao envio de informações, aos órgãos superiores, sobre o número total de escravos 
residentes no local, libertos e falecidos.  

Após a publicação do decreto n. 4.835 de 1871, foram identificadas 8 notícias de fraudes envolvendo os 
funcionários no decorrer dos anos. Nesse sentido, o art. 3º do decreto n. 8.067 de 17 de abril de 1881 vinculou 
a multa do decreto n. 4.835 de 1871 ao funcionário responsável por omissão no cumprimento da obrigação 
relacionada à averbação das declarações de fuga e apreensão dos escravos, visto que os decretos anteriores 
não previam essas situações. O decreto trouxe instruções para o registro dessas informações, como o tempo, 
o local de registro e a penalidade em caso de omissão da informação em relação à fuga e a apreensão de 
escravos por parte dos seus possuidores ou encarregados da matrícula.  

Após a publicação do decreto n. 8.067 de 1881, foram identificadas 3 notícias de fraudes no decorrer dos anos. 
Com isso, foi criada a lei n. 3.270 de 28 de setembro de 1885 que regulava a extinção gradual do elemento 
servil. Para prevenir os casos de fraude envolvendo os coletores ou agentes fiscais, foi imposta uma multa de 
100$000 a 300$000 réis ao funcionário que não realizasse a nova matrícula com base nas certidões e relações 
de matrículas anteriores. Além disso, responderia criminalmente o funcionário que realizasse a matrícula do 
escravo já considerado livre. No mesmo ano, foi aprovado o decreto n. 9.517 de 14 de novembro de 1885, que 
aprovou a lei n. 3.270 de 1885, tratando das mesmas penalidades em caso de fraude na nova matrícula e na 
matrícula dos escravos já considerados livres. Após as mudanças ocasionadas pelo decreto n. 9.517 de 1885, 
somente uma notícia envolvendo os funcionários foi identificada no dia 16 de agosto de 1886. 

Sobre as notícias de fraudes envolvendo o valor dos escravos, foram identificadas 20 ocorrências. Dentre elas, 
estavam os episódios em que os escravos eram avaliados por um valor acima do esperado. Entre os incidentes, 
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está o caso de um escravo do município de Monsarás, no Pará, classificado por um valor muito acima do 
esperado, que deveria ser rotulado com um valor próximo de 450$000 réis (Marcondes & Motta, 2001). 

Noticia a Provincia do Pará, que no município de Monsarás, figura na relação dos escravos a libertar pelo 
Fundo de Emancipação, um velho de 72 annos de idade no valor de 1:200$ rs. A que estado chegou esta 
provincia depois do exemplo de quinino! A cada canto (ilegível) (Fonte: O Liberal do Pará, 01 de agosto de 
1877, edição 173). 

Detalhes sobre o processo de avaliação do escravo foram estabelecidos no art. 40 do decreto n. 5.135 de 13 de 
novembro de 1872, definindo que a avaliação do escravo deveria ser realizada com base na sua idade, na sua 
saúde e na sua profissão. Ademais, o decreto aprovava o regulamento geral da lei n. 2.040 de 1871.  

Após a publicação do decreto n. 5.135 de 1872, foram identificadas 16 notícias de fraudes envolvendo o valor. 
Com isso, a lei n. 3.270 de 1885 estabeleceu uma tabela de preços com indicação dos valores máximos de 
avaliação de escravos, em sequência de sua idade e reduzindo em 25% o preço da escrava com base na tabela 
seguinte (tabela 2): 

Tabela 2 – Tabela de preço (em réis) dos escravos com base na idade 

Idade Valor 

Escravos menores de 30 anos 900$000 

Escravos de 30 a 40 annos 800$000 

Escravos de 40 a 50 annos 600$000 

Escravos de 50 a 55 annos 400$000 

Escravos de 55 a 60 annos 200$000 

Após a publicação da lei n. 3.270 de 1885, foram identificadas duas notícias de fraudes. Com isso, foi criado o 
decreto n. 9.517 de 14 de novembro de 1885, que aprovou a nova matrícula dos escravos menores de 60 anos, 
o arrolamento especial dos de 60 anos em diante e a apuração da matrícula, em execução do art. 1º da mesma 
lei. O decreto trazia a mesma tabela de valores da lei n. 3.270 e a redução de 25% no preço da escrava.  Após 
a publicação do decreto n. 9.517 de 1885, mais duas notícias de fraudes foram encontradas. 

Relativamente às notícias de fraudes envolvendo a classificação na libertação dos escravos, foram 
identificadas 12 ocorrências. Dentre elas, estavam os episódios em que os senhores forçavam seus escravos a 
casarem-se para obter preferência na libertação ou casos em que o senhor direcionava o pecúlio para o 
membro de uma família de escravos obter preferência na libertação, ocasionando na preferência dos demais. 
Logo, o proprietário encontrou nessa conduta uma forma de ser indenizado de forma mais rápida, antes que 
seu escravo sofresse uma desvalorização. Porém, houve casos em que mesmo casado, o escravo teve seu 
direito negado. 

Pelo edital já referido vê-se que a escrava Felismina, do Convento de Nossa Senhora da Penha, casa com 
pessôa livre, tem a seu favôr a preferencia da lei, na ordem das –famílias – e no entanto (ilegível) o seu 
direito, passando-se a uma classe immediata; como o forão os escravos Guilhermino e Nazareth, casados, 
com os filhos e pecúlio (Fonte: O Espírito-Santense, 22 de dezembro de 1880, edição 59) 

O caso da ordem de classificação dos escravos foi tratada no art. 43 do decreto n. 5.135 de 1872, multando em 
100$000 réis, conforme o número de escravos classificados, o culpado pela inversão na sequência de 
classificação e o punindo criminalmente em caso de fraude. Após a publicação do decreto n. 5.135 de 1872, 
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foram identificadas 12 notícias de fraudes. Posteriormente, somente a lei n. 3.270 de 1885 tratou da 
preferência na libertação, declarando que os senhores que decidissem substituir o trabalho escravo pelo livre 
e reduzissem o valor da indenização teriam preferência na libertação, no entanto, não estipulou uma multa 
caso essa disposição não fosse seguida. Posteriormente a publicação da lei n. 3.270 de 1885, somente uma 
notícia de fraude foi identificada. Após isso, foi criado o decreto n. 9.602 de 12 de junho de 1886, que aprovava 
o regulamento para a execução dos arts. 3º e 4º da lei n. 3.270 de 1885. O decreto deliberou que teria 
preferência na classificação os escravos que tivessem maior idade, o menor valor e as escravas, entretanto não 
tratou de penalidades caso esses quesitos não fossem cumpridos. Após a publicação do decreto n. 9.602 de 
1886, não foram identificadas notícias de fraudes. 

Na sessão de fraudes envolvendo a matrícula na Junta de Classificação de escravos, 16 notícias foram 
encontradas. Dentre elas, estão os casos em que os senhores de escravos, com o intuito de burlar a lei de 1831, 
matricularam os mesmos com idade suficiente para terem sido importados antes da lei entrar em vigor. 

Devo dizel-o entretanto. Nenhum dos esforços que tentamos teve a mesma importância para a nossa causa 
como a declaração feita repetidas vezes pelos nossos adversários de que executar-se a lei de 7 de Novembro 
de 1831 equivale á emancipação immediata, declaração acompanhada de outra mais curiosa ainda, a saber, 
que os proprietários de Africanos tiveram o cuidado de matriculal-os com idade sufficiente para terem sido 
importados antes de 1831. Quando os defensores da instituição confessam que além de um crime, ella é 
uma fraude: que a escravatura não está só illegalmente constituída, mais tambem fraudulentamente 
matriculadas, só temos uma cousa a fazer : pedir ao governo que cumpra a lei. (Fonte: Jornal do Recife, 22 
de janeiro de 1881, edição 17)  

O art. 8º da lei n. 2.040 de 1871 foi o primeiro a tratar da fraude na matrícula dos escravos por parte dos 
proprietários, respondendo criminalmente o indivíduo responsável. Adiante, a fraude envolvendo matrícula 
por parte dos funcionários da Junta de Classificação e dos proprietários de escravos foi tratada nos arts. 33, 
34 e 36 do decreto n. 4.835 de 1871. O senhor de escravo que, por negligência, não realizasse a matrícula da 
forma correta seria multado no valor de 100$000 a 200$000 réis, de acordo com o número de escravos 
prejudicados, e responderia criminalmente em caso de fraude. O proprietário de escravo que fizesse 
intencionalmente declarações inexatas seria multado no valor de 50$000 a 100$000 réis e responderia 
criminalmente. O funcionário que descumprisse o regulamento relacionado a matrícula do escravo seria 
multado no valor de 20$000 réis e responderia por crime de responsabilidade. 

Posteriormente, o art. 37 do decreto n. 5.135 de 1872 tratou da multa por negligência na matrícula por parte 
dos senhores de escravos, multando o mesmo no valor de 100$000 a 200$000 réis, conforme o número de 
escravos prejudicados, e responderia criminalmente em caso de fraude. Com o decorrer dos anos, alguns casos 
de fraude ainda foram identificados. Após a publicação do decreto n. 5.135 de 1872, foram identificadas 15 
notícias de fraudes. Com isso, foi criada a lei n. 3.270 de 1885. Para prevenir os casos de fraude na matrícula, 
foi imposta uma multa de 100$000 a 300$000 réis ao funcionário que não realizasse a nova matrícula com 
base nas certidões e relações de matrículas anteriores. Além disso, responderia criminalmente o funcionário 
que realizasse a matrícula do escravo já considerado livre. Após a publicação da lei n. 3.270 de 1885, não foram 
identificadas notícias de fraudes. No mesmo ano, foi aprovado o decreto n. 9.517 de 14 de novembro de 1885, 
que aprovou a lei n. 3.270 de 1885, tratando das mesmas penalidades em caso de fraude na nova matrícula e 
na matrícula dos escravos já considerados livres envolvendo os funcionários. Após a publicação do decreto n. 
9.517 de 1885, somente uma notícia foi identificada.  
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5.1. OUTRAS ALTERAÇÕES RELEVANTES NA LEGISLAÇÃO 

Após a publicação da lei do Ventre Livre, diversas alterações foram realizadas para aumentar o processo de 
prestação de contas com os órgãos responsáveis ou para evitar erros na sua aplicação. Essas alterações 
permitiram um maior controle dos escravos matriculados, libertos e falecidos no Império.  

O decreto n. 4.815 de 1871 tratou de uma questão inexistente na lei n. 2.040 de 1871, relacionada às cartas de 
liberdade. O decreto proclamou que haveria na Directoria Geral de Rendas do Thesouro Nacional e nas 
Thesourarias de Fazenda um registro de todas as cartas de liberdade, em seguida essas relações deveriam ser 
remetidas para Repartição Central do Thesouro, podendo evitar que um escravo pudesse ser libertado mais 
de uma vez. 

O decreto n. 4.835 de 1871 tratou da inexistência de indicação do local para realização da matrícula e da 
obrigação dos funcionários não mencionados na lei n. 2.040 de 1871. O decreto promulgou que a matrícula 
deveria ser realizada em um livro especial, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo Inspector da 
Thesouraria de Fazenda nas Províncias e pelo Director Geral das Rendas Publicas no Rio de Janeiro e no 
Município Neutro, ou pelos funcionários encarregados. Além do mais, os funcionários encarregados deveriam 
organizar, em dois índices alfabéticos, um com o nome dos senhores dos escravos matriculados e outro com o 
nome dos senhores de escravas cujos filhos livres tenham sido matriculados. Após isso, os funcionários 
deveriam fazer as anotações necessárias, datar e assinar os livros, arquivando um dos exemplares e 
remetendo o outro aos interessados para fiscalização. Também, deveriam os encarregados da matrícula 
organizar e remeter nos meses de abril e de outubro, à Repartição de Estatistica, um quadro das alterações de 
escravos residentes no município com especificação sobre o número de escravos libertos, que tivessem 
mudado de residência e falecidos. Essas informações permitiam um controle dos escravos matriculados nos 
municípios, minimizando erros de aplicação do Fundo de Emancipação. 

O decreto n. 5.135 de 1872 aprovou o regulamento da lei n. 2.040 de 1871, dando detalhes para sua execução 
e para os procedimentos que deveriam ser feitos pelos funcionários após a matrícula. O decreto determinou 
que o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas deveria fornecer os livros e os quadros de 
classificação necessários para os trabalhos das Juntas de Classificação, sendo eles numerados, rubricados e 
encerrados conforme o art. 8º do decreto n. 4.835 de 187. Depois de feita a classificação, eram realizadas duas 
cópias, uma para ser remetida ao Juiz de Orphãos e ao Presidente da Província e a outra para ser remetida ao 
Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. As cópias deveriam ser rubricadas em todas as páginas 
pelos membros da junta. Outrossim, declarava que a matrícula dos filhos de mulheres escravas que foram 
libertos pela lei deveria ser registrada em livro distinto. Ademais, os Parochos seriam obrigados a ter livros 
especiais para o registro dos nascimentos e óbitos dos filhos de escravas nascidos a partir da data de 
publicação da lei n. 2.040 de 1871. Esses procedimentos poderiam ser uma forma de evitar a fraude por parte 
dos funcionários, visto que o encerramento dos livros após a matrícula não permitia a inserção e alteração dos 
registros. 

O decreto n. 8.067 de 1881 alterava alguns pontos do decreto n. 5.135 de 1872, que tratava da averbação dos 
escravos fugitivos. O decreto promulgava que os encarregados da matrícula averbariam nos livros as 
declarações de fuga ou de apreensão de escravos. Após isso, os funcionários deveriam fazer as anotações 
necessárias, datar e assinar os livros, arquivar um dos exemplares e remeter o outro aos interessados para 
fiscalização. Esse procedimento permitia que os escravos fugitivos fossem identificados, para serem 
preteridos no momento da classificação. 

O decreto n. 9.517 de 1885 tratou da inexistência de indicação do local para realização da matrícula e da 
obrigação dos funcionários não mencionados na lei n. 3.270 de 1885. O decreto proclamou que os funcionários 
encarregados pela matrícula deveriam submeter ao Presidente da Província e ao Ministro da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas as relações das novas matrículas para serem arquivadas dois meses após serem 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Lopes Junior & Silva]  

165 

encerradas. Os Presidentes das Províncias remetiam ao Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
um resumo da relação das matrículas e do arrolamento dos escravos da respectiva província. O Ministro da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas mandaria publicar um resumo da nova matrícula e do arrolamento 
por Províncias e municípios. Esse processo permitiu que uma nova classificação fosse realizada, para que as 

fraudes no preço dos escravos fossem evitadas. 

6. DISCUSSÃO 

Nesta seção, apresenta-se a discussão dos dados. Com o intuito de alcançar o objetivo proposto, a partir do 
diálogo com a literatura e de uma análise crítica e interpretativa, procura-se estabelecer a relação entre as 
mudanças gerenciais e a burocracia, à medida que a legislação aplicada ao Fundo de Emancipação de escravos 
sofre alterações. Os resultados demonstram que a contabilidade pode ajudar a atingir os objetivos 
governamentais, obtendo o resultado desejado, servindo como dispositivo de controle à distância (Yayla, 
2014) e promovendo mudanças na gestão (Lapsley & Pallot, 2000).  

Para Oliveira (1970), burocracia seria a forma para descrever um quadro de funcionários organizados para 
executar condutas específicas e determinadas. Com base nisso, é possível notar que o Fundo de Emancipação 
e a Junta de Classificação de escravos inserem-se na definição de Oliveira, pois contava com diversos 
funcionários distribuídos pelo Império com funções estabelecidas em regulamentos, ficando conhecidos na 
América por conta do seu alto aparato burocrático (Silva et al., 2021). Com isso, conforme eram identificadas 
notícias em que os empregados abusavam de suas funções para beneficiar a si mesmo ou outrem, fraudando 
registros, mudanças ocorriam na legislação, vistas como uma forma de aumentar o processo burocrático no 
momento da matrícula, nos registros e nas inspeções realizadas nos livros para evitar novas fraudes (Dauwe, 
2014).  

Durante as alterações realizadas relacionadas à burocracia, foram identificadas diversas modificações em 
relação aos procedimentos que os funcionários deveriam realizar. Entre as alterações, estavam as assinaturas 
necessárias do Inspector da Thesouraria de Fazenda nas Províncias e do Director Geral das Rendas Publica no 
Rio de Janeiro e Município Neutro para encerrar os livros, devendo seguir toda uma hierarquia. Outras 
modificações estavam relacionadas ao prazo que os funcionários tinham para envio dos livros aos Órgãos 
necessários para fiscalização e aplicação de penalidade associada ao atraso no envio desses livros. As 
alterações que contribuem com um modelo mais burocrático de gestão e acabam proporcionando um 
progresso em relação aos objetivos declarados, gerando melhor desempenho e menor corrupção (Wihantoro 
et al., 2015), contribuindo com a eficiência organizacional (Oliveira et al., 2014). 

Dessa forma, as mudanças na legislação foram vistas como uma forma de minimizar fraudes e erros na 
aplicação da lei, aumentando o controle nos registros dos escravos. Uma das principais formas de identificar 
os casos de falcatrua envolvendo a lei n. 2.040 de 1871 eram os relatórios enviados à Directoria geral de 
Estatística, visto que por meio deles era possível identificar informações relacionadas aos escravos, como o 
nome, a residência, o número de matrícula, o sexo, a cor, a idade, o estado, a filiação, a aptidão para o trabalho, 
a profissão, a data de matrícula e as averbações. Por meio dessas informações, o governo poderia saber se o 
valor atribuído ao escravo estava mesmo correto e se a preferência na libertação estava sendo seguida. Com 
base nisso, nota-se como a contabilidade tem capacidade de apoiar mudanças sociais e regimes 
opressores/escravagistas, convertendo atributos qualitativos em dados para análise (Oldroyd et al., 2008; 
Silva, 2014; Pinto & West, 2017) e contribuindo com a  manutenção da escravidão e com a construção social 
do Brasil (Rodrigues et al., 2015). Ademais, fica claro que a contabilidade teve um papel importante para obter 
a aceitação dos fazendeiros no processo de libertação dos escravos, compensando-os pela perda dos seus 
ativos (Oldroyd et al., 2008) com base na avaliação realizada pelos funcionários nas Juntas de Classificação. 
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Outrossim, além do aumento no controle dos registros de escravos, outra forma de evitar fraudes foi a 
penalização dos funcionários envolvidos nesses casos. As alterações buscavam multar os funcionários por 
práticas irregulares e responsabilizá-los criminalmente. Baseado nisso, fica claro que, apesar de pouco 
desenvolvida, já haviam evidências de accountability no Brasil, pois a mesma busca responsabilizar e punir 
pessoas por práticas inadequadas, e exigir a prestação de contas na esfera pública (Pinho & Sacramento, 
2009). A prestação de contas foi vista como uma forma de garantir que as arrecadações para o Fundo de 
Emancipação continuassem, e garantir que esses valores não seriam desperdiçados em casos indignos ou 
desnecessários (Roddy et al., 2015). Além disso, as mudanças na legislação podem ter sido resultado das 
constantes notícias em jornais da época e da pressão da sociedade, dado que sem pressão é possível que as 
mudanças não tenham ocorrido (Broadbent & Laughlin, 2003). Com base nos dados apresentados, percebe-se 
que as alterações legislativas realizadas no âmbito do Fundo de Emancipação foram uma forma de aumentar 
o processo burocrático, com o objetivo de evitar fraudes e de garantir a accountability por meio da prestação 
de contas e punindo os funcionários públicos por atos ilícitos, protegendo, dessa forma, os cidadãos do uso 
pouco transparente de seus recursos (Campos, 1990; Pinho & Sacramento, 2009). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar se uma forma organizacional burocrática apoia a accountability, 
a melhor aplicação de recursos e a menor corrupção, à medida que a legislação aplicada ao Fundo de 
Emancipação de escravos sofre alterações. Com base na análise realizada, verificamos que as mudanças na 
legislação relacionada ao Fundo de Emancipação de escravos foram uma forma de aumentar o controle, 
tornando o sistema mais burocrático e mais transparente, resultando em um nível maior de accountabilitty. 
Essas mudanças estavam relacionadas ao aumento da fiscalização pelo governo no momento da prestação de 
contas, resultando no aumento da análise dos relatórios relacionados à matrícula dos escravos e à indenização 
dos senhores. Esta análise permitiu verificar se os recursos arrecadados pelo fundo estavam sendo aplicados 
de maneira correta, e se a preferência para libertação dos escravos estava sendo seguida, visto que a legislação 
aplicada ao fundo estabelecia instruções para matrícula e libertação (Silva et al., 2021). Além do mais, essas 
alterações foram vistas como uma forma de minimizar casos de fraude no momento da matrícula, na avaliação 
e na indenização, punindo os responsáveis envolvidos nos acontecimentos.  

Por meio do uso do conceito de accountability, este artigo contribuiu com a literatura existente envolvendo a 
contabilidade de gestão e a escravidão (Fleischman & Tyson, 2004; Oldroyd et al., 2008; Silva, 2014; Rodrigues 
et al., 2015; Pinto & West, 2017; Tyson & Oldroyd, 2019; Silva et al., 2021), uma vez que, por exemplo, 
evidenciamos que as alterações na estrutura burocrática, associada ao Fundo de Emancipação, promoveram 
a accountability no sentido de melhor compreender as responsabilidades dos indivíduos e indicando uma 
resposta para seus superiores. Esta compreensão dava possibilidades de aplicar as penalidades impostas por 
lei aos responsáveis pela má gestão dos recursos associados ao Fundo de Emancipação. Ademais, o conceito 
de accountability, ao ser executado conforme a lei, se transforma num conjunto de ferramentas da 
contabilidade de gestão, útil para apoiar a mudança social de uma época (Oldroyd et al., 2008; Silva, 2014; 
Pinto & West, 2017), e, neste estudo, a construção social do Brasil (Rodrigues et al., 2015).  Esta pesquisa 
também contribuiu com a literatura em história sobre o Fundo de Emancipação, no sentido de apresentar um 
entendimento mais amplo sobre a sua estrutura e a sua gestão. Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-
se analisar a eficácia da aplicação da lei do Ventre Livre (e suas alterações) para a minimização das fraudes, a 
correta aplicação dos recursos e para efeitos de responsabilização. 
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Resumo 
A comunicação pretende contribuir para o aumento do conhecimento acerca dos modelos de governação societária 
das empresas cotadas na Euronext Lisbon, a saber, o modelo latino, o modelo anglo-saxónico e o modelo germânico. 
Estes três modelos de Corporate Governance estão grosso modo elencados no n.º 1 do artigo 278.º do Código das 
Sociedades Comerciais. Com este objetivo, a exposição analisa literatura sobre o Corporate Governance, apresenta 
diversas definições de Corporate Governance e, como se escreveu, identifica quais os modelos de governação utilizados 
pelas empresas cotadas na bolsa de valores Euronext Lisbon, aprofundando, neste tema, a análise de três grupos de 
empresas do setor da comunicação social, mormente o grupo Cofina, o grupo Media Capital e o grupo Impresa. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende contribuir para aumentar o conhecimento sobre os modelos de governação das 
sociedades cotadas em Portugal, a saber, o modelo latino, o modelo anglo-saxónico e o modelo germânico. 
Para tal, o estudo analisa literatura sobre o Governo das Sociedades (Corporate Governance, em inglês) e visita 
a legislação portuguesa na qual estão previstos os modelos de governação vigentes. Estes três modelos de 
governação societária têm uma correspondência direta com o Código das Sociedades Comerciais (CSC), 
concretamente em sede do artigo 278.º desta legislação, como se verá. 

Em adição, o paper expõe diversas definições diferentes de Corporate Governance, porém, complementares 
entre si mesmas, e também identifica quais os modelos de governação utilizados pelas empresas cotadas na 
Euronext Lisbon, aprofundando, neste assunto em particular, a análise de três grupos de empresas do setor da 
comunicação social, designadamente o grupo Cofina, o grupo Media Capital e o grupo Impresa. 

Cabe lembrar que a exata expressão Corporate Governance é relativamente recente; o termo em inglês surgiu 
apenas em 1981, num artigo4 publicado pelo investigador norte-americano George Siedel (Mason e O’Mahony, 
2008) na revista internacional Quarterly Review of Economics and Business. Este conceito revestiu-se de uma 
importância acrescida na sequência dos vários escândalos corporativos ocorridos no início do presente século 
envolvendo algumas empresas dos Estados Unidos da América (e.g.: a Enron, do setor energético, e a 
WorldCom, do setor das telecomunicações), uma vez que passou a haver uma maior necessidade de se 
transmitir uma imagem de gestão credível e sólida nas empresas para tranquilizar os investidores, atuais e 
potenciais. 

A vertente contribuição estrutura-se em seis secções. Após esta introdução, a segunda secção apresenta muito 
sumariamente o método da investigação da pesquisa. A terceira secção, por intermédio de uma revisão da 
literatura, identifica diferentes definições de Corporate Governance. Segue-se a quarta secção, cujo conteúdo 
alude genericamente ao Governo das Sociedades (anónimas) em Portugal. A quinta secção revela o foco do 
artigo: os modelos de governação das sociedades cotadas em Portugal, com especial referência a três 
corporações da área de atividade da comunicação social (Cofina, Media Capital e Impresa).  O artigo encerra 
com a conclusão. 

2. EXPLICAÇÃO SUMÁRIA DO MÉTODO DE PESQUISA 

Na recolha de informação secundária relevante, a pesquisa fez uso do método bibliográfico, recorrendo para 
tal à análise de textos e documentos úteis à revisão da literatura empreendida. As principais fontes 
secundárias utilizadas foram artigos nacionais e dissertações de mestrado realizadas em instituições de 
ensino superior em Portugal. Por outro lado, a pesquisa também fez uso do método documental, na medida 
em que foram analisadas informações constantes do sítio eletrónico da Euronext Lisbon e fontes primárias 
referentes ao conteúdo dos Relatórios e Contas do ano de 2019 das 53 empresas cotadas em bolsa em Portugal 
em novembro de 2020. A investigação foi realizada nos meses de outubro e de novembro de 2020. 

Em resumo, o estudo alicerçou-se no método bibliográfico de pesquisa (uso de fontes secundárias de 
informação) e no método documental de pesquisa (uso de fontes primárias de informação).  

3. GOVERNO DAS SOCIEDADES (CORPORATE GOVERNANCE): BREVE REVISÃO DA LITERATURA 

O Corporate Governance tem tido, ao longo dos tempos, várias definições de diferentes instituições e autores, 
que vêm debatendo este tema em busca de exemplos da aplicação das melhores práticas e de como assegurar 
uma gestão eficiente dos recursos das organizações. 

 
4 O artigo em apreço intitula-se “Corporate governance under the Foreign Corrupt Practices Act” (Governo das 
sociedades à luz da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior) (veja-se Siedel, 1981).  
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Foi no Reino Unido que teve lugar a publicação de um dos mais conhecidos trabalhos com vista à melhoria do 
Governo das Sociedades (Martinho, 2013): o Relatório Cadbury (1992) (The Cadbury Report). Em 1991, na 
sequência de escândalos financeiros, Sir Adrian Cadbury (1929–2015), um pioneiro do Governo das 
Sociedades, à época Diretor do Banco de Inglaterra, foi escolhido por esta instituição para, em trabalho 
conjunto com a Bolsa de Valores de Londres e outras organizações inglesas ligadas à profissão contabilística 
(Mees, 2015), presidir a uma comissão encarregada de desenvolver um código de Governo das Sociedades. 
Publicado em 1992, o trabalho ficou conhecido por Código de Boas Práticas e é hoje denominado Relatório 
Cadbury (ver Cadbury, 1992). As recomendações do Relatório Cadbury foram depois utilizadas por outros 
códigos internacionais, como sejam o da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) ou o do Banco Mundial. O Relatório Cadbury produziu em 1992 uma definição de Corporate 
Governance, atualmente muito conhecida e divulgada na literatura em função do seu carácter precursor nesta 
matéria: “Corporate Governance corresponde ao sistema através do qual as empresas são geridas e 
controladas” (Cadbury, 1992, Introdução).  

Antas (2016) sustenta, ainda assim, que a definição mais completa e aceite de Corporate Governance é a dada 
pela OCDE (e data de 1999), ainda que a mesma tenha sido influenciada pela definição inclusa no Relatório 
Cadbury. Assim, segundo a OCDE, o Corporate Governance consiste num “sistema através do qual as 
organizações empresariais são dirigidas e controladas. A estrutura do Corporate Governance especifica a 
distribuição dos direitos e das responsabilidades ao longo dos diferentes participantes na empresa – o 
conselho de administração, os gestores, os acionistas e outros intervenientes – e dita as regras e os 
procedimentos para a tomada de decisões nas questões empresariais. Ao fazê-lo, fornece também a estrutura 
através da qual a empresa estabelece os seus objetivos e as formas de atingi-los e monitorizar a sua 
performance” (Antas, 2016, p. 5). Atualmente, para a OCDE, o Corporate Governance visa “ajudar a construir 
um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade, para promover o investimento de longo prazo, 
a estabilidade financeira e a integridade empresarial, apoiando assim um crescimento mais forte e sociedades 
mais inclusivas” (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico, 2015, p. 7).  

Na perspetiva de Huse (2007), apud Antas (2016, p. 6), “o Corporate Governance pode ser definido como um 
conjunto de recursos e relações, incluindo a produção e governação de vários aspetos de uma empresa, bem 
como a forma como a mesma é direcionada e controlada, sendo o seu principal objetivo a criação de valor 
sustentável a longo prazo. O Corporate Governance é visto como um resultado das interações entre atores 
internos e externos”.  

No entendimento de Martinho (2013), o Corporate Governance designa o conjunto de estruturas de autoridade 
e de fiscalização do exercício dessa autoridade, internas e externas, tendo por objetivo assegurar que a 
sociedade estabeleça e concretize atividades e relações contratuais consentâneas com os fins privados para 
que foi criada e com as responsabilidades sociais subjacentes à sua existência.  

O Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), no Código de Governo das Sociedades – publicado em 
2018 e revisto em 2020 –, aponta como princípios gerais do Corporate Governance “promover e potenciar o 
desempenho das sociedades, bem como do mercado de capitais, e sedimentar a confiança dos investidores, 
dos trabalhadores e do público em geral na qualidade e transparência da administração e da fiscalização e no 
desenvolvimento sustentado das sociedades” (Instituto Português de Corporate Governance, 2020).  

As empresas operam em diferentes contextos de negócios, portanto existem vários modelos de Corporate 
Governance (Batista, 2009). Neste trabalho, mais adiante, serão expostos com maior pormenor os modelos 
latino (também denominado clássico ou monista), anglo-saxónico (com origem nos Estados Unidos da 
América e no Reino Unido) e germânico (também conhecido como dualista). 
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4. GOVERNO DAS SOCIEDADES (CORPORATE GOVERNANCE) EM PORTUGAL  

4.1. OBSERVAÇÕES INICIAIS 

A Governação das Sociedades é dinâmica e está em constante mudança, devido aos contextos externos que 
influenciam os mercados e as respetivas estruturas empresariais. Segundo Batista (2009), Portugal tem 
registado alterações ao nível dos modelos de Corporate Governance. As principais mudanças, na opinião de 
Batista (2009), resumem-se essencialmente a três pontos: 

1) Orientação dos modelos para todas as partes interessadas (stakeholders) e não apenas para os 
acionistas; 

2) Maior separação entre funções executivas e de supervisão, ao contrário do modelo anterior 
caraterizado por centrar o poder no conselho de administração; e  

3) Maior participação de entidades independentes na supervisão das sociedades. 
Martinho (2013, p. 8) também alude à situação em Portugal, argumentando que “as sociedades emitentes de 
ações admitidas à negociação em mercado regulamentado estão sujeitas ao dever de informar anualmente 
sobre o grau de acolhimento do Código de Governo das Sociedades, o qual consiste num conjunto de 
recomendações elaboradas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao abrigo do artigo 
245.º-A do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 4/2013”.  

Com efeito, cabe à CMVM a responsabilidade de fiscalizar o conteúdo dos Relatórios de Governação. A CMVM 
define o governo das sociedades como “o sistema de regras e condutas relativo ao exercício da direção e 
controlo das sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado” (Passos, 
2017). Acrescente-se que, em outubro de 1999, a CMVM emitiu as primeiras recomendações sobre o Governo 
das Sociedades cotadas, as quais têm vindo paulatinamente a ser melhoradas e atualizadas ao longo do tempo. 
Em 2019, a CMVM emitiu uma circular, referindo que, “na sequência do protocolo celebrado em outubro de 
2017 entre a CMVM e o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), a CMVM revogou o seu Código de 
Governo das Sociedades (2013), dando assim maior abertura à autorregulação, em cujo quadro se veio a 
afirmar o novo Código de Governo das Sociedades do IPCG (2018)”. Relembrava a CMVM, ainda, que o referido 
código “entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018, substituindo para todos os efeitos o Código de Governo das 
Sociedades da CMVM (2013), até então em vigor” (CMVM, 2019). 

Como se anteviu, o Código de Governo das Sociedades do IPCG tem vindo a ganhar um papel instrumental na 
definição de conceitos e estabelecimento de diretrizes de Corporate Governance em sociedades emitentes de 
ações admitidas à negociação no mercado regulamentado português (Instituto Português de Corporate 
Governance, 2020). 

4.2. IMPORTÂNCIA DO ARTIGO 278º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS E A SUA LIGAÇÃO ÀS 

DENOMINAÇÕES MODELO LATINO, MODELO ANGLO-SAXÓNICO E MODELO GERMÂNICO 

O CSC, no artigo 278.º, estabelece a estrutura da administração e da fiscalização das sociedades anónimas em 
Portugal. Atente-se no Quadro 1.  

O número 1 do artigo 278.º corresponde implicitamente à denominação modelo latino (conselho de 
administração e conselho fiscal), o número 2 associa-se tacitamente ao modelo anglo-saxónico (conselho de 
administração, compreendendo uma comissão de auditoria, e revisor oficial de contas) e o número 3 do 
mesmo preceito subentende a denominação modelo germânico (conselho de administração executivo, 
conselho geral e de supervisão, e revisor oficial de contas). Sempre que a legislação comercial menciona aqui 
a existência de revisor oficial de contas (ROC), pressupõe que a função de fiscalização possa também ser 
exercida pelas Sociedades de Revisores Oficiais de Contas (SROC).  
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Quadro 1: Artigo 278.º do Código das Sociedades Comerciais (Estrutura da administração e da fiscalização). 

1 - A administração e a fiscalização da sociedade podem ser estruturadas segundo uma de três modalidades: 
a) Conselho de administração e conselho fiscal; 
b) Conselho de administração, compreendendo uma comissão de auditoria, e revisor oficial de contas; 
c) Conselho de administração executivo, conselho geral e de supervisão e revisor oficial de contas. 
2 - Nos casos previstos na lei, em vez de conselho de administração ou de conselho de administração executivo 

pode haver um só administrador e em vez de conselho fiscal pode haver um fiscal único.  
3 - Nas sociedades que se estruturem segundo a modalidade prevista na alínea a) do n.º 1, é obrigatória, nos 

casos previstos na lei, a existência de um revisor oficial de contas que não seja membro do conselho fiscal. 
4 - Nas sociedades que se estruturem segundo a modalidade prevista na alínea c) do n.º 1, é obrigatória, nos 

casos previstos na lei, a existência no conselho geral e de supervisão de uma comissão para as matérias financeiras.  
5 - As sociedades com administrador único não podem seguir a modalidade prevista na alínea b) do n.º 1. 
6 - Em qualquer momento pode o contrato ser alterado para a adoção de outra estrutura admitida pelos 

números anteriores.” 
Fonte: Código das Sociedades Comerciais. 

4.3. MODELO LATINO 

Heitor (2017) refere-se ao modelo latino (também designado por modelo clássico ou modelo monista), 
dizendo que este surgiu em 1807, no Código Comercial Francês, o chamado Código Napoleónico, e que, em 
Portugal, este modelo já se encontrava previsto na Carta de Lei de 22 de junho de 1867. A Carta de Lei de 22 
de junho de 1867 estabelece a regulamentação jurídica da natureza, designação, constituição, liquidação, 
dissolução e administração das Sociedades Anónimas (responsabilidade limitada), estipulando a liberdade de 
constituição das sociedades anónimas e pondo fim à autorização governamental caso a caso (Costa, 2010; 
Gonçalves, 2021). No seu artigo 21.º, esta legislação de 1867 previa um conselho fiscal composto por pelo 
menos três membros acionistas eleitos pela assembleia geral, ao qual competia “examinar a escrituração da 
sociedade, fiscalizar a administração da sociedade e dar parecer sobre o balanço, inventário e relatório da 
situação comercial, financeira e económica” (Costa, 2010, p. 78). Nesta Carta de Lei aparece pela primeira vez 
em Portugal o instituto jurídico Conselho Fiscal (Costa, 2010, Gonçalves, 2021). Mais tarde, em 1888, a Carta 
de Lei de 22 de junho de 1867 foi incorporada no Código Comercial, redigido por Veiga Beirão, Ministro da 
Justiça. 

A estrutura do modelo latino é composta, para além da assembleia-geral, por um conselho de administração e 
por um conselho fiscal. Pode-se, assim, verificar que parte desta estrutura (a saber, a administração e a 
fiscalização) está prevista na al. a) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC. A fiscalização pode estar a cargo de um 
único órgão, do qual faça parte um ROC (ou SROC), ou pode estar a cargo de um conselho fiscal e de um ROC 
(ou SROC) (cf. CSC, artigos 278.º, n.º 3 e 413.º, n.º 1, al. b) e n.º 2, al. a)), que não integre o conselho fiscal, e 
que, neste caso, terá funções específicas relacionadas com a certificação legal das contas da sociedade (Heitor, 
2017). 

4.4. MODELO ANGLO-SAXÓNICO 

O modelo anglo-saxónico, segundo Heitor (2017), surgiu nos Estados Unidos da América e difundiu-se pelo 
Reino Unido e restantes países anglo-saxónicos. É composto por um conselho de administração 
(compreendendo uma comissão de auditoria) e um ROC (ou SROC). Este é o modelo previsto no artigo 278.º, 
n.º 1, al. b). Desta forma, a estrutura societária que este modelo configura é a assembleia geral, como órgão 
deliberativo, o conselho de administração, como órgão executivo, e a comissão de auditoria e o ROC externo 
(ou SROC), como órgãos de fiscalização (Viveiros, 2014). No Reino Unido, o Relatório Cadbury (1992) 
recomendava o uso de comissões de auditoria para todas as sociedades cotadas (Viveiros, 2014).  

A comissão de auditoria é composta por uma parte dos membros do conselho de administração, isto é, aqueles 
que não tenham funções executivas. Os membros da comissão de auditoria são administradores, mas a 
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comissão de auditoria é um órgão de fiscalização. Aos membros da comissão de auditoria está interdito o 
exercício de funções executivas, nos termos do n.º 3 do artigo 423.º-B do CSC. Nos Estados Unidos da América, 
a comissão de auditoria é de adoção obrigatória no conselho de administração das sociedades cotadas em 
bolsa (Faria, 2009). 

4.5. MODELO GERMÂNICO 

Heitor (2017) salienta que o modelo germânico (ou dualista) surgiu a partir da Companhia das Índias 
Orientais Holandesas, estabelecida em 1602. O Código Comercial Alemão de 1861 adotou este modelo como 
opcional, e em 1900 tornou-o obrigatório (Heitor, 2017). 

O modelo germânico está previsto na al. c) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC. Conforme expõe este articulado, o 
modelo é composto pelo conselho executivo, pelo conselho geral e de supervisão e pelo ROC (ou SROC). Se a 
sociedade que adote esta estrutura organizativa for emitente de valores mobiliários admitidos à negociação 
em mercado regulamentado, ou atingir os critérios do artigo 413.º, n.º 2, alínea a) do CSC, é obrigatória a 
criação de uma comissão para as matérias financeiras no seio do conselho geral e de supervisão. Como se 
demonstrará, este é um modelo de administração e de fiscalização com adoção muito escassa em Portugal. 

5. SOCIEDADES COTADAS EM PORTUGAL: MODELOS DE GOVERNAÇÃO À LUZ DO ARTº 278º DO CSC 

5.1. OBSERVAÇÕES INICIAIS 

Para além da obtenção de lucros, o objetivo de todas as empresas é a manutenção ou o aumento das suas 
quotas de mercado. A adoção de boas práticas de Corporate Governance revela-se de extrema importância para 
a sociedade e para as empresas cotadas em bolsa, porque, para além de contribuírem para a ética empresarial 
como um todo, também funcionam como instrumentos de autopromoção e, sobretudo, de prevenção de 
fraudes corporativas. 

De acordo com a informação mencionada no site da Euronext Lisbon, Portugal registava 53 empresas cotadas 
em bolsa no final de novembro de 2020. A análise de conteúdo relativa ao exame dos relatórios e contas destas 
53 empresas cotadas na Euronext Lisbon permitiu concluir que, no que tange à estrutura da administração e 
da fiscalização, o modelo latino foi o escolhido por 40 empresas (75,47% do total), o modelo anglo-saxónico 
por nove empresas (16,98%) e o germânico por uma, apenas (1,88% do total). Em três empresas (5,7% do 
total) não foi possível a identificação da estrutura da administração e da fiscalização. Para este efeito, observe-
se o Quadro 2. 

Da análise do Quadro 2, é possível concluir que as empresas cotadas privilegiam em larga escala a adoção do 
modelo latino. Com efeito, três em cada quatro escolheram-no. A larga distância surge o modelo anglo-
saxónico e, no último patamar, o germânico. Aqui, apenas a EDP o utiliza. A adoção mais acentuada do modelo 
latino em Portugal não surpreende, dado que se encontra bastante enraizado nas sociedades anónimas 
portuguesas, até em função da sua longevidade; recorde-se, para o efeito, que o modelo existe no nosso país 
há mais de 150 anos (cf. Carta de Lei de 22 de junho de 1867). 

Das 53 empresas cotadas em bolsa foram selecionadas três em ordem à exposição do modelo adotado por 
cada uma delas. A razão da escolha prende-se essencialmente com a circunstância da sua visibilidade 
mediática. Assim, as empresas escolhidas operam no setor da comunicação social e dizem respeito ao 
Grupo Impresa, ao Grupo Media Capital e ao Grupo Cofina. Estas empresas, tal como as restantes cotadas, estão 
obrigadas a apresentar anualmente o Relatório de Governo Societário (que está incluído no relatório e contas 
anual); é neste documento que identificam a composição da estrutura organizacional, assim como o 
cumprimento dos requisitos do modelo adotado. 
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Quadro 2: Modelo da administração e da fiscalização das 53 empresas cotadas na Euronext Lisbon. 

Empresa Modelo Empresa Modelo 

ÁGUAS DA CURIA Latino SONAE IND, SGPS Latino 

PATRIS Latino SONAECOM, SGPS Latino 

FENALU Latino ALTRI SGPS Latino 

FLEXDEAL Latino B. COM. PORTUGUES Latino 

OREY ANTUNES ESC. Latino CORTICEIRA AMORIM Latino 

NEXPONOR-SICAFI Não identificado CTT CORREIOS PORT Anglo-saxónico 

COPAM Latino EDP Germânico 

RSR SINGULAR Não identificado GALP ENERGIA-NOM Latino 

SONAGI Latino IBERSOL, SGPS Latino 

MEDIA CAPITAL Anglo-saxónico J. MARTINS, SGPS Anglo-saxónico 

LITHO FORMAS Latino MOTA ENGIL Latino 

OLIMPO REAL ESTATE Latino NOS, SGPS Latino 

FARMINVESTE Anglo-saxónico NOVABASE, SGPS Latino 

CONDURIL Latino PHAROL Anglo-saxónico 

IMOB. C GRÃO PARÁ Latino SEMAPA Latino 

S. CLUBE BRAGA Latino SONAE Latino 

LISGRAFICA Latino SONAE CAPITAL Latino 

GLINTT Anglo-saxónico TEIXEIRA DUARTE Latino 

COFINA, SGPS Latino THE NAVIGATOR COMPANY Latino 

FUT. CLUBE PORTO Latino VAA VISTA ALEGRE Latino 

INAPA-INV.P.GESTAO Latino EDP RENOVÁVEIS Anglo-Saxónico 

ESTORIL SOL N Latino REN Anglo-Saxónico 

MERLIN PROPERTIES Não identificado MARTIFER Latino 

REDITUS, SGPS Latino SPORTING Latino 

RAMADA Latino TOYOTA CAETANO Latino 

RAIZE Latino BENFICA Latino 

IMPRESA, SGPS Anglo-saxónico 
  

Elaboração própria.  

5.2. GRUPO IMPRESA 

A instituição foi fundada em 1972 por Francisco Pinto Balsemão. Até 1992, o grupo cresceu integrando 
empresas ligadas ao publishing. No último trimestre desse mesmo ano o grupo inicia-se no audiovisual com as 
emissões televisivas da SIC. O negócio baseia-se no audiovisual, através da marca SIC, e no publishing, através 
da marca Expresso. Diariamente, produz 8 canais (SIC, SIC Internacional, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, 
SIC K, SIC Caras, Txillo) e publica semanalmente o jornal Expresso. O grupo Impresa entra na bolsa de valores 
de Lisboa em meados do ano 2000. 

De acordo com o relatório e contas anual de 2019 do grupo Impresa, “o modelo de governo adotado é o previsto 
na al. b) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC, isto é, o grupo possui um conselho de administração, compreendendo 
uma comissão de auditoria, e um ROC (no caso concreto, trata-se de uma SROC). Por outras palavras, o grupo 
adota o modelo anglo-saxónico.  
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O conselho de administração é composto por sete membros: o presidente, o vice-presidente e quatro vogais. 
Apenas o administrador-delegado tem funções executivas e os restantes seis membros são não executivos. A 
SROC tem de ser independente. É eleita por um período de quatro anos e a sua contratação tem de ser validada 
pela comissão de auditoria. 

5.3. GRUPO MEDIA CAPITAL 

O grupo apresenta três áreas de negócio principais: televisão, produção audiovisual, e rádio. Criado em 1992, 
em 1997 expande a sua atividade à rádio com a aquisição da Rádio Comercial e da Rádio Nostalgia. Entre 1998 
e 1999 adquire a quase totalidade do capital da TVI, e em 2000 cria o portal IOL. Também fazem parte da 
estrutura empresarial outras marcas, como sejam a Rádio M80, a Rádio Cidade, ou o portal Mais Futebol, entre 
outras. A Media Capital entra na bolsa de valores de Lisboa em 2004. 

No Relatório e Contas de 2019 refere-se que esta sociedade adota como estrutura de administração e 
fiscalização o modelo anglo-saxónico (constante da al. b) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC), ou seja, estrutura de 
administração e fiscalização composta por um conselho de administração, compreendendo uma comissão de 
auditoria, e um Revisor Oficial de Contas. 

Na Media Capital o conselho de administração é composto por sete membros, dos quais um é executivo e seis 
não executivos. A comissão de auditoria foi eleita pelo conselho de administração em assembleia geral anual 
com a seguinte particularidade que convém assinalar: a comissão de auditoria é composta por membros do 
conselho de administração não executivos, sendo composta por uma maioria de membros independentes. Em 
relação à SROC, é da responsabilidade da comissão de auditoria fiscalizar o trabalho desenvolvido pela mesma 
de forma a salvaguardar a sua independência 

5.4. GRUPO COFINA 

O grupo foi fundado em 1990 e reúne presentemente as seguintes marcas: Correio da Manhã, Record, Jornal 
de Negócios, jornal gratuito Destak, jornal gratuito Mundo Universitário, revista Sábado, revista TV Guia e 
revista Máxima. A Cofina está cotada na bolsa de valores de Lisboa desde 1998. 

De acordo com o que consta no seu Relatório e Contas de 2019, a Cofina adota o modelo latino: “A Cofina adota 
o modelo de governo denominado monista [isto é, latino], que contempla um conselho de administração e um 
conselho fiscal, conforme disposto na al. a) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC”.  

Neste modelo, o conselho de administração é eleito pelos acionistas por deliberação em assembleia geral por 
períodos de três anos. O referido Relatório e Contas diz ainda que “o conselho de administração é constituído 
atualmente por cinco membros, eleitos em assembleia geral, dos quais um exerce como presidente e os outro 
quatro como vogais, sendo três deles não executivos. O conselho de administração, no exercício das funções 
que lhe estão acometidas, estabelece uma iteração permanente com o conselho fiscal e com o Revisor Oficial 
de Contas [SROC, no caso], colaborando com o órgão de fiscalização de forma transparente e rigorosa, em 
observância dos respetivos regulamentos de funcionamento e das melhores práticas de governo societário”. 

Relativamente ao conselho fiscal este mesmo relatório refere que “é designado pela assembleia geral para 
mandatos com duração de três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes. É composto por três membros 
e um ou dois suplentes, assumindo, em pleno, as funções que lhe estão atribuídas por lei, nas quais se inclui a 
proposta de designação do Revisor Oficial de Contas ou da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas”. 

6. CONCLUSÃO 

Este trabalho, abordando questões relacionadas com o Corporate Governance em Portugal, pretendeu dar a 
conhecer os modelos de governação das sociedades cotadas em Portugal.  
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Recorrendo aos métodos de pesquisa bibliográfico e documental, a contribuição empreendeu uma breve 
revisão da literatura sobre o conceito de Corporate Governance, estudou o artigo 278.º do CSC, em virtude de 
este preceito estabelecer os três modelos de administração e de fiscalização das sociedades anónimas (modelo 
latino, modelo anglo-saxónico e modelo germânico), identificou o modelo de governação societária das 53 
empresas cotadas na Euronext Lisbon à luz desse artigo 278.º do CSC e abordou, em particular, três dessas 
empresas, a Impresa, a Media Capital e a Cofina.  

A principal conclusão do artigo prende-se com a circunstância do mesmo ter apurado que cerca de 75% das 
empresas cotadas em bolsa adotam o modelo latino de governação e que o modelo germânico apenas foi eleito 
por uma empresa (a EDP, no caso). O modelo latino (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) reveste-se 
em Portugal de grande tradição histórica, uma vez que existe em sede de legislação comercial desde 1867.  

A limitação inerente às restrições de mobilidade originadas pela pandemia COVID 19 impossibilitaram o 
estudo por livros em bibliotecas nacionais. Por conseguinte, considera-se útil para o futuro a análise mais 
detalhada das vantagens e das desvantagens da adoção de cada um dos modelos de governação em causa, bem 
como o estudo do Corporate Governance instituído em legislações comerciais de outros países com o objetivo 
de cotejar essa realidade internacional com a dimensão nacional. 
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Resumo 
A avaliação de empresas assume cada vez mais um papel fundamental a nível empresarial. Maximizar o valor da 
empresa e a criação de valor, vem deste modo reforçar a importância do tema junto dos gestores. Tem-se revelado 
uma ferramenta indispensável na tomada de decisões, face ao crescente número de operações de compra e venda, 
fusões e cisões, entre outras razões.  
O objetivo deste estudo é a avaliação de uma pequena e média empresa (PME), não cotada à data de 31.12.2019.  
Na revisão de literatura, foram abordados os principais modelos para a avaliação de empresas, as suas vantagens e 
limitações. A avaliação da empresa realizou-se com base no modelo Discounted Cash Flow. 
Importa salientar que o tecido empresarial português é composto por 99,9% de PME, e o presente estudo pode ser 

utilizado como ferramenta de auxílio em futuras investigações. 

Palavras-chave 
Avaliação de Empresas; PME; Fluxos de Caixa Descontados 

Abstract 

 

Company valuation increasingly assumes a fundamental role at a corporate level. Maximizing the value of the company 
and creating value, should henceforth strengthen the importance of the topic even more amidst managers. It has 
proved to be an indispensable tool in decision making given the growing numbers of; purchases and sales operations, 

mergers and divisions, in addition to other reasons. 
The purpose of this study is to evaluate unlisted small and medium-sized company (SME), reported on December 31, 
2019.  
In the literature review, the main models for the evaluation of companies were addressed, as well as their advantages 
and limitations. The evaluation of company was carried out based on the Discounted Cash Flow model. 
It is important to note the Portuguese business structure is composed of 99.9% of SME, the current study can be used 
as an aid tool in future investigations. 

Keywords 
Company Valuation; SME; Discounted Cash Flows 
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1. INTRODUÇÃO 

Avaliar uma empresa, compreende todo um processo de análise detalhada, que envolve o estudo das variáveis 
que influenciam o seu valor, quer sejam variáveis internas, tais como o negócio, os indicadores financeiros, o 
crescimento, ou variáveis externas, como fatores macroeconómicos ou do próprio setor onde opera. 

De acordo com Fernández (2013), a avaliação torna-se indispensável no processo de valorização da empresa 
e das suas unidades de negócio, auxiliando na identificação das fontes de criação de valor, ou destruição de 
valor económico. Modigliani & Miller (1958)  referiram que um ativo físico vale a pena ser adquirido, se este 
aumentar o resultado das empresas, e consequentemente, a riqueza dos proprietários da empresa. 

Koller, Copeland, Murrin, & Company (2005) referem que o processo de avaliação exige que se estabeleça a 
compreensão do modelo a adotar, os pressupostos e as suas previsões. Assim sendo, a qualidade da avaliação 
depende não só, da qualidade dos dados, como também da informação e do tempo despendido na 
compreensão da empresa a avaliar (Perez & Famá, 2004). De acordo com Damodaran (1997) apud Paiva  
(2001), o problema na avaliação é que embora haja modelos suficientes para avaliar, não existe um modelo 
perfeito, mas sim um mais adequado às características da empresa a ser avaliada. 

O objetivo deste estudo é avaliar a pequena e média empresa, não cotada, usando o modelo mais adequado. 
Será apurado o seu valor, reportado à data de 31.12.2019. 

A metodologia adotada no presente trabalho é o estudo de caso. 

O trabalho está estruturado do seguinte modo. O primeiro capítulo consiste numa breve introdução ao tema 
da avaliação de empresas. No segundo capítulo é realizada a revisão de literatura e o enquadramento do tema, 
abordando os principais modelos de avaliação, as suas vantagens e limitações, aprofundando mais a 
metodologia a adotar neste estudo de caso o Free Cash Flow to the Firm (FCFF). No terceiro capítulo é 
apresentada a metodologia adotada para avaliar a PME, as fontes de informação utilizadas, bem como todo o 
processo para concluir o objetivo do estudo. No quarto capítulo é realizada a avaliação da empresa com base 
no modelo dos fluxos de caixa descontados na ótica da empresa, estimando os free cash flow to the firm 
atualizando-os ao custo médio ponderado de capital (WACC), definindo-se os principais pressupostos, 
nomeadamente os de investimento em capital (CAPEX) e em necessidades de fundo de maneio (Working 
Capital), as depreciações, e as variáveis à estimação do WACC. Posteriormente, irá proceder-se à apresentação 
dos resultados da avaliação, bem como uma análise de sensibilidade. Finalmente, no quinto capítulo é 
apresentada as principais conclusões do processo de avaliação. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo encontra-se organizado em três subpontos. No primeiro, é feito um breve enquadramento ao 
tema as PME, a avaliação, e as diversas noções de valor e o EVA, o segundo, apresenta os principais modelos 
de avaliação, as suas características, as suas vantagens e limitações, que ainda se encontra subdividido em 
quatro pontos, em que cada corresponde aos diversos modelos de avaliação. O terceiro, com conclusões de 
diversos estudos sobre pequenas empresas, e o método mais adequado a aplicar para as avaliar. 

2.1. A AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DAS PME 

As PME representam 99,9% do tecido empresarial português. Jesus, Rocha, & Viana (2001) referem que as 
economias dependem das pequenas empresas para a criação de emprego, sendo estas uma fonte de 
empreendedores e inovação. São em número muito superior às grandes empresas, e depreende-se que sejam 
negociadas muito mais frequentemente (Paiva, 2001). 
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Na página do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), pode ser consultado 
o documento que resulta da recomendação da Comissão Europeia a 6 de maio de 2003 (2003/361/CE), 
relativa à definição de micro, pequena e média empresa, transposto para a legislação nacional, através do 
Decreto-Lei nº. 372/20074, e que criou a certificação eletrónica do estatuto de PME Nesta recomendação, as 
empresas são definidas consoante os critérios que constam da tabela 1. 

Tabela 2 – Definição de PME segundo 2003/361/CE 

 
Fonte: IAPMEI 

Segundo Paiva (2001), a literatura existente e os métodos de avaliação de empresas, estão mais direcionados 
para as grandes empresas de capital aberto e cotadas em bolsa, já que as pequenas empresas gozam de 
características especificas, nomeadamente a quantidade e qualidade de informação disponível. Para Pratt, 
Reilly, & Schweihs (1993), embora em teoria os procedimentos para avaliação de pequenas e grandes 
empresas sejam os mesmos, na prática existem diferenças que determinam as técnicas apropriadas de 
avaliação a serem utilizadas. 

2.2. A AVALIAÇÃO  

Damodaran (2012) refere que numa avaliação, é de extrema importância compreender a informação 
financeira, uma vez que para a maioria dos investidores e analistas, as demonstrações financeiras são a 
primeira fonte de informação a recolher para se iniciar uma avaliação. Assim, uma    avaliação pode ter como 
objetivo apurar o valor do capital próprio na sua totalidade, de uma participação de controlo, ou de uma 
participação minoritária (Neves, 2002). Avaliar uma empresa, além de se avaliar os elementos financeiros, 
também significa avaliar um conjunto de elementos comerciais, humanos e técnicos, seguindo um processo 
em que se reúnem   dados necessários ao cálculo do respetivo valor (L. F. Ferreira, 2008), sendo fundamental 
compreender  o que determina o valor de uma empresa e como o estimar (Damodaran, 2006). 

2.3. A NOÇÃO DE VALOR  

Valor e preço têm diferentes conceitos. Neves (2002) refere, que o preço é a expressão numérica do valor. 
Segundo Paiva, 2001 apud Perez & Famá (2004) no campo económico, o valor pode ser entendido como o grau 
de utilidade e preferência do consumidor, dependendo assim de fatores objetivos e subjetivos, que 
determinam o valor desse mesmo bem; o preço é único, exato e preciso, refletindo a mensuração financeira 
da transação de compra e venda de determinado bem, em que o preço será definido como conclusão do 
processo de negociação, entre o desejo dos compradores e expetativas dos vendedores, que servirá de 
referência para uma tomada de decisão. Sendo assim, torna-se importante identificar as várias noções de 
valor. 

2.4. O EVA 

O EVA mede a diferença, entre       a rendibilidade obtida pelo capital investido (ROIC-Return on Invested Capital), 
e o custo total desse mesmo capital. Quando a empresa apresenta um EVA positivo, está a gerar valor 
económico acrescentado, ou seja, a rendibilidade do capital investido, é superior ao seu custo. Embora o EVA 
determine a criação, ou destruição de valor num determinado exercício, em termos de perspetivas futuras, 
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não tem em consideração parte do valor criado que irá ser realizado no futuro, sendo apontado este motivo 
como limitação ao modelo (D. Ferreira, 2002). 

2.5. MODELOS DE AVALIAÇÃO 

De acordo com a literatura financeira, a avaliação de empresas pode ser realizada mediante diferentes metodologias. A 
escolha do modelo de avaliação, segundo Neves (2002), constitui um dos principais desafios do avaliador. Os modelos de 
avaliação desdobram-se em métodos e modelos quantitativos, com base em pressupostos e hipóteses comportamentais, 
o que pode levar à não existência de uma comprovação absoluta dos resultados (Perez & Famá, 2004).   

De acordo com os objetivos da avaliação, para estimar o valor da empresa, Damodaran (2012) classifica os modelos de 
avaliação de empresas conforme a figura 1 em: 

Figura 1 – Modelos de avaliação de empresas 

Onde: 
 

• Discounted Cash Flow Valuation, onde se estima o valor de um ativo descontando os fluxos de caixa 
futuros do ativo, a uma taxa de desconto apropriada e subdivide-se em: 

 
Em Equity Valuation: 
 

No Dividend Discount Model : No Dividend Discount Model, o valor de uma ação, é o valor presente dos 
dividendos esperados em perpetuidade (Fernández, 2013). 
 

2.2. Modelos de Avaliação de Empresas 

2.2.1. Discounted 
Cash Flow 
Valuation 

2.2.2. Relative 
Valuation 

2.2.3. Accounting 
and Liquidation 

Valuation 

2.2.4. Contigent 
Claim Valuation 

2.2.1.1. Equity 
Valuation 

2.2.1.2. Firm 
Valuation 

2.2.1.3. 
Adjusted 

Present Value 

Dividend 
Discount 
Model 
(DDM) 

  Free Cash Flow 
to the Firm 

(FCFF) 

Free Cash 
Flow to 
Equity 
(FCFE) 
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𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =  ∑
𝐸(𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑡)

(1 + 𝐾𝑒)𝑡

𝑡=∞

𝑡=1

 

Onde: 

E (𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑡)= Dividendos esperados por ação no período t 

𝐾𝑒= Custo do capital próprio 

No Free Cash Flow to Equity : O modelo Free Cash Flow to Equity, apura o valor da empresa para os acionistas, 
atualizando os free cash flows to equity ao custo do capital próprio, que corresponde à taxa de retorno 
requerida pelos acionista (L. F. Ferreira, 2008). Os free cash flows to equity, correspondem aos meios 
financeiros líquidos, gerados pelas atividades operacionais, de investimento e financiamento, disponíveis para 
remunerar os acionistas (D. Ferreira, 2002) . De acordo com Damodaran (2012), os FCFE equivalem aos fluxos 
gerados, após o pagamento da dívida ter sido efetuada e satisfeitas as necessidades de reinvestimento.  
               

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝐾𝑒)𝑡

𝑡=∞

𝑡=1

 

Onde: 
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡= Cash flows esperados do acionista no período t 
𝐾𝑒= Custo do capital próprio 

 
             Em Firm Valuation: 

No Free Cash Flow to the Firm: De acordo com Santos (2010), o que diferencia o método do FCFF do FCFE, 
embora assentem nas mesmas hipóteses e premissas, é que no FCFF, a taxa de atualização tem em conta a 
estrutura de endividamento da empresa, enquanto que no FCFE, considera que a empresa é financiada a 100% 
por capital próprio. 

Estimar os FCFF envolve três etapas, em que a primeira engloba a reorganização das demonstrações 
financeiras; a segunda em que se analisa o desempenho financeiro da empresa, nomeadamente, para 
compreender o comportamento passado das variáveis que são essenciais para o cálculo dos FCFF, como as 
vendas, as depreciações, as necessidades de fundo maneio e o investimento em capital fixo, e a terceira e última 
etapa, onde se prevê nos 5 a 10 anos seguintes, os valores dos FCFF e se estima a taxa de crescimento perpétuo 
(g) (Steiger, 2008). 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑡=∞

𝑡=1

 

Onde: 
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡= Free Cash Flows to the Firm esperados da empresa no período t 
𝑊𝐴𝐶𝐶= Custo Médio Ponderado do Capital 
 

Neste modelo torna-se necessário estimar o Weighted Average Cost of Capital (WACC) com a seguinte 
expressão:  
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝐾𝑑(1 − 𝑡) (

𝐷

𝐷 + 𝐸
) 

 

Onde: 

𝐾𝑒= Custo do capital próprio 

𝐾𝑑(1 − 𝑡)= Custo da dívida 

𝑡= Taxa de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

𝐸= Valor de mercado do capital próprio 

𝐷= Valor de mercado da dívida 

 

E para o seu cálculo é fundamental conhecer cada um dos seus componentes, nomeadamente: 

 

➢ O custo do capital próprio sendo necessário recorrer a um modelo de retorno e risco. A maioria dos 
analistas financeiros, utiliza o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Pereira, 2012),  dado pela 
seguinte expressão, sendo necessário calcular cada uma das suas variáveis: 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

Onde: 
𝐸(𝑅𝑖)= Retorno esperado do ativo i 
𝑅𝑓= Taxa de juro sem risco 

𝛽𝑖= Beta do ativo i 
𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓= Prémio de risco  

 

➢ O custo da dívida  

 

➢ O valor da dívida e do capital próprio. 

 

E proceder ao cálculo do valor terminal, com a seguinte expressão :  

 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑛 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

Onde: 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1 = Free Cash Flow to the Firm do ano n+1 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Weighted Average Cost of Capital 

𝑔 = Taxa de crescimento 
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• Relative Valuation, que utiliza variáveis comuns de empresas comparáveis, como resultados, vendas 
ou fluxos de caixa, para assim se calcular o valor do ativo. 

 
Conforme Fernández (2001), os múltiplos têm a seguinte classificação: 
 

 
Fonte: Fernández (2001) e elaboração pela própria 

 
• Accounting and Liquidation Valuation em que o valor da empresa se calcula mediante o valor 

contabilístico; 

• Contingent Claim Valuation, esta avaliação baseada em opções, proporciona aos gestores a 
alternativa de conseguirem no futuro, tomar decisões que alteram o padrão dos fluxos de caixa futuros, 
inicialmente previstos. 

2.6. MODELOS APLICADOS A PME 

Damodaran (2012) refere, que é importante perceber o motivo da avaliação, porque este pode afetar o seu 
valor, e que embora os princípios para avaliação de empresas de capital fechado sejam os mesmos, que para 
as empresas de capital aberto, existem problemas de estimativa exclusivos de empresas de capital fechado. As 
dificuldades na avaliação destas empresas, devem-se à pouca informação disponível e ao seu histórico, como 
também às técnicas para estimar parâmetros de risco que requeiram preços de mercado para as ações, o que 
falta nas empresas de capital fechado. Diferenças, tais como padrões contabilísticos, informação limitada, e a 
ausência na separação entre proprietário e administrador, podem alterar o valor, afetando as taxas de 
desconto, os fluxos de caixa e as taxas de crescimento esperadas. Uma das grandes dificuldades para aplicação 
do modelo FCFF, prende-se com a estimativa do beta, e que o autor para ultrapassar sugere o uso de betas 
contabilísticos. Também para se ultrapassar a dificuldade em estimar o custo da divida, sugere o uso de uma 
taxa de juro de um empréstimo recente à empresa. Estimar os fluxos de caixa, também se pode tornar um 
problema, nomeadamente, quando não se consegue diferenciar o salário do proprietário, não fazendo a 
distinção quando recebe salário, ou quando recebe dividendos, ou ainda, quando existe a mistura das despesas 
pessoais com as empresariais, dificultando a sua classificação. Por último, o efeito dos impostos sobre o valor, 
que difere entre as grandes empresas e as empresas de capital fechado. As taxas de crescimento numa empresa 
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privada, também podem ser estimadas com base no passado (crescimento histórico), ou a partir de 
parâmetros como a taxa de reinvestimento e o retorno sobre o capital. 

Também Nunnally (2004) refere como conclusão no seu trabalho, que a abordagem mais adequada para 
avaliar uma PME, será a que melhor tem em consideração as características relevantes da empresa, que por 
sua vez devem ser avaliadas em conjunto com o potencial de crescimento previsto, e o custo de oportunidade 
do dinheiro. 

Igualmente Tavares (2011)no seu estudo refere, que a avaliação de pequenas empresas, requer algum 
cuidado, e que os vários métodos de avaliação tendem a ter uma dificuldade acrescida quando aplicados nas 
PME. Sendo os mais adequados, os que têm em conta a atualização dos fluxos de caixa com os devidos 
ajustamentos, muito embora, exista uma certa limitação na determinação dos fluxos de caixa futuros, bem 
como no cálculo da taxa de atualização. Termina referindo, que com uma análise de sensibilidade, constatou 
que as variáveis com maior impacto no valor da empresa, são a taxa de crescimento das vendas e a taxa de 
remuneração dos capitais próprios. 

Monteiro (2012) refere, que o que permitiu identificar as principais perspetivas que uma avaliação requer, foi 
a fundamentação teórica existente. Tendo reconhecido como método mais apropriado para avaliar uma PME, 
a avaliação através dos fluxos de caixa descontados, particularmente o Free Cash Flow to the Firm. Confirmou 
que as principais limitações deste estudo, se prendem com o fato da avaliação dos fluxos de caixa descontados, 
serem baseados em projeções, o que impede de se encontrar um valor exato do negócio para qualquer 
empresa. 

Segundo Santos (2010), o método dos fluxos de caixa descontados para avaliar uma PME, goza de 
características que permitem ser considerado o método mais adequado. Sendo também o mais utilizado para 
a avaliação de qualquer outra empresa, porque permite ao analista ter em consideração os diferentes 
determinantes da criação de valor numa empresa. Deparou-se com duas dificuldades na aplicação deste 
método, o cálculo da taxa de desconto, e o cálculo do valor terminal. A autora aconselha a utilização de outro 
método complementar de avaliação, como a avaliação por múltiplos, sempre que seja possível. 

3. METODOLOGIA 

Este capítulo aborda a metodologia adotada, o estudo de caso. O estudo de caso, aplicado como estratégia de 
investigação para atingir o objetivo do presente estudo, a avaliação de uma pequena e média empresa. 

O estudo de caso, é caracterizado como o estudo de uma entidade, onde se visa conhecer o seu “como” e os 
seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade própria, em que a investigação se assume como 
particular, sobre uma situação especifica e única em muitos aspetos, descobrindo o que é essencial e 
característico  (Ponte, 1994) . 

Segundo Yin (2001) o estudo de caso é uma das muitas maneiras de se fazer pesquisa, i.e., o estudo de caso 
utilizado como estratégia de pesquisa, não sendo uma investigação experimental, mas sim uma investigação 
de natureza empírica  (Ponte, 1994), e baseando-se em análise documental, e muito trabalho de campo  (Ponte, 
2006). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na revisão de literatura efetuada no segundo capítulo, foram desenvolvidos os modelos para a avaliação de 
empresas, contribuindo para definir o modelo a aplicar à PME objeto de estudo. Assim sendo, a PME, será 
objeto de avaliação, através do modelo Discounted Cash Flow na ótica da entidade, ou seja, usando o modelo 
FCFF. Este modelo é considerado por diversos autores, o mais aconselhável para aplicar na avaliação de uma 
PME. Os fluxos de caixa podem ser obtidos do seguinte modo: 
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𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝐹𝑖𝑟𝑚

= 𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒) + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

−  ∆𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Nesta fase é fundamental estimar o valor dos FCFF futuros e descontá-los ao WACC para a data em que se 
pretende a avaliação, 2019. 

Torna-se necessário definir os pressupostos da avaliação, nomeadamente o período histórico, para se apurar 
o comportamento das variáveis principais, do período explicito, proceder ao cálculo do valor terminal e que 
de acordo com Damodaran (2012), a taxa de crescimento de longo prazo na deve ser superior à taxa de 
crescimento da economia onde operam, da taxa de inflação, da taxa de imposto sobre os lucros, e os 
pressupostos operacionais. 

Para se estimar o FCFF, é fundamental proceder-se à projeção dos seguintes elementos: 

Pressupostos operacionais, nomeadamente o volume de negócios, em que os dados do período histórico foram 
retirados do Relatório e Contas, e para a projeção utilizou-se o crescimento médio anual do período histórico. 
O cálculo para a projeção do EBITDA e do EBIT resulta do rácio da margem EBITDA do período histórico, tendo 
sido obtido a média para a previsão. 

Pressupostos de fundo maneio que comtemplam a variação das necessidades de fundo maneio (Working 
Capital), a sua previsão é calculada com base no comportamento histórico desta rubrica, obtida com base no 
valor do rácio working capital/volume de negócios, e da média resultante calculou-se o valor para a sua 
previsão. 

Pressupostos de investimento em capital, que comtemplam o investimento em capital (CAPEX), que são todos 
os investimentos em ativos fixos associados à aquisição e substituição de equipamentos da empresa. O valor 
previsional é obtido mediante a multiplicação da média obtida no período histórico CAPEX/volume de 
negócios, pelo volume de negócios previsional. 

Pressupostos de depreciações, correspondem ao valor de desgaste dos ativos resultantes do seu uso. O valor 
previsional é obtido mediante a multiplicação da média obtida no período histórico depreciações/volume de 
negócios pelo volume de negócios previsional. 

Pressupostos de evolução da dívida. 

Proceder ao Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). Este representa a taxa de desconto 
utilizada para definir o custo adequado do financiamento das atividades da empresa. Assim, calcular o custo 
médio ponderado de capital (WACC), implica estimar o custo do capital próprio; o custo da dívida; e o rácio da 
dívida e do capital próprio. O WACC obtém-se com base na expressão que se segue: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝐾𝑑(1 − 𝑡) (

𝐷

𝐷 + 𝐸
) 

 

• O custo do capital próprio é calculado com base no modelo CAPM com a seguinte expressão: 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

 

Será necessário proceder ao cálculo da taxa de juro sem risco, do beta e do prémio de risco. 
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Taxa de juro sem risco: os títulos de dívida do estado alemão são avaliados como títulos praticamente isentos 
de risco, assim o valor a considerar para efeito de cálculos, será o valor da Yield das Obrigações do Tesouro 
(OT) Alemão a 10 anos. 

Beta: recorreu-se à página de Damodaran, do beta por setor, onde este, estima betas por segmento de negócio, 
mediante informação mensal de várias empresas. Utilizou-se o beta não alavancado do setor da PME. 

Prémio de risco: pode ser calculado com base nos dados históricos incluindo ou não o risco-país. Pode ser 
obtido na página de Damodaran, o prémio de risco do mercado (Country Risk Premiums) português.  

• Rácio da dívida e do capital próprio é apurado com base nos dados contabilísticos retirados do 
Relatório e Contas. 

• Na análise dos resultados, constatou-se que a atividade operacional da empresa gerou lucro, conforme 
foi possível verificar pelo valor do EBIT que tem vindo a aumentar ao longo da projeção. O FCFF 
descontado, tem vindo a diminuir ao longo do período explícito, sendo um dado bastante importante 
a ter em consideração no futuro. A empresa foi avaliada à data de 31 de dezembro de 2019, sendo esta, 
uma pequena empresa sob a forma de sociedade anónima, e o seu capital representado em forma de 
ações, com o presente estudo apurou-se o valor por ação. 

5. CONCLUSÃO 

O objetivo deste estudo, foi determinar o valor de uma PME não cotada através do modelo de avaliação DCF-
FCFF à data de 31 de dezembro de 2019. Posteriormente foi elaborada uma Análise de Sensibilidade de forma 
a reduzir a margem de erro com as variáveis EBIT, WACC e taxa de crescimento a longo prazo, pois são as 
variáveis que podem influenciar o resultado. Com esta análise foi possível perceber a coerência dos resultados 
obtidos através do DCF-FCFF. No estudo apurou-se o valor desta pequena e média empresa, que poderá servir 
de base para uma futura transação ou ser utilizada como ferramenta de auxílio à gestão. 

Durante o estudo, e embora se tenha alcançado seu objetivo, na avaliação da PME, deparou-se com algumas 
limitações devido à ausência de informação deste tipo de empresa, bem como na estimativa de algumas 
variáveis fundamentais como a taxa de crescimento dos fluxos, o valor residual, etc. De antemão somos 
conhecedores, que existem variáveis com enorme impacto no valor da avaliação, que podem ser manipuladas 
com alguma facilidade, tornando a avaliação de empresas um processo um pouco difícil e subjetivo. Desta 
forma, será de todo aconselhável complementar a avaliação com uma Análise de Sensibilidade, ou utilizar 
outro modelo de avaliação, como a Avaliação Relativa. 

A metodologia adotada neste trabalho foi o estudo de caso, abordando os principais métodos de avaliação, e 
quais os mais adequados para avaliar uma pequena empresa, que segundo vários autores, será o DCF. 
Constatou-se de igual modo, que embora na teoria os modelos de avaliação se apliquem a todas as empresas, 
na prática incidem sobre grandes empresas de capital aberto, assim como a quantidade e qualidade de 
informação disponível, o que limita a utilização na avaliação a PME. O estudo também poderá servir de linha 
de orientação a profissionais e académicos que pretendam avaliar uma pequena e média empresa. 
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Abstract 
 

This article aims to analyse companies' financial performance and taxation changes in the first year of the COVID-19 
pandemic. Due to the preliminary nature of the study, the analysis covers selected sectors (C - Manufacturing, G - 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, J - Information and communication) in Portugal 
and Poland. The availability of comparative data dictates the choice of sectors. We present two research hypotheses in 
the paper. H1: The COVID-19 period had a negative impact on the financial situation of companies in Poland and 
Portugal. H2: The COVID-19 period did not affect the Effective Tax Rate (ETR). We will verify hypotheses using the 
analysis of descriptive statistics and the Wilcoxon test. Based on the research results, it can be concluded that COVID-
19 influenced the financial performance of companies in Poland and Portugal in different ways. The effects of COVID-
19 have not always been negative for companies. Additionally, COVID-19 did not change the effective tax rate. It may 
mean that accounting has effective tools for determining the tax burden, insensitive to unforeseeable situations 
(pandemics). 
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1. INTRODUCTION 

For several months, the whole world has been fighting the COVID-19 pandemic. In each country, efforts are 
made to secure the lives of the inhabitants. The dramatic fight against the virus has a negative impact on social, 
economic and economic relations. The pandemic situation has changed consumer behaviour and the ways of 
doing business, impacting companies' financial results. The COVID -19 experience has tested the sustainability 
of accounting and financial reporting rules. The study includes an assessment of the impact of COVID-19 on 
the financial performance of companies. We analyse profitability, operational and structure indicators. Our 
research will assess the impact of a pandemic on companies' disclosures of the effective tax rate for companies. 
We assume that the principles of matching adopted in accounting and the implemented tools for the valuation 
of economic events (deferred income tax) are resistant to unforeseeable situations, including COVID-19. The 
topic we are taking up is essential due to the global effects of COVID-19. 

The article consists of four parts. In the first one, we describe the latest scientific studies in financial 
performance (also in COVID times), accounting and taxation, International Financial Reporting Standards 
(IFRS) adoption. In this part, we develop two research hypotheses concerning financial performance 
companies in COVID times and effective tax rate. In the second part, we describe the research methodology 
and justification for the selection of variables. In the third part, we present the results of our research on 
financial performance during COVID-19 in selected sectors and countries. The last part discusses research 
results and plans for future research. 

The choice of Poland and Portugal is due to the fact that there are no comparative studies from these countries 
regarding the effective tax rate. Additionally, the analysis of financial data is based on the financial statements 
prepared in accordance with the same IFRS regulations.  

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. IFRS AND THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS. FINANCIAL PERFORMANCE. 

There is rich literature describing the influence of various factors of the immediate and distant environment 
of economic units on the financial situation of companies. In recent years, great importance has been attached 
to the impact of CSR (corporate social responsibility) on the results of companies(Wang et al., 2020). The 
studies also indicate the impact of CSR on the effects of companies' operations in periods of economic turmoil, 
including financial crises(Chen & Yeh, 2021; Magrizos et al., 2021; Yagi & Managi, 2021). The companies 
operate in a turbulent environment with unpredictable phenomena (crises). Recently, all companies around 
the world are facing the problem of the Sars-Cov-2 pandemic. Scientific research tries to conclude past 
financial crises to assess the possibilities of counteracting the harmful effects of the COVID-19 pandemic 
(Foroni et al., 2020). Numerous studies try to predict recession pathways in sectors most affected by the 
COVID-19 pandemic: transport  (Gudmundsson et al., 2021; Vickerman, 2021), tourism (Fotiadis et al., 2021; 
Hu & Zhang, 2021), accommodation sharing (Gerwe, 2021), manufacturing, wholesale and trade (Hayakawa 
& Mukunoki, 2021; Lu et al., 2021). 

The time of the pandemic brings new challenges that must be faced by companies in every sector and country 
in the world. Depending on the level of the health care system, financial market and sound decisions of political 
authorities, it is possible to influence the financial performance of companies in certain countries (Hu & Zhang, 
2021). It can therefore be concluded that the financial results of companies in the COVID-19 period may reflect 
the influence of the political or economic environment in certain countries. 

In all studies, the basis of the analysis is the collected financial data. International financial reporting standards 
(IFRS) have been introduced to ensure data published in financial statements (in different countries and 
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sectors). This common language of describing the economic reality makes it possible to assess the impact of 
the pandemic on the financial results of companies. 

Accounting standardisation is a global process and involves developing, implementing, and updating 
international accounting regulations (Horton et al., 2013). There are two generally accepted international 
financial reporting systems globally: International Financial Reporting Standards (developed by the 
International Accounting Standards Board) and US GAAP (developed by the Financial Accounting Standards 
Board). The European Union, including Poland and Portugal, are within the regulatory scope of IFRS, which 
was particularly confirmed by introducing the European Commission Regulation No. 1126/2008, as amended, 
and the EC Regulation No. 1606/2002. The high quality of financial statements prepared following IFRS is 
confirmed by the studies described in the literature (Barth et al., 2014; Ignatowski, 2016). 

Many global studies are showing the advantages and disadvantages of standardising accounting rules. Widely 
accepted accounting standards allow reducing the asymmetry of information between economic entities and 
investors (Agostino et al., 2011). The research also describes the impact of the quality of the presented 
financial data on the possibility of obtaining capital (Bradshaw & Miller, 2008). The research on the 
implementation of IFRS was conducted by scientists from Poland (Jaruga, 2002; Nita et al., 2019), Portugal 
(Bonito & Pais, 2018; Carneiro et al., 2017; Guerreiro et al., 2012; Pereira & Alves, 2017; Rodrigues et al., 2012) 
and other countries (Ball, 2006, 2016; Florou et al., 2017). The advantages of implementing IFRS are obvious 
to companies from developing countries. The benefits of voluntary implementation of IFRS in a group of 
European companies (including Poland and Portugal) have been described by Bertrand et al. (2021). 

Based on the literature review and own experience, we formulate the first hypothesis: 

H1: The COVID-19 period had a negative impact on the financial situation of companies in Poland and Portugal. 

2.2. CORPORATE INCOME TAX DISCLOSURES IN P&L ACCOUNT  

One of the financial reporting tasks is to present the financial situation and effectiveness of the business 
activity. The tool for measuring the effectiveness of companies' operations is the net financial result, which 
includes revenues and costs following the principles of proportionality and accrual and tax burdens with 
income tax. The "income tax" disclosed in the profit and loss account should also be commensurate with the 
financial results achieved in a given reporting period. It is possible by recognising, in addition to the amount 
of current income tax (determined based on tax regulations), additionally also deferred income tax (the issue 
of deferred income tax is described in the IAS 12 - Income Tax). 

The effective tax rate determined based on data from the profit and loss account (the value of gross result and 
income tax) shows the influence of permanent differences between recognising revenues and costs in 
accounting and tax regulations. In addition, it is also an indicator of the application of accounting principles 
(including the proportionality and accrual principle) concerning the amount of the tax burden. Bearing in 
mind that deferred tax does not eliminate all discrepancies between legal regulations, which are mainly 
expressed in the failure to recognise specific categories of costs by tax law, the effective tax rate will differ 
from the statutory income tax rate. 

COVID-19 affects the presented financial results of companies, and thus also the tax burden. Deferred income 
tax should effectively adjust the tax charges disclosed in the P&L statement to be commensurate with the 
results achieved. Therefore, we make a second hypothesis: 

H2: The COVID-19 period did not affect the Effective Tax Rate (ETR). 
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3. METHODOLOGY 

Sample selection 

In the study, we use data from the Orbis BvD database. The study aims to assess the impact of the COVID-19 
epidemic situation on the results of companies, including the effective tax rate. For this purpose, the results of 
companies from 2019 and 2020 will be analysed. At the end of 2019, the world media reported the appearance 
of the Sars-Cov-2 virus in China. Nobody knew and did predict the further consequences of the spread of the 
virus on society and the economy. In the study, we assume that the financial data in 2020 reflect the effects of 
the Sars-Cov-2 virus pandemic, and in 2019 there is no risk of a global pandemic. 

Our study is preliminary because the reporting obligations of companies from Poland and Portugal for 2020 
are published with a delay of almost six months (following the laws in these countries). For this reason, the 
number of surveyed companies as well as sectors of economic activity is limited. 

Data search involves four basic steps, as indicated in Table 1. 

Table 1. – Research steps 

Search Step Search result 

1. Status Active companies 286,448,296 

2. World region/Country/Region in 
country 

Poland, Portugal 2,769,464 

3. P/L before tax All companies with a known value, 2020, 2019, 2018, 
2017, 2016, for all the selected periods, exclusion of 
companies with no recent financial data and Public 
authorities/States/Governments 

513 

4. Accounting practice IFRS 463 

The first step is to include only active companies. It means that the audited companies are not in liquidation, 
bankruptcy or have not been deregistered in any other way. Thus, we assume that active companies comply 
with the going concern accounting principle. At this stage, the research sample consists of 286,448,296 
companies. 

The second step involves selecting the countries to be surveyed. Due to the international composition of the 
authors, companies from Poland and Portugal were chosen for the analysis, respectively. Despite the cultural 
and business environment differences in these two countries, the Sars-Cov-2 pandemic could have had a 
similar effect on companies' bottom line. The introduction of the second criterion limited the research sample 
to 2,769,464 companies. 

In the third step, we search for companies with known financial data for 2016-2020. The analysis of already 
mature companies dictates the adoption of such a long time horizon. Additionally, this criterion will eliminate 
companies with missing financial data. At this stage of the selection process, we chose the “P / L before tax” 
variable, reflecting company performance without the impact of national company taxation. As a result of 
applying the third criterion, 513 companies remained—the small number of companies in  stage 3 results from 
the lack of financial statements for 2020 (at the time of conducting this survey, April 2021). 

The final step is to limit the research sample to companies using IFRS. The introduction of this criterion makes 
it possible to compare the financial data of companies from Poland and Portugal, as they are prepared based 
on the same international accounting regulations. After applying the last criterion, the research sample was 
limited to 463 companies. 
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Next, the study will include a sectoral analysis of companies from Poland and Portugal. The research sample 
included 120 companies from Poland and 343 companies from Portugal. The criterion for selecting companies 
for further analysis results from the number of companies belonging to the relevant sectors in Portugal and 
Poland. Most companies from both countries belonged to NACE sectors (C - Manufacturing, G - Wholesale and 
retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, J - Information and communication). We did not include 
the financial sector in the study due to the specific nature of the business. The financial sector will be analysed 
in our later studies. 

Table 2 shows the final research sample, the preliminary study. 

Table 2 – Final research sample, chosen NACE sectors 

Sector Portugal (PT) Poland (PL) Total 

C - Manufacturing 48 30 78 

G - Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

74 14 88 

J - Information and communication 18 13 31 

Other sectors 203 63 266 

Total 343 120 463 

The assessment of the financial situation of companies covers many areas. Based on the literature, the ROA 
ratio is  often used for indicating the efficiency of using company resources. This measure is influenced by the 
financial results of companies and the resources held. The effects of asset financing are only visible by 
considering finance costs or revenues. Our study will focus on three groups of indicators: profitability 
indicators, operational indicators, and structure indicators. Thanks to this, we will check how the financial 
situation of companies has changed (including revenues, operating result, gross result), how companies used 
their resources (including receivables, total assets), and how companies repaid liabilities (interest cover). The 
variables we select are commonly used in financial performance research (Chang, 2018; Drake et al., 2020; 
Ferris et al., 2021). 

Variable definition 

Profitability ratios 

ROE using Net income (%) =  
Net income

Shareholder funds
 × 100 

 

ROA using P/L before tax (%) =  
Profit before tax

Total assets
 × 100 

 

Profit margin (%) =  
Profit before tax

Operating revenue
 × 100 

 

EBIT margin (%) =  
EBIT

Operating revenue
 × 100 

 

ROA using P/L before tax (%) =  
Profit before tax

Total assets
 × 100 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Piotr, Costa & Silva] 

198 

Operational ratios 

Interest cover (x) =  
Operating profit

Interest paid
  

 

Collection period (days) =  
Debtors

Operating revenue
 × 360 

 

Credit period (days) =  
Creditors 

Operating revenue
 × 360 

Structure ratios 

Solvency ratio (Asset based)(%) =  
Shareholders funds

Total assets
  × 100 

Taxation ratio 

ETR (effective tax rate) =  
Taxation (income tax)

Profit before tax
 

The analysis of the impact of the COVID-19 on companies financial performance also includes an analysis of 
revenues, profit/loss before tax (P/L before tax). 

The analysis of descriptive statistics (including the medians of the variables in 2020 and 2019) allows us to 
check the studied variables' minimum, maximum, average values, medians, or standard deviations. In our 
preliminary study, we focus on analysing the medians of variables describing the financial condition of 
companies in the countries and sectors studied. Additionally, we will introduce an analysis of the median 
differences in 2020 and 2019, using the Wilcoxon Matched Pairs Test. It will allow us to assess whether the 
changes in the medians were statistically significant (assuming a significance level of 5%). In the study, we use 
a non-parametric median equality test for dependent samples. We are examining the financial data of the same 
companies in the two years 2020 (COVID time) and 2019. In the Wilcoxon test, we test the hypothesis H0 that 
the median difference is 0. An alternative hypothesis assumes that the median difference is different from 0. 
In studies research from accounting and finance concerning financial performance, IFRS adoption, quality of 
financial statements (Eberhartinger et al., 2020; Göttsche et al., 2021; Key & Kim, 2020; Lau, 2016; Lueg et al., 
2014; Pennacchi & Santos, 2021; Sanabria-García & Garrido-Miralles, 2020) Wilcoxon's Matched Pairs Test is 
often used for testing medians equality. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

The Sars-Cov-2 pandemic harmed the economy and social behaviour of people. Emergencies related to the 
lockdown of entire companies and sectors, restrictions on the movement of people and goods, and a change 
in consumer behaviour certainly impacted companies' financial results in 2020. The reduction in global 
demand and measures to combat the negative effects of the COVID-19 pandemic affected the revenues 
achieved by the companies, costs incurred, access to capital. In the case of ETR, we assume that the negative 
tax consequences (in the COVID-19 period) will be effectively eliminated through the deferred income tax 
resulting from the accounting principles. Therefore, we assume that the effective income tax rate will remain 
unchanged. It can be explained by the resistance of the accounting system to economic crises, which also 
proves the high quality of information contained in the financial statements. Tax charges disclosed in the profit 
and loss account should be commensurate with the achieved financial results of the companies. 
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Table 3 presents our overall projections for the development of corporate earnings. We are aware that COVID-
19 may have impacted financial results differently in some sectors than our expectations.  

Table 3 – Financial performance changes, our assumptions 

Variable Assumption 

Collection period change 2020/2019 Increase 

Credit period change 2020/2019 Increase 

EBIT margin change 2020/2019 Decrease 

Interest cover change 2020/2019 Decrease 

OR change 2020/2019 Decrease 

P/L before tax change 2020/2019 Decrease 

Profit margin change 2020/2019 Decrease 

ROA using P/L before tax change 
2020/2019 

Decrease 

ROE using Net income change 2020/2019 Decrease 

Solvency ratio (Asset based) change 
2020/2019 

Decrease 

ETR Unchanged 

In the study, we check changes in selected measures of the financial condition of companies. Table 4 shows 
the medians for the variables specified in the survey, broken down into sectors (C - Manufacturing, G - 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, J - Information and communication) and 
countries (Poland - PL, Portugal - PT). 

Table 4 Variables medians in Portuguese companies 

Sector C - Manufacturing G - Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 

motorcycles 

J - Information and 
communication 

Year 2020 2019 difference 2020 2019 difference 2020 2019 difference 
Collection period 
(days) 

69,23 72,66 - 51,33 56,20 - 106,62 81,42 + 

Credit period (days) 52,74 57,69 - 43,30 41,91 + 39,94 31,68 + 
EBIT margin (%) 6,60 7,20 - 2,84 3,44 - 6,28 10,40 - 
Interest cover 22,40 14,31 + 4,10 3,73 + 11,84 12,93 - 
Operating revenue 
(Turnover) th USD 

12202,56 12856,87 - 3495,52 3424,60 + 4101,99 5670,84 - 

P/L before tax th 
USD 

566,19 596,65 - 64,47 58,31 + 294,31 531,42 - 

Profit margin (%) 5,83 6,78 - 2,23 2,57 - 6,90 9,17 - 
ROA using P/L 
before tax (%) 

5,15 5,09 + 2,24 2,69 - 3,39 6,65 - 

ROE using Net 
income (%) 

10,57 8,59 + 5,26 7,18 - 8,30 13,15 - 

Solvency ratio 
(Asset based) (%) 

45,40 48,13 - 32,98 35,18 - 38,12 38,07 + 

The results presented in Table 4 show that the epidemic situation influenced companies' financial and 
operating results from the analysed sectors and countries in various ways. Specific trends within individual 
countries can be observed, which is logical from the national Sars-Cov-2 pandemic management perspective. 
Based on the analysis of tables 4 and 5, it can be seen that in Portugal, during the period considered, most of 
the indicators decreased. The medians of variables in Polish companies were different. In 2020, most of the 
indicators of Polish companies increased. 
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Table 5 - Variables medians in Polish companies 

Sector C - Manufacturing G - Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motorcycles 

J - Information and communication 

Year 2020 2019 difference 2020 2019 difference 2020 2019 difference 
Collection 
period 
(days) 

50,75 50,27 + 31,96 33,06 - 60,94 63,25 - 

Credit 
period 
(days) 

38,27 33,86 + 30,75 41,37 - 38,99 44,68 - 

EBIT 
margin 
(%) 

7,40 7,73 - 7,82 4,30 + 9,54 9,09 + 

Interest 
cover 

7,88 7,08 + 9,58 3,40 + 8,48 6,84 + 

Operating 
revenue 
(Turnover) 
th USD 

193227,43 173851,80 + 516429,19 411437,69 + 114209,24 114998,02 - 

P/L before 
tax th USD 

9272,16 8518,05 + 10551,03 17078,02 - 15263,94 6373,07 + 

Profit 
margin 
(%) 

6,86 5,61 + 7,95 3,35 + 8,80 7,91 + 

ROA using 
P/L before 
tax (%) 

6,05 7,01 - 6,90 4,50 + 7,59 6,85 + 

ROE using 
Net income 
(%) 

9,55 9,60 - 9,51 7,25 + 12,76 12,92 - 

Solvency 
ratio 
(Asset 
based) (%) 

53,07 49,72 + 47,65 40,84 + 50,84 44,81 + 

The next step is to determine whether the changes in the median values were statistically significant. We will 
carry out a median equality test to show which medians of which indicators were different (significance level 
5%). The results of the median equality test (Wilcoxon test) for Portuguese companies are presented in Table 
6 and for Polish companies in Table 7. 

Table 6 - Equality median test for Portuguese companies  

Sector C - Manufacturing G - Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

J - Information and 
communication 

Wilcoxon test T Z  p-
value 

  T Z  p-
value 

  T Z  p-value   

Collection period 
(days) 

463,0000 0,3734 0,7088   723,0000 1,5982 0,1100   43,0000 0,9655 0,3343   

Credit period (days) 491,0000 0,2991 0,7648   1083,0000 0,3498 0,7265   50,0000 0,1569 0,8753   
EBIT margin (%) 536,0000 0,0492 0,9608   899,0000 1,4992 0,1338   17,0000 2,2286 0,0258 * 
Interest cover 182,0000 0,4782 0,6325   290,0000 0,1282 0,8980   4,0000 0,3651 0,7150   
Operating revenue 
(Turnover) th USD 

529,0000 0,1256 0,9000   998,0000 1,4309 0,1525   44,0000 1,5385 0,1239   

P/L before tax th 
USD 

582,0000 0,0615 0,9509   1257,0000 0,7030 0,4820   51,0000 1,5025 0,1330   

Profit margin (%) 532,0000 0,0929 0,9260   938,0000 1,2556 0,2093   26,0000 1,9311 0,0535   
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Sector C - Manufacturing G - Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

J - Information and 
communication 

Wilcoxon test T Z  p-
value 

  T Z  p-
value 

  T Z  p-value   

ROA using P/L 
before tax (%) 

539,0000 0,5026 0,6153   1192,0000 0,8714 0,3836   68,0000 0,7621 0,4460   

ROE using Net 
income (%) 

444,0000 0,5952 0,5517   805,0000 1,5716 0,1161   37,0000 1,6030 0,1089   

Solvency ratio 
(Asset based) (%) 

554,0000 0,1058 0,9157   1188,0000 0,1166 0,9072   65,0000 0,1551 0,8767   

"*" Means that we reject the hypothesis about equality of medians at the significance level of 5% 

Table 7 - Equality median test for Polish companies 

Sector C - Manufacturing   G - Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

  J - Information and 
communication 

  

Wilcoxon test T Z  p-value   T Z  p-
value 

  T Z  p-value   

Collection period 
(days) 

211,0000 0,4422 0,6583   48,0000 0,2825 0,7776   45,0000 0,0349 0,9721   

Credit period (days) 207,0000 0,2270 0,8204   28,0000 1,5380 0,1240   28,0000 1,2230 0,2213   
EBIT margin (%) 187,0000 0,6595 0,5096   42,0000 0,6592 0,5098   7,0000 2,6906 0,0071 * 
Interest cover 189,0000 0,3188 0,7499   37,0000 0,5940 0,5525   4,0000 2,9003 0,0037 * 
Operating revenue 
(Turnover) th USD 

164,0000 1,4089 0,1589   25,0000 1,7264 0,0843   35,0000 0,7338 0,4631   

P/L before tax th USD 219,0000 0,2777 0,7813   47,0000 0,3453 0,7299   30,0000 1,0832 0,2787   
Profit margin (%) 181,0000 0,7892 0,4300   49,0000 0,2197 0,8261   17,0000 1,7258 0,0844   
ROA using P/L before 
tax (%) 

216,0000 0,3394 0,7343   45,0000 0,0349 0,9721   27,0000 0,9414 0,3465   

ROE using Net income 
(%) 

215,0000 0,3599 0,7189   44,0000 0,1048 0,9165   33,0000 0,8736 0,3824   

Solvency ratio (Asset 
based) (%) 

92,0000 2,8899 0,0039 * 25,0000 1,7264 0,0843   25,0000 1,4327 0,1520   

 "*" Means that we reject the hypothesis about equality of medians at the significance level of 5% 

Based on the results from tables 6 and 7, it can be concluded that in Portuguese companies, only for the EBIT 
margin variable in the Information and communication sector, the medians in 2020 and 2019 were different, 
and the median value in 2020 decreased. In Polish companies, the differences in medians for the three 
variables were different from 0. The test results indicate that the medians of the variables determining the 
financial situation of companies did not differ in the period preceding the COVID-19 pandemic and the first 
year of the pandemic. 

To verify the second research hypothesis, we will analyse the equality of the medians of the ETR variable, 
broken down into the analysed sectors and countries. The analysis of the effective interest rate will be 
performed for the group of companies with positive P / L values before tax. Due to interpretation difficulties, 
the study will omit companies that disclosed P / L before tax and Taxation with opposite signs. We will deal 
with this issue in further research. In line with our expectations, the tax burden in accounting should be 
commensurate with the achieved financial results. Table 8 shows the ETR medians for Portuguese companies.  
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Table 8 - ETR median for Portuguese companies 

Sector C - Manufacturing G - Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

J - Information and 
communication 

Year 2020 2019 difference 2020 2019 difference 2020 2019 difference 

ETR 0,2212 0,2390 - 0,2650 0,2554 + 0,2554 0,2555 - 

Table 9 presents medians of ETR for companies from Poland. 

Table 9  - ETR median for Polish companies 

Sector C - Manufacturing G - Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

J - Information and 
communication 

Year 2020 2019 difference 2020 2019 difference 2020 2019 difference 

ETR 0,1862 0,2078 - 0,2036 0,2091 - 0,1805 0,2186 - 

Based on tables 8 and 9, it can be concluded that in most cases, the median ETR in the first year of the COVID-
19 pandemic was lower than in 2019. A further study will show whether the differences in ETR medians were 
statistically significant at the 5% significance level with the Wilcoxon test. The results of the Wilcoxon test for 
Portuguese companies are presented in Table 10 and for Polish companies in Table 11. 

Table 10 – Equality median test for ETR Portuguese companies 

Sector C - Manufacturing   G - Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

  J - Information and 
communication 

  

Wilcoxon 
test 

T Z p-value 
 

T Z p-
value 

 
T Z p-

value 
  

ETR 
2020 & 
ETR 
2019 

146,0000 1,2980 0,1943 
 

439,0000 1,7259 0,0844 
 

35,0000 0,3138 0,7537   

Table 11 – Equality median test for ETR Portuguese companies 

Sector C - Manufacturing   G - Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

  J - Information and 
communication 

  

Wilcoxon 
test 

T Z p-value 
 

T Z p-
value 

 
T Z p-

value 
  

ETR 
2020 & 
ETR 
2019 

48,0000 1,6331 0,1024 
 

22,0000 0,0592 0,9528 
 

22,0000 1,3336 0,1823   

Based on the results from Tables 10 and 11, it can be concluded that the medians of the ETR did not differ 
from each other (significance level 5%). 

5. CONCLUSIONS 

The analysis of the financial data of Polish and Portuguese companies is possible thanks to the standardisation 
of accounting and the implementation of IFRS. Based on the results of our research, we note that the financial 
performance of companies in the first year of COVID-19 depended on the sectors of the companies' activity 
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and countries. The study revealed the potential cultural and political impact (in the fight against COVID-19) 
on the activities of companies. Based on the median equality test for almost all variables determining financial 
performance, there were no grounds to reject the median equality hypothesis (significance level for the 
Wilcoxon test - 5%). Therefore, in the analysed sectors (C - Manufacturing, G - Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and motorcycles, J - Information and communication) and countries (Portugal and 
Poland), COVID did not significantly affect changes in financial performance. 

In line with our assumptions, companies' effective tax rate did not change significantly (significance level in 
the Wilcoxon test - 5%) in 2020 and 2019. Therefore, the accounting tools used to ensure the proportionality 
of the tax burden and the results of companies during the pandemic worked adequately. Thus, accounting is a 
stable financial reporting system. 

Our study is preliminary. The main limitation of our research is access to the financial data of companies for 
2020. Both in Portugal and Poland, these data will appear in the database with a delay, around June / July 
2021. This state results from national law. Our research will be continued in the future. 
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Resumo 
A análise do risco empresarial é, fundamental, no processo de robustecimento do governo corporativo. Nesta medida, 
grande parte deste destaque, é atribuído ao Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), responsável pelo desenvolvimento de um referencial de gestão do risco e, respetiva, implementação deste 
referencial nas empresas, sendo designado por Enterprise Risk Management-Integrated Framework (ERM-IF) (COSO, 
2016). A metodologia de investigação é subdividida numa análise teórica suportada na revisão da literatura na área 
da análise do risco, estratégia, auditoria e contabilidade. E numa análise empírica suportada num caso de estudo e a 
respetiva exposição ao risco. Nos resultados da investigação são discutidas as fragilidades e as potencialidades do 
referencial COSO, principalmente, quando geram informações distorcidas para a tomada de decisão, bem como a forma 
como as exposições ao risco são representadas no “heat map”.  

Palavras-chave 
Auditoria, Risco, Exposição, Estratégia, Contabilidade. 

Abstract 
The analysis of business risk is, fundamental, in the strengthening process of corporate governance. To this extent, a 
large part of this highlight is attributed to Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), responsible for the development of a risk management framework and, respectively, the implementation of 
this framework in companies, being called Enterprise Risk Management-Integrated Framework (ERM-IF) (COSO, 
2016). The research methodology is subdivided into a theoretical analysis supported by the literature review in risk 
analysis, strategy, auditing, and accounting. And an empirical analysis supported by a case study and the respective 
risk exposure. The results of the investigation are discussed weaknesses and potentialities of the COSO framework, 
mainly when they generate distorted information for decision making, as well as the way of risk expositions are 
represented in the “heat map”. 

Keywords 
Auditing, Risk, Exposition, Strategy, Accounting. 
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INTRODUÇÃO 

A análise do risco empresarial é um processo através do qual é possível entender seus desdobramentos na 
empresa, ou seja, suas consequências sobre a performance, os resultados, ou ainda, sobre a imagem da 
companhia. Em última instância, a análise de um risco culmina no entendimento de como esse evento afeta os 
objetivos pretendidos pela empresa. O efeito produzido por um evento de risco pode ser denominado 
“impacto” ou “severidade”, consistindo nas perdas potenciais provocadas pela materialização do evento. Esse 
impacto pode ser expresso através de um valor monetário que reflita, por exemplo: i) um investimento com a 
recomposição de ativos eventualmente danificados ou o pagamento de multas/indemnizações incorridas com 
danos ambientais; ii) o custo de oportunidade decorrente da perda de vendas ou de produtos não fabricados 
devido a paralisação da linha de produção; ou ainda iii) o valor correspondente à perda de uma quota de 
mercado. Outras métricas de avaliação de impactos são relacionadas a perdas intangíveis ou de difícil 
mensuração, tais como: o comprometimento da imagem institucional decorrente de, por exemplo, danos 
permanentes provocados à saúde de colaboradores ou ao meio ambiente. Assim, conclui-se que o impacto 
pode ser avaliado segundo múltiplas perspetivas. 

Além dos efeitos sobre a empresa, é necessário estimar as probabilidades de ocorrência desse evento de risco, 
ou seja, a probabilidade de que se materialize. A ISO 31010 (2019) aponta três abordagens de estimação de 
probabilidades: a extrapolação de dados históricos através de técnicas probabilísticas; técnicas preditivas tais 
como árvore de falhas e árvore de eventos; e métodos determinísticos baseados em cenários montados a partir 
da opinião de especialistas e da experiência empírica. A estimação da probabilidade de ocorrência de um 
evento de risco é um grande desafio. Bernstein (1997) explora a longamente estes conceitos de probabilidade 
associada à tomada de decisão na empresa, destacando tanto o aspeto psicológico envolvido na estimação 
julgamento quanto as limitações e imprecisões de métodos probabilísticos. Bernstein (1997) recorre às 
teorias económicas de Keynes destacando que as decisões baseadas na frequência histórica são rejeitadas na 
análise baseada em eventos, mas é favorável às previsões baseadas em proposições.  

No entanto, a simples observação repetida de eventos similares no passado é uma desculpa insatisfatória para 
acreditar que provavelmente ocorrerão no futuro (Bernstein, 1997). Keynes afirmou que dificilmente 
descobriremos um método de reconhecer probabilidades específicas sem nenhuma ajuda da intuição ou do 
julgamento direto (Keynes, 1921 apud Bernstein, 1997, 224-225). E Bernstein reforça essa posição ao 
concordar com Knight (1921), economista da Universidade de Chicago, que publicou, em 1921, ”Risk, 
Uncertainty, and Profit”, sendo a primeira obra relevante sobre tomada de decisão sob condições de incerteza 
(Bernstein, 1997). Knight, assim como Keynes, questionam a aplicabilidade da Lei dos Grandes Números, face 
à impossibilidade prática de um evento ser idêntico a um evento anterior, impedindo a composição das 
grandes amostras necessárias a esse método de análise. Para Knight (1921), a visão de que no mundo ocorrem 
situações que, nas mesmas circunstâncias, sempre se comportam da mesma maneira não encontra 
sustentação no mundo fático, pois o problema prático de inferência ou predição em qualquer situação 
particular gira em torno da impossibilidade de uma situação se repetir nas mesmas condições. 

Todavia as observações do comportamento do mercado financeiro, onde todas as decisões refletem uma 
previsão do futuro e onde a surpresa ocorre regularmente, deram-lhe a certeza de que a probabilidade 
subjetiva, baseada na experiência empírica era mais apropriada à estimação da probabilidade de ocorrência 
de eventos futuros. Segundo Knight (1921), a inferência tem pouca influência na formação das opiniões sobre 
as quais as decisões se baseiam, e isso vale para uma previsão com base em análise exaustiva ou um 
julgamento de probabilidade, a priori ou estatística, pois agimos com base em estimativas em vez de 
inferências, por "julgamento" ou "intuição", não raciocinando, na maior parte das vezes. Assim, a medida de 
exposição da empresa ao evento de risco é dada por: Exposição ao Risco = f (Probabilidade, Impacto). 
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O objetivo da investigação é desenvolver uma análise do risco empresarial através do referencial proposto 
pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), baseado no modelo 
Enterprise Risk Management-Integrated Framework (ERM-IF). 

A relevância da discussão nesta investigação será mensurar os impactos provocados por um evento do risco 
na empresa e a estimação de sua probabilidade de ocorrência justificando-se plenamente, pelo que será 
desenvolvido o debate científico da forma como é avaliado através do efeito de um evento do risco sobre a 
empresa, dado ser medido através da conjugação dessas duas variáveis: probabilidade e impacto.  

Face ao exposto, esta investigação desenvolve a análise do risco empresarial no processo de robustecimento 
do governo corporativo. Após esta introdução, seguem-se mais quatro pontos relacionados. Na primeira parte 
(ponto 2) apresenta-se a revisão da literatura na área da análise do risco, estratégia, auditoria e contabilidade, 
tendo subjacente o conceito de risco. Na segunda parte (ponto 3) apresenta a metodologia de investigação 
subdividida numa análise teórica e numa análise empírica que discute a exposição ao risco na empresa. Na 
terceira parte (ponto 4) analisam-se as práticas da adoção do referencial COSO Enterprise Risk Management-
Integrated Framework (COSO, 2016). Por último, na quarta parte (ponto 5) apresentam-se as conclusões que 
são o corolário das reflexões precedentes, destacando as fragilidades e as potencialidades do referencial COSO. 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

As pesquisas recentes mostram que existe um impacto considerável da utilização do modelo ERM-IF do COSO 
na performance financeira das empresas (Abu Hamour et al, 2021; Naser et al, 2017). As práticas de gestão do 
risco sugerem a representação gráfica da exposição a um evento do risco no plano cartesiano por meio de um 
método semiquantitativo plotando-se a probabilidade estimada no eixo das ordenadas (Y) e o impacto 
calculado no eixo das abscissas (X), ambas em escalas lineares, conforme figura 1. 

 

Figura 2 – Distribuição da exposição ao risco  

A figura 1 representa a exposição a um dado evento de risco, cuja probabilidade de ocorrência foi estimada 
como sendo de P e seu impacto sobre as operações da organização calculado como sendo igual a I. A exposição 
ao evento com risco associado é representada, individualmente, como sendo uma função da probabilidade 
estimada e do impacto calculado, sendo denominada heat map ou “gráfico de calor”, assim denominado por 
retratar as exposições através de representações visuais de cores que variam de “quentes” a “frias”, retratando 
exposições altas e baixas, respetivamente. A figura 2 ilustra essa representação e destaca os quadrantes 
normalmente considerados para efeito de definição de estratégias de mitigação do risco. 
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Figura 2 - Quadrantes de exposição ao risco 

Na figura 2, o Quadrante I, é onde se encontram as menores exposições. Os eventos de riscos apresentam baixo 
impacto e pequena probabilidade de ocorrência. Nos Quadrantes II e III: onde se encontram as exposições 
médias. No quadrante II pelo fato de que os impactos são baixos, porém a probabilidade de ocorrência do 
evento é alta. No quadrante III ocorre o inverso. No Quadrante IV: onde se concentram as maiores exposições, 
sabendo que os eventos de riscos de alto impacto possuem uma maior probabilidade de ocorrência. 

Crouhy et al (2001) afirmam sobre riscos operacionais em bancos, que a severidade descreve a perda 
potencial, uma vez ocorrida uma falha operacional e que a probabilidade de esta falha ocorrer num período 
de um ano deve ser avaliada. Ainda com relação à probabilidade, recomendam que, dada a dificuldade de 
quantificá-la, esta avaliação pode ser expressa como uma classificação ao longo de um continuum de 
probabilidade de cinco pontos de muito baixo a muito alto. 

Ao sugerir a adoção de um método qualitativo e, fundamentalmente, subjetivo para estimação de 
probabilidades, Crouhy et al (2001) corroboram a visão tanto de Keynes, apresentada por Bernstein, quanto 
de Knight no tocante à aplicabilidade da análise do histórico de materialização de eventos para extrapolação 
de probabilidades futuras. Sobre essa representação de riscos, esses autores reiteram que se trata de uma 
forma simplificada pelo fato de que a aplicação de uma distribuição de probabilidade, para vários riscos 
operacionais, não se justifica por ser por demais complexa, com o agravante de que poderia levar a conclusões 
errôneas dada a carência de informações históricas em número suficiente. 

Em 2004, o Basel Committee on Banking Supervision do Bank for International Settlements, estabeleceu 
através do “Acordo da Basiléia 2”, dentre outras recomendações, a necessidade de desenvolvimento de 
padrões quantitativos para a estimação de perdas decorrentes de riscos operacionais. Ainda assim, a 
abordagem qualitativa de Crouhy et al (2001) ainda é utilizada por organizações não financeiras para a 
estimação de probabilidade de ocorrência de eventos de riscos.  

O COSO ERM-IF (2016) dedica seu princípio 13 (em inglês Assesses Severity of Risk) à explanação de como 
analisar a severidade de um evento de risco sobre as operações de uma organização. Em termos práticos, os 
conceitos e recomendações são resumidos, superficiais e difusos: i) os métodos qualitativo e quantitativo de 
análise de impacto; ii) os modelos de estimação de probabilidade de ocorrência de um evento de risco; e, por 
fim iii) dedica boa parte desse capítulo a dissertar sobre riscos inerente e residual e tendência ao risco. Assim, 
é possível entrever nessas páginas que o COSO ERM-IF corrobora os conceitos relacionados a análise de 
impactos e probabilidades. 

O COSO ERM-IF (2016) detalhe que a exposição de uma empresa a um evento de risco é também função de 
seu impacto estimado e da probabilidade de ocorrência desse evento; e recomenda, ainda, que os impactos do 
evento de risco sobre uma organização sejam estimados à luz de seus objetivos corporativos ao afirmar que 
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os riscos de uma entidade são avaliados a fim de compreender a gravidade de cada risco para o cumprimento 
de suas estratégias e objetivos de negócios. Esse universo do risco forma a base a partir da qual uma empresa 
é capaz de construir um perfil de risco. 

Também é importante observar que o tom do comitê de auditoria é direcionador quanto à utilização da 
classificação dos riscos. E o risco de falha na produção dos relatórios financeiros é um dos riscos mais 
importantes que devem ser observados no dimensionamento dos riscos (Al-Shaer & Mahbub, 2021).  

Ao assim se posicionar, os formuladores desse referencial acertam quando vinculam a análise dos impactos 
de um evento de risco aos objetivos da empresa, o que faz todo o sentido; se risco, conforme conceituado, é 
um evento que pode comprometer a concretização de um determinado objetivo, nada mais sensato do que 
usar métricas relacionadas a esses objetivos para avaliar seus desdobramentos sobre a operação da 
organização, que vem a ser a exposição ao risco. Igualmente, acertam ao afirmar que essa é a base para a 
determinação da tendência a risco da empresa, porque a mensuração da exposição a um evento de risco é 
única forma de tornar tangível o que seria uma perda aceitável ou suportável. 

2. METODOLOGIA 

Na segunda parte apresenta-se a metodologia de investigação subdividida numa análise teórica e numa análise 
empírica que discute a exposição ao risco na empresa. Por um lado, a análise teórica é desenvolvida, através 
da revisão da literatura, na área da análise do risco com recurso à Norma ISO 31010 (ABNT, 2012; Burnay & 
Hass, 2009; IPQ, 2019;), na área da estratégia (Fraser, 2010, Yaraghi & Langhe, 2011; Oliveira, Méxas, Meiriño 
& Drumond, 2019), na área da auditoria (Malik, Zaman & Buckby, 2020) e na área da contabilidade (Beasley, 
Clune & Hermanson, 2005; Silva, Silva & Chan, 2019). Por outro lado, a análise empírica, através de um caso 
de estudo (Yin, 2018), de uma empresa do sector metalúrgico e o desenvolvimento da análise de exposição ao 
risco (AICPA, 2019),  com o objetivo de identifica o procedimento de uma análise do risco empresarial através 
do modelo Enterprise Risk Management-Integrated Framework (ERM-IF) do Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2010, 2011, 2016). A questão da investigação é saber se 
se pode definir uma proposta estratégica através de um modelo ERM-IF do COSO para uma empresa, dado que 
importa conhecer em que medida o impacto provocado por um evento com risco deve ser avaliado, de modo 
a estabelecer mecanismos de mitigação do risco na fase de planeamento da análise do risco empresarial.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise do risco, o impacto provocado por um evento do risco é a principal dimensão a ser considerada na 
avaliação de mecanismos de mitigação. Um evento do risco que tenha seu impacto classificado como 
“catastrófico” já é, por si só, motivo de atenção por parte dos gestores de uma companhia, independentemente 
da probabilidade estimada para sua ocorrência. Entretanto, essa constatação não é considerada na construção 
do “heat map”, já que a exposição é sempre definida com base na ponderação entre impacto e probabilidade. 

Por um lado, a exposição a um evento do risco de impacto catastrófico sempre será atenuada se a 
probabilidade for baixa. Por outro lado, essa fórmula de cálculo da exposição está pacificada, sendo utilizada 
por todos os referenciais da gestão do risco. Assim, Taleb (2008) afirma que numa exposição efetivamente 
elevada é provocada por um evento de baixa probabilidade e altíssimo impacto, denominado “o impacto do 
altamente improvável”. Samad-Khan (2005) explicita a incongruência de se classificar como “extrema” apenas 
as exposições decorrentes de riscos com alta probabilidade de ocorrência e de alto impacto, o que se configura 
em uma situação inverosímil.  

Assim, a categoria da exposição do risco é evidenciada na Figura 3 que associa a pontuação à categoria de 
exposição do risco. Para se corrigir as inconsistências é necessária a introdução deste duplo enquadramento 
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para definição da categoria da exposição. A categoria final será dada pela maior das duas e adicionalmente 
duas novas categorias serão incluídas na referida figura: uma categoria para designar os eventos de riscos 
plotados no canto superior direito do heat map, denominada “Risco?” em alusão aos chamados phantom risks 
(Samad-Khan, 2005). A designação da categoria inclui o ponto de interrogação como uma análise mais 
aprofundada para se certificar que a exposição ao risco foi realizada de forma apropriada; e outra categoria 
para classificar os riscos plotados no canto inferior esquerdo do heat map. Nesse quadrante se encontram os 
eventos de baixíssimo impacto e de baixíssima probabilidade de ocorrência, o que não se configura como um 
evento de risco merecedor de atenção por parte dos gestores. Essa categoria será chamada de “Não é risco”. 

O método de cálculo da exposição e representação gráfica, proposta pelo ERM-IF do COSO (COSO, 2016), é 
apresentado na figura 3, descrevendo uma probabilidade de ocorrência de um evento de risco constituída por 
cinco níveis que associa uma categoria de probabilidade a uma pontuação correspondente.  

 

Figura 3 - Distribuição da pontuação da probabilidade de ocorrência associado à exposição ao risco 

No gráfico 1, para cada categoria, é definida uma variável independente com base na avaliação da 
probabilidade de ocorrência e “pontuação”, sendo a variável dependente que atribui pontos a cada categoria 
e que será usada, posteriormente, para o cálculo de exposição. Ambas as variáveis são discretas, sendo que 
“categoria” assume os valores “muito provável”, “provável”, “possível”, “improvável” e “muito remota” e a 
“pontuação” assume 15, 12, 9, 6 e 3 pontos, conforme a figura 3 e com uma paleta de cores. A função Pontuação 
= f (Categoria de Probabilidade) correlaciona as variáveis “categoria” e “pontuação” em relação linear.  

  

Gráfico 1 - Pontuação por categoria de probabilidade de ocorrência 

Assim, na figura 4 será considerada a distribuição do impacto decorrentes da materialização de um evento de 
risco constituída por cinco níveis que associa uma categoria de impacto à uma pontuação correspondente. 

PONTUAÇÃO

15,00

12,00

9,00

6,00

3,00

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

CATEGORIA

Muito Provável

Provável

Possível

Improvável

Muito Remota
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Figura 4 – Distribuição da pontuação do impacto associado à exposição ao risco 

No gráfico 2, para cada categoria, a variável independente é definida com base na avaliação do impacto e 
“pontuação” é a variável dependente que atribui pontos a cada categoria que será usada posteriormente para 
o cálculo de exposição. Ambas as variáveis são também discretas, sendo que “categoria” assume os valores 
“catastrófico”, “elevado”, “moderado”, “marginal”, “irrisório” e “pontuação” assume os mesmos valores da 
tabela de probabilidades, ou seja, 15, 12, 9, 6 e 3 pontos.  A função Pontuação = f (Categoria de Impacto) que 
correlaciona as variáveis “categoria” e “pontuação” é linear e se encontra ilustrada no gráfico 2 seguinte.  

  

Gráfico 2 – Pontuação por categoria de impacto 

A exposição ou severidade é dada pelo produto entre pontos obtidos pela estimação da probabilidade de 
ocorrência do evento de risco e o impacto por ele provocado, conforme a fórmula a seguir: 

EXPOSIÇÃO ou SEVERIDADE = Probabilidade de ocorrência X Pontuação da categoria do Impacto 

Na figura 5 é apresentada a exposição ou severidade, onde é introduzido o cálculo da exposição, e de acordo 
com os valores mínimos e máximos das figuras 3 e 4, respetivamente, às categorias de probabilidade e 
impactos, sendo que a exposição pode variar entre 0 e 225 pontos. A figura 5 expressa os limites inferiores e 
superiores de cada categoria e a respetiva exposição calculada e justificada numa categoria, assumindo os 
seguintes valores: “Extrema”, Crítica”, Séria”, “Tolerável” e “Pouco Relevante”. 

 

Figura 5 – Categorias de Exposição 

PONTUAÇÃO

15,00

12,00

9,00

6,00

3,00

IMPACTO DECORRENTE DO RISCO

CATEGORIA

Catastrófico

Elevado

Moderado

Marginal

Irrisório

INFERIOR SUPERIOR

150,01 225,00

80,01 150,00

35,01 80,00

15,01 35,00

1,00 15,00

LIMITES

Tolerável

Pouco Relevante

Extrema

Crítica

TABELA DE ENQUADRAMENTO DA EXPOSIÇÃO

CATEGORIA

Séria
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Para o cálculo da exposição por este critério, comparemos três eventos de riscos. O Risco A tem probabilidade 
“Muito Remota” (3 pontos) e impacto “Catastrófico” (15 pontos), que resulta em uma exposição “Séria” (45 
pontos). O Risco B tem probabilidade “Muito Provável” (45 pontos) e impacto “Irrisório” (3 pontos), que 
resulta também em uma exposição “Séria” (45 pontos). O Risco C tem probabilidade “Muito Provável” (15 
pontos) e impacto “Catastrófico” (15 pontos), que resulta em uma exposição “Extrema” (225 pontos). 

 

Figura 6 – Análise Comparativa da Exposição ao Risco A, B e C 

Na figura 6, as exposições ao risco A e B são iguais à 45 e, portanto, equivalentes, recebendo ambos a 
classificação de exposição “séria”, de acordo figura6. Entretanto, esses riscos estão desenhados no “heat map”. 
O risco C é aquele que representa o pior cenário, cuja exposição alcança pontuação de 225 sendo classificada 
como “Extrema”. A análise do evento de risco B nos diz que é muito provável que ele ocorra e, em ocorrendo, 
terá impacto irrisório sobre a organização. Por este raciocínio, esse evento de risco não estaria entre aqueles 
que mereceriam grande atenção por parte dos gestores. O evento de risco A, cuja probabilidade de ocorrência 
é muito remota, produzirá efeitos catastróficos sobre a empresa, caso se materialize. Os riscos mais relevantes 
de uma empresa se situam exatamente no quadrante onde se encontra o risco A, e foi para gerenciá-los que se 
concebeu todo o aparato para monitoramento de riscos. Entretanto, o resultado da aplicação dessa escala 
endossada pelo ERM-IF do COSO (COSO, 2016) nos mostra que esses riscos têm a mesma exposição, ou seja, 
45 e por isso deveriam ter a mesma prioridade de tratamento. 

 

Figura 7 – “Heat map” da Exposição ao Risco A, B e C 

A análise do evento de risco C nos revela uma situação paradoxal: a existência de um evento de risco que se 
espera ocorrer várias vezes e que provoca impactos superlativos na organização. Seria factível que um evento 
de risco tivesse a probabilidade de ocorrência classificada como “MUITO PROVÁVEL” e seu impacto 
identificado como “CATASTRÓFICO”? Não é concebível que haja retorno satisfatório sobre o capital investido 

RISCO A RISCO B RISCO C

Categoria Muito Remota Muito Provável Muito Provável

Pontuação 3 15 15

Categoria Catastrófico Irrisório Catastrófico

Pontuação 15 3 15

Categoria Séria Séria Extrema

Pontuação 45 45 225

PROBABILIDADE

IMPACTO

EXPOSIÇÃO
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em um negócio com tal exposição. Essa conclusão denuncia uma grave falha nessa sistemática de cálculo de 
exposição. Dessa forma, a figura seguinte apresenta o enquadramento da referida exposição: 

 

Figura 8 – Distribuição da Exposição ao Risco por Categoria 

Na figura 9 é representado o heat map que evidencia a exposição ao risco, sabendo que a matriz é retangular, 
com escala expandida para os impactos (de 1 a 100), as escalas são exponenciais contínuas para a aferição da 
pontuação de probabilidade e impacto; e tem duplo enquadramento para categorizar a exposição ao risco, 
através da tabela de exposição propriamente dita e da tabela de exposição pelo impacto (dos dois, o maior). 

 

Figura 9 – “Heat map” da Exposição ao Risco com Setor A, B e C 

Na figura 9 são evidenciados os riscos nos mesmos setores A, B e C e verifica-se que essa representação retrata 
a realidade mais fielmente. Assim, no setor A, os eventos de riscos neste setor recebem o rótulo de “Risco?” 
indicando que é improvável que a análise deste tenha sido feita de forma acurada pois denota uma hipótese 
que não reflete a realidade. Pelo modelo aqui apresentado, caso algum risco seja desenhado nesse setor, novas 
análises devem ser efetuadas com urgência e se comprovada como correta, ações emergências devem ser 
tomadas. Entretanto é pouco provável que a análise original se sustente. Outro Setor é o B, sendo que a 
exposição ao risco requer maior atenção por parte dos gestores, sendo que o risco tem baixíssima 
probabilidade de materialização e com altíssimo impacto sobre as operações são aqueles que, de facto, pode 
comprometer a continuidade da empresa. E, ainda, o setor C: os ajustes efetuados no método de cálculo 
relativamente à exposição do risco do setor C agora reflete a pouca relevância que merece na análise do risco. 
Sem dúvida, que os eventos de risco com alta probabilidade e com baixo impacto não devem ser objeto de 
preocupação por parte dos gestores das empresas, sendo que a pontuação atribuída a eles por esse método 
endossa essa visão. Wahyuni, & Novita (2021) corroboram com a visão estratégica da gestão de riscos baseada no COSO. 
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Sem dúvida, que a definição de uma estratégia competitiva,  começa no planeamento estratégico da empresa e utilizando 
o modelo ERM-IF do COSO, permite ampliar a tomada de decisão com avaliação do risco. 

4. CONCLUSÃO 

Esta investigação está centrada na análise do risco empresarial sendo, fundamental, no processo de 
robustecimento do governo corporativo da empresa. A análise teórica é suportada na revisão da literatura na 
área da gestão do risco e na auditoria, tendo se confirmado as melhorias no modelo ERM-IFM do COSO, para 
representar a exposição a evento de riscos. Nos resultados da investigação foram discutidas as fragilidades e 
as potencialidades do referencial ERM-IF do COSO, principalmente, a adoção de escalas exponenciais em 
substituição às lineares, a substituição da matriz quadrada por outra retangular e a adoção de critério de duplo 
enquadramento para definição da categoria de exposição foi possível melhorar a representação gráfica da 
exposição ao risco, de modo a que quando o sistema de informação da empresa geram dados e informações 
distorcidas para a tomada de decisão, as mesmas são representadas no heat map. A análise empírica foi 
suportada num caso de estudo de uma companhia metalúrgica e a respetiva exposição ao risco permitiu 
explorar o espaço existente para a proposição de mecanismos que permitam considerar o ERM-IF do COSO, 
como uma ferramenta essencial na análise de exposição ao risco e assim evidencia um olhar mais próximo à 
realidade empresarial. A principal limitação desta investigação é constituir uma primeira abordagem, pelo que 
muito há ainda para ser desenvolvido, nomeadamente definir que é um evento com risco, quais os 
procedimentos utilizados para avaliar o evento com risco e, ainda, por se tratar de uma aplicação do modelo 
ERM-IF do COSO a um caso de estudo não é generalizável, mas o desenvolvimento futuro será alargar para 
uma amostra de empresas que permita encontrar  
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Resumo 
Portugal representa um dos países da União Europeia mais dependentes das empresas de transporte de mercadorias. 
A economia do país abrandaria drasticamente se todos os transportes de mercadorias parassem. O desempenho 
financeiro do setor dos transportes tem sido foco de atenção em diversos estudos, não só para académicos, como 
também para investidores, mas existe uma escassez de literatura científica que aborde o desempenho financeiro das 
empresas de transporte rodoviário de mercadorias. Neste contexto, tendo em conta a importância deste setor na 
economia nacional, o presente estudo tem como objetivo investigar se o preço dos combustíveis influencia de forma 
direta o desempenho das empresas de transporte de mercadorias. De forma a alcançar o objetivo proposto, foi utilizada 
uma amostra constituída por 498 empresas portuguesas, no período compreendido entre 2011 e 2017. 
Adicionalmente, foi estudado o subperíodo compreendido entre 2011 e 2014, de modo a compreender o impacto da 
crise da dívida soberana e da intervenção da Troika no desempenho das empresas portuguesas do setor em análise. A 
metodologia utilizada para testar as hipóteses formuladas foi o modelo de dados em painel, mais concretamente, o 
Generalized Method of Moments (GMM- System) inicialmente proposto por Arellano e Bond (1991) e desenvolvido por 
Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998). De uma forma geral, o sinal e significância das variáveis em estudo 
demonstram que as variáveis internas e externas influenciam o desempenho das empresas analisadas e que de facto 
os gastos com combustível são um importante fator de influência. Conclui-se que, quanto maior são os gastos com 
combustível menor é o desempenho das organizações. 

Palavras-chave 
GMM, ROA, Transporte de mercadorias. 

Abstract 
Portugal represents one of the European Union countries most dependent on freight transport companies. The 
country's economy would slow down dramatically if all freight transport stopped. The financial performance of the 
transport sector has been the focus of attention in several studies, not only for academics, but also for investors, but 
there is a shortage of scientific literature that addresses the financial performance of road haulage companies. In this 
context, taking into account the importance of this sector in the national economy, this study aims to investigate 
whether the price of fuels directly influences the performance of freight transport companies. In order to achieve the 
proposed objective, a sample consisting of 498 Portuguese companies was used, in the period between 2011 and 2017. 
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Additionally, the subperiod between 2011 and 2014 was studied, in order to understand the impact of the sovereign 
debt crisis and Troika's intervention in the performance of Portuguese companies in the sector under analysis. The 
methodology used to test the formulated hypotheses was the panel data model, more specifically, the Generalized 
Method of Moments (GMM-System) initially proposed by Arellano and Bond (1991) and developed by Arellano and 
Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). In general, the sign and significance of the variables under study 
demonstrate that the internal and external variables influence the performance of the companies analyzed and that 
fuel costs are in fact an important influencing factor. It is concluded that, the greater the expenses with fuel, the lower 
the performance of the organizations. 

Keywords 

GMM, ROA, Freight Transport. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dado que o aumento do preço dos combustíveis tem sido uma realidade cada vez mais evidente em Portugal, 
é importante perceber se este fator está a afetar de alguma forma o desempenho das empresas de transporte 
de mercadorias. Assim sendo, a motivação base para análise deste tema assenta nessa mesma questão, uma 
vez que continua a ser um assunto em aberto. Entre académicos e trabalhos científicos não existe um consenso 
sobre quais as variáveis mais adequadas que melhor expliquem o desempenho das empresas, no entanto a 
Rendibilidade tem sido uma variável vulgarmente aceite e nessa medida, seguindo por exemplo, Vieira, Neves 
e Dias (2019); Cancela, Neves, Rodrigues e Dias (2020) ou Neves e Branco (2020), irá considerar-se a 
Rendibilidade operacional para avaliar o desempenho empresarial. Segundo Marzantowicz (2016), na 
Polónia, existe uma relação inversa entre o lucro dos transportes e o aumento do preço do petróleo e para 
Rickwood (2009), essa exposição não visa ser evitada, dado que a curto prazo não existem alternativas viáveis 
que consigam substituir os produtos petrolíferos no setor dos transportes. Neste trabalho, pretende-se 
analisar se o preço do combustível tem influência nos níveis de desempenho das empresas de transporte de 
mercadorias, em Portugal. A metodologia utilizada para testar as hipóteses formuladas foi a abordagem 
econométrica, Generalized Method of Moments (GMM), utilizando dados em painel.  Neste sentido, o estudo 
considera um período global compreendido entre 2011 e 2017, assim como uma subamostra para o período 
registado entre 2011 e 2014, já que este foi o período em que Portugal se encontrava num programa de 
assistência económico-financeiro pela Troika5. Os principais resultados mostram que a maioria das variáveis 
utilizadas são estatisticamente significativas para o desempenho das empresas. O preço dos combustíveis 
influencia a performance das empresas de transporte de mercadorias.  Quanto ao subperíodo da crise, não são 
observadas diferenças notórias. No entanto, atendendo à situação económica que Portugal atravessou, 
verificou-se uma alteração ao nível da variável Dimensão (Size), como esperado. De facto, neste período 
quanto maior a dimensão das empresas menor a sua rendibilidade, sugerindo que foram estas as mais afetadas 
com esta crise tal como mostraram para uma amostra de empresas portuguesas Neves, Serrasqueiro, Dias e 
Hermano (2020). O resto do artigo  encontra-se organizado da seguinte forma: na secção 2 é efetuada uma 
breve revisão da literatura sobre o tema, assim como as hipóteses a testar; de seguida, na secção 3, apresenta-
se a metodologia do estudo, incluindo amostra, variáveis e método de estimação; na secção 4 são discutidos 
os principais resultados, tanto para a amostra global como para o período de crise da dívida soberana, e por 
fim, na secção 5 apresentam-se as principais conclusões, limitações e sugestões para investigações futuras. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

O setor dos transportes desempenha um papel significativo no desenvolvimento da economia Portuguesa. 
Qualquer bem-estar económico e social depende em grande parte do desempenho do seu sistema de serviços 
de transporte, Aschauer (1990). Um dos elementos que afeta o desempenho nas empresas de transporte é o 
preço do combustível. Os níveis mais elevados de lucratividade estão normalmente associados aos preços mais 
baixos dos combustíveis. Do ponto de vista económico, os custos incorridos durante o processo de compra do 
combustível desempenham um papel fundamental no plano financeiro de uma empresa de transporte de 
mercadorias, Marzantowicz (2016).  

O preço do combustível está dependente de fatores macroeconómicos que afetam o país, como a lei da oferta 
e da procura. Ainda assim, do ponto de vista prático, o preço do combustível é um fator importante que 
contribui para o desenvolvimento da empresa. O funcionamento dos transportes sem combustível não é 
possível.  

 
5 Troika- É a designação atribuída à equipa composta pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão 

Europeia. É uma equipa constituída por consultores, analistas e economistas que são responsáveis pelas negociações com os países que 

solicitam um pedido de assistência financeira, de forma a consolidar e estabilizar as dívidas e contas públicas. 
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2.1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO-RENDIBILIDADE DO ATIVO (RETURN ON ASSETS-ROA) 

Segundo Santos e Brito (2012), o desempenho é representado pela rendibilidade da empresa que 
naturalmente influencia o seu valor de mercado. Para os autores, a rendibilidade mede a capacidade de uma 
empresa gerar lucro, através dos seus ativos e assim a melhor forma de aferir da existência dessa rendibilidade 
será através da rendibilidade do ativo, comummente aceite como ROA (Return On Assets, no termo anglo-
saxónico). Existem na literatura atual várias variáveis que podem influenciar o desempenho, embora com 
objetivos diferentes. Assim sendo, ainda não existe um modelo universal que possa ser aplicado a todas as 
empresas. Vieira, Neves e Dias (2019), citando alguns autores recentes, enfatizam as vantagens e 
desvantagens dos indicadores utilizados como variáveis dependentes, de modo a explicarem o desempenho 
das empresas. As vantagens prendem-se com o facto de conseguirem avaliar a posição da organização em 
relação aos seus concorrentes e fornecerem uma previsão para atuais ou potenciais investidores. Para Zahra 
e Pearce (1989); Rhoades, Rechner e Sundaramurthy (2001), as medidas contabilísticas apresentam algumas 
desvantagens, tais como o facto de poderem ser sujeitas a manipulação e poderem subestimar os valores dos 
ativos influenciando os potenciais resultados. De acordo com, Neves e Proença (2020), a ROA é utilizada para 
avaliar o desempenho operacional de uma empresa em relação aos investimentos realizados. Contudo, os 
analistas ao usarem este indicador não consideram se a empresa usou capital próprio ou dívida para financiar 
os investimentos. Trata-se de um indicador intrínseco de gestão e independente da forma como a empresa se 
financia. Para Hunjra, Chani, Javed, Naeem e Ijaz, (2014); Demirgünes (2016), são as variáveis de natureza 
contabilística as que devem ser utilizadas quanto à explicação do desempenho, como por exemplo, a ROA. 
Sendo considerada uma medida eficiente de gestão porque demonstra a capacidade que uma empresa tem de 
gerar resultados para fazer face aos recursos, Neves (2003).  Um elevado valor deste rácio significa que a 
empresa está a atuar de uma forma eficaz quanto aos seus ativos. Também segundo um trabalho clássico de 
Walsh (1996), este é um bom indicador de desempenho. O objetivo do presente estudo assenta na 
identificação dos fatores que podem contribuir para melhorar o desempenho nas empresas de transporte de 
mercadorias. 

2.2. DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESES: VARIÁVEIS ESPECÍFICAS DAS EMPRESAS 

2.2.1. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS 

Os produtos petrolíferos são a principal fonte de energia para o setor dos transportes. Numa época em que os 
preços dos combustíveis aumentam e os orçamentos são limitados, as empresas de transporte são 
pressionadas para garantir a máxima produtividade a um custo mínimo, Jon e Richard (2012). 

O preço dos combustíveis influencia a performance das empresas de transporte de mercadorias, devido ao 
facto de estas dependerem em grande parte dos produtos petrolíferos como fonte de energia. 

Aggarwal, Akhigbe e Mohanty (2012), estudaram o efeito das mudanças no preço do petróleo nas empresas 
de transporte da Standard & Poor's (S&P). Os autores constataram que os retornos das empresas de 
transporte são afetados negativamente pelo preço do petróleo quando este sobe. 

Portugal por ser um país sem reservas petrolíferas próprias é altamente dependente das importações deste 
produto. Assim sendo, a indústria petrolífera desempenha um papel fulcral na economia nacional, sendo a 
principal fonte de energia primária no nosso país e, consequentemente, uma indústria cujo desempenho tem 
impacto em quase todos os setores de atividade no nosso país. 

Considerando a literatura, a hipótese será formulada da seguinte forma:  

H1: Os Gastos com Combustível influenciam negativamente o desempenho das empresas de transporte de 
mercadorias. 
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2.2.2. DIMENSÃO 

A dimensão da empresa no modelo retratado é denominada como Size. Esta é medida através do logaritmo do 
valor contabilístico do total de ativos (Zeitun e Tian, 2007; Onaolapo e Kajola, 2010). São vários os estudos 
que consideram que o desempenho de uma empresa está positivamente relacionado com a dimensão. Além 
disso, empresas maiores têm maior capacidade de enfrentar a concorrência e obter proveito das economias 
de escala (Fiegenbaum e Karnani, 1991; Hardwick, 1997; Lee, 2009). Considerando a variável ROA e ROE como 
medidas de desempenho, existem autores que corroboram que existe um impacto positivo e significativo do 
desempenho na dimensão, como por exemplo, Yang e Chen (2009); Pantea, Gligor e Anis (2013). Também, 
Zeitun e Sleh (2015), afirmam que a dimensão afeta de forma positiva o desempenho da empresa, 
considerando como medidas, a ROA e Q de Tobin. Segundo Serrasqueiro e Nunes (2008), existe uma vasta 
literatura que sustenta a relação positiva entre dimensão e desempenho, como por exemplo, os estudos de 
Russeeuw (1997); Wing e Yiu (1997); Meijaard, Brand e Mosselman (2005); Beise-Zee e Rammer (2006); 
Chiao, Yang e Yu (2006); Ooghe, Van Laere e Langhe (2006); Rickne (2006); Sels, De Winne, Delmotte, Maes, 
Faems e Forrier (2006); Shin (2006); Andries e Debackere (2007). Considerando o mercado português, 
Serrasqueiro e Nunes (2008); Miralles-Marcelo, Mirrales-Quirós e Lisboa (2014), também concluíram que o 
desempenho é positivamente influenciado pela dimensão das empresas. No entanto, existe uma perceção 
alternativa sobre estas relações. Yoon (2004), indica que um aumento na dimensão de uma empresa acima do 
nível ideal, pode significar uma diminuição do desempenho. Um pior controlo de gestão como consequência 
do aumento da dimensão pode contribuir para encontrar uma relação negativa entre dimensão e desempenho, 
segundo Pi e Timme (1993). As empresas mais pequenas, devido à menor rigidez da estrutura organizacional, 
podem reconhecer que será mais fácil obterem oportunidades de crescimento. Além disso, estas podem ter 
uma maior capacidade de se ajustar aos processos de inovação. Consequentemente, o aumento da dimensão 
não contribui necessariamente para o aumento do desempenho, Rogers (2004). Também, Vintila e Nenu 
(2015), encontram uma relação negativa entre dimensão e desempenho da empresa, usando o retorno das 
ações como medida para o desempenho. Por seu turno, Vieira, Neves e Dias (2019), não encontraram relação 
entre a dimensão das empresas portuguesas e o seu nível de desempenho. Considerando as conclusões obtidas 
por vários autores e por não existir consenso na literatura, formulamos a seguinte hipótese (sem sinal 
definido): 

H2: A Dimensão da empresa influencia o seu desempenho. 

2.2.3. RESULTADO LÍQUIDO 

O Resultado Líquido é um dos indicadores mais importantes na avaliação das empresas, Kumar (2015). Está 
associado à continuidade e sobrevivência da empresa no futuro, Colauto e Beuren (2006). Para os 
investidores, esta variável é presumivelmente a que melhor reflete a situação económico-financeira em que a 
empresa se encontra, Ress e Shane (2012). São várias as vantagens aquando da observação deste indicador, 
como por exemplo, o facto de conseguir fornecer um feedback imediato às partes interessadas.  

Para Ferraro (2011), o Resultado Líquido influencia o desempenho empresarial, podendo também influenciar 
muito a avaliação da empresa. Não existe literatura adicional, tanto quanto se sabe, sobre o impacto dos 
resultados líquidos gerados no período com os níveis de desempenho empresarial. Contudo, uma vez que 
alguns autores referem esta variável como possível medida para o desempenho, acreditamos que não 
existindo colinearidade entre variáveis, ela possa justificar a maior ou menor rendibilidade operacional. 
Também reforçamos a importância desta variável, por ser uma das que mais contribui para o designado, 
shareholder value e este poder ser determinante da rendibilidade. Segundo Freeman, Harrison, Wicks, Parmar 
e de Colle (2010), existe uma relação positiva entre shareholder value e o desempenho das empresas.  
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De acordo com a possibilidade desta variável contribuir para um melhor desempenho das empresas, é 
colocada a seguinte hipótese: 

H3: O Resultado Líquido da empresa influencia positivamente o seu desempenho. 

2.2.4. TANGIBILIDADE 

Quanto mais ativos tangíveis uma empresa possuir melhores são as garantias a oferecer e menor será o risco 
de incumprimento e de custos financeiros associados, segundo Harris e Raviv (1991); Vieira e Novo (2010); 
Dasilas e Papasyriopoulos (2015). A tangibilidade dos ativos é encarada como um dos determinantes mais 
importantes para o desempenho empresarial. Sendo que uma empresa que disponha de ativos fixos tangíveis 
tem normalmente melhor acesso ao mercado de dívida, a taxas mais competitivas (Neves, 2014). A 
tangibilidade é dada pela relação entre os ativos fixos tangíveis e o total de ativos das empresas e representa 
a estrutura de ativos presente nas organizações (Cancela, et al. 2020).  Segundo os estudos de, Alipour, 
Mohammadi, e Derakhshan (2015); Alves (2011); Dawar (2014); Kumar et al., (2017); Neves (2018), os ativos 
são normalmente utilizados como forma de garantia para os credores. Dawar (2014); Pouraghajan e Malekian 
(2012), concluíram que a tangibilidade tem um efeito positivo e significativo na variável ROA. Também um 
estudo realizado por, Zeitun e Saleh (2015); Zeitun e Tian (2007), corrobora a teoria de que a tangibilidade 
afeta significativamente a ROA. No entanto, por exemplo Kamasak (2017) mostra que os intangíveis são mais 
importantes que os ativos tangíveis para o aumento da performance das empresas Turcas. De facto, a 
literatura não é consensual. Para Bhattarai (2016), a tangibilidade dos ativos está negativamente associada à 
performance económica. Igualmente, Setiadharma et al., (2017), constataram que a tangibilidade afeta 
negativamente o valor da empresa. O estudo refere que empresas que utilizam os seus ativos para o 
financiamento têm melhor desempenho, do que as empresas que utilizam alavancagem para financiar as suas 
operações. Considerando os resultados anteriores sobre este tema, a hipótese é formulada da seguinte forma 
(sem sinal definido):  

H4: A Tangibilidade da empresa influencia o seu desempenho. 

2.2.5. LIQUIDEZ GERAL 

A Liquidez mede a capacidade de uma empresa fazer face às suas responsabilidades de curto prazo. Quanto 
mais elevado o rácio, maior a solvabilidade de curto prazo da empresa, garantindo um fundo de maneio 
positivo quando este indicador for superior a 1. Deloof (2003), concluiu que uma maior liquidez permite que 
as empresas atinjam as suas obrigações de curto prazo facilmente, sem nenhum custo adicional, o que significa 
maior rendibilidade. Goddard, Tavakoli e Wilson (2005), argumentam que uma maior liquidez permite que as 
empresas aproveitem as oportunidades de investimento rentáveis e sejam capazes de lidar com possíveis 
alterações que possam ocorrer no mercado em que operam. Também, Ding, Guariglia e Knight (2013); Enqvist, 
Graham e Nikkinen (2014), concluíram que a liquidez é determinante no desempenho da empresa. Do mesmo 
modo, Demirgünes (2016) e Safdar, Awan, Ahmed, Qureshi e Hasnain (2016), encontraram evidências de que 
a liquidez tem impacto positivo na variável ROA. Quanto mais elevado for o nível de liquidez da empresa, maior 
capacidade tem para conseguir enfrentar as mudanças de natureza competitiva nos mercados onde operam, 
contribuindo para um aumento do desempenho, Goddard et al. (2005). No entanto, as conclusões sobre este 
rácio e o desempenho não são unânimes. De acordo, com Fama e Jensen (1983); Myers e Rajan (1995); Adams 
(1996); Pottier (1998) e Adams e Buckle (2003), uma maior liquidez tem como consequência o aumento dos 
problemas de agência, entre gestores e acionistas. Segundo estes autores, os gestores que possuem mais 
informação sobre as melhores alternativas de investimento, tendem a investir mais em projetos que 
fortaleçam a sua posição, do que em projetos que contribuam para melhorar a rendibilidade da empresa. 
Segundo Serrasqueiro e Nunes (2008), a liquidez não é relevante para explicar o desempenho das PMEs 
portuguesas. Nos estudos de, Singh e Pandey (2008); Afeef (2011); Alavinasab; Davoudi (2013) ou Neves e 
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Branco (2020), não se verifica também uma relação estatisticamente significativa entre a liquidez e a 
rendibilidade. Jose, Lancaster e Stevens (1996); Wang (2002); Eljelly (2004); Bardia (2004); Narware (2004), 
concluem que a liquidez tem um efeito estatisticamente negativo no desempenho das empresas. Tendo em 
conta os argumentos apresentados, formula-se a seguinte hipótese (sem sinal definido): 

H5: A Liquidez Geral da empresa influencia o seu desempenho. 

Na Tabela 1 apresentam-se, de forma resumida, os sinais esperados para as variáveis explicativas do modelo. 

Tabela 3 – Variáveis e sinais esperados 

Variáveis 
Independentes 

Designação no Modelo Fundamentação 
Teórica 

Sinal Esperado 

Gastos com 
Combustível 

GC Aggarwal et al., (2012). Negativo (-) 

Dimensão Size Yang et al., (2009); 
Pantea (2013); 

Zeitun et al., (2015). 

Positivo (+) 

Pi et al., (1993); 
Vintila et al., (2015). 

Negativo (-) 

Resultado Líquido RL Ferraro (2011). Positivo (+) 

Tangibilidade IMBO Dawar (2014); 
Pouraghajan et al., 

(2012). 

Positivo (+) 

Bhattarai (2016); 
Setiadharma et al., 

(2017). 

Negativo (-) 

Liquidez Geral LG Safdar (2016); 
Demirgünes (2016). 

Positivo (+) 

Eljelly (2004); 
Narware (2004). 

Negativo (-) 

3. METODOLOGIA 

3.1. AMOSTRA 

Com o presente trabalho pretende-se investigar o desempenho das empresas de transporte de mercadorias 
do setor português, no período compreendido entre 2011 e 2017. A amostra selecionada para este estudo 
corresponde a 498 empresas portuguesas, obtida através da informação disponível da base de dados SABI 
(Sistema de Análise de Balanços Ibéricos), facultada pela Bureau Van Dijk. Foram consideradas todas as 
empresas do setor dos transportes de mercadorias, exceto as microempresas, uma vez que apesar de 
representarem 85% do tecido empresarial português, apenas apresentam 21% do volume de negócios dos 
transportes de mercadorias. Também foram excluídas as empresas com ausência de dados sobre as variáveis 
independentes para pelo menos 4 anos consecutivos, condição necessária para testar a ausência de correlação 
de segunda ordem na metodologia proposta, Arellano e Bond (1991); Arellano e Bover (1995) e Blundell e 
Bond (1998).  

3.2. VARIÁVEL DEPENDENTE 

A variável dependente utilizada é a rendibilidade dos ativos, designada no modelo por, ROA. A escolha desta 
variável está relacionada com o facto deste indicador ser facilmente observado, quer para gestores, como para 
investigadores, de modo a conseguirem perceber a eficiência de uma empresa no uso dos seus ativos, de forma 
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a gerar lucros, Mucharreira e Antunes (2015). Esta variável é uma medida de natureza económica que permite 
uma avaliação da qualidade da gestão. ROA, é a proporção do EBIT pelo total de ativos, Guest (2009). 

Esta variável tem uma boa aplicação quando comparamos empresas similares ou comparamos com resultados 
passados dessa mesma empresa.  

A fórmula de cálculo é a seguinte:  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝐴
 

Em que, EBIT designa Resultado Antes de Juros e Impostos (Earnings Before Interest and Taxes) e TA designa 
o Total dos Ativos. 

3.3. VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

A variável Gastos com Combustível (GC) representa os gastos com combustíveis da empresa e é calculada pelo 
logaritmo do valor dos GC. A variável Dimensão (Size) é aqui estudada como o logaritmo do Total de Ativos da 
empresa, Bandyopadhyay e Barua (2016); Vieira et al., (2019). A variável Resultado Líquido (RL) é dada pela 
diferença entre o Total de Proveitos e o Total de Gastos e Perdas, em milhares de euros, Coelho e Carvalho 
(2007). Neste caso e uma vez mais para estacionaridade  da série foi usado o logaritmo dos RL A variável 
Imobilizado Corpóreo (IMBO) representa todos os ativos tangíveis de qualquer empresa indispensáveis para 
o exercício da atividade, Setiadharma e Machali (2017). Neste trabalho e para estacionar os dados foi usada 
esta variável em relação ao total de ativos da empresa. A variável Liquidez Geral (LG) é um rácio que mede a 
capacidade da empresa pagar o seu passivo corrente ou dívidas de curto prazo com o ativo corrente, ou seja, 
o que a empresa transforma em dinheiro no prazo de um ano, Neves (2003); Neves e Branco (2020).  

A fórmula de cálculo é a seguinte:  

𝐿𝐺 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

 

Tabela 2 – Descrição das Variáveis  

Variável Dependente Definição/Proxy Autores 

Rendibilidade do Ativo (ROA) 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Guest (2009); Neves (2003); 
Vieira et al., (2019). 

Variáveis Independentes   
Gastos com Combustível (GC) Gastos com o combustível  

Dimensão (Size) ln (Ativo Total) Zeitun et al., (2007); Onaolapo et 
al., (2010); Bandyopadhyay et al., 

(2016); Vieira et al., (2019). 
Resultado Líquido (RL) Ln(RL) 

 
Coelho et al., (2007). 

Imobilizado Corpóreo (IMBO) 
 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑥𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔í𝑣𝑒𝑙

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Kumar et al., (2017). 
 

Liquidez Geral (LG) 
 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

Neves (2003); Neves e Branco 

(2020). 
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3.4. MÉTODO DE ESTIMAÇÃO 

Para testar o modelo proposto é utilizada a metodologia de dados em painel. Esta metodologia refere-se à 
amostra de indivíduos ou entidades (que poderão representar um conjunto de pessoas, empresas, países, 
setores, entre outros), que é analisada ao longo do tempo e permite obter múltiplas observações sobre cada 
indivíduo da amostra (Hsiao, 2003). Esta metodologia permite estudar as variações das variáveis selecionadas 
no estudo e entre diferentes empresas que é o que se pretende nesta investigação. Segundo, Arellano (2003), 
Gujarati (2006) e Wooldridge (2010), os dados em painel consideram não só uma dimensão temporal, como 
também, uma dimensão transversal ou longitudinal, uma vez que, os dados em painel conseguem medir 
melhor os efeitos do que em dados unicamente transversais ou unicamente temporais não seriam observados. 
Na escolha da metodologia foram tidas em consideração algumas questões importantes. Ao contrário da 
análise cross section, utilizando dados em painel é possível controlar a heterogeneidade individual. Este facto 
é bastante importante, uma vez que as decisões de gestão influenciam a ROA e neste contexto pode estar 
intimamente relacionada com o problema de endogeneidade. A metodologia de dados em painel combina a 
possível endogeneidade entre a variável dependente e algumas das variáveis explicativas do modelo, por meio 
de instrumentos adequados. Mais concretamente, o estimador GMM, utiliza valores desfasados da variável 
dependente em níveis e em diferenças, como por exemplo, instrumentos, bem como, valores desfasados de 
outros regressores que poderiam possivelmente sofrer de endogeneidade. Este último problema conduziria a 
uma correlação entre as variáveis endógenas e o termo de erro que levaria a estimativas inconsistentes, se 
não fossem tratadas devidamente, Neves (2018). Assim sendo, o modelo de estimação utilizado neste estudo, 
foi o Método dos Momentos Generalizados, designado como GMM, desenvolvido por Arellano et al., (1995) e 
Blundell et al., (1998). Comparativamente com outros modelos, esta metodologia evidencia várias vantagens, 
conforme Arellano et al., (1991) e Hsiao (2007), i) Maior quantidade de informação disponível e tratada; ii) 
Maior variabilidade dos dados; iii) Maior controlo da endogeneidade que tendencialmente surge pela relação 
de causalidade; iv) Maior controlo da colinearidade possível entre variáveis independentes, ou seja, menor 
colinearidade; v) Redução do problema da negligência de variáveis explicativas; vi) Maior número de graus de 
liberdade e maior eficiência na estimação; vii) Inferência mais precisa dos parâmetros do modelo, Hsiao 
(1995); viii) Maior capacidade para capturar a complexidade das relações; e ix) Maior controlo do impacto das 
variáveis omitidas, Neves, Serrasqueiro, Dias e Hermano (2020). Esta metodologia permite ainda suprimir a 
heterogeneidade inobservável que pela natureza dos problemas pode alterar os resultados, Neves (2018). De 
salientar ainda que o uso de dados em painel dinâmicos apresenta vantagens adicionais quando comparados 
com os estimadores estáticos. Por exemplo, o uso de variáveis nas primeiras diferenças permite a eliminação 
da correlação entre os efeitos individuais não observáveis. Já a variável dependente (lagged) e a utilização de 
variáveis instrumentais permite eliminar a correlação entre o erro e a variável dependente, evitando possíveis 
enviesamentos de resultados. O modelo GMM permite analisar os efeitos das variáveis independentes sobre a 
ROA e perceber a importância dos aspetos individuais e temporais na explicação da Rendibilidade, como 
medida de performance adotada. A natureza transversal e temporal dos dados em painel possibilita analisar 
relações significativas entre as variáveis dependentes e independentes, quer ao longo do tempo, quer entre 
vários tipos de empresas, e assim, observar padrões entre estas. Embora não exista um consenso sobre quais 
as melhores variáveis para explicar o desempenho de uma empresa, selecionou-se a rendibilidade dos ativos, 
designada de ROA, para avaliar o desempenho das empresas. A utilização do método de estimação GMM pode 
ajudar a constatar quais os determinantes que têm impacto significativo sobre o desempenho. 

O modelo é dado da seguinte forma: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡1  + 𝛽2𝑋𝑖𝑡2  + … + 𝜀𝑖𝑡 

i = 1,…, N (N indivíduos); t = 1,…, T (T períodos de tempo) e N x T o número total de observações. 
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3.5. ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

Modelo Dinâmico – General Method of Moments (GMM) 

Atendendo à literatura anterior, o modelo a testar apresenta a seguinte forma funcional: 

𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐺𝐶)𝑖,𝑡 + 𝐵2(𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝑅𝐿)𝑖,𝑡 + 𝛽4(𝐼𝑀𝐵𝑂)𝑖,𝑡 + 𝛽5(𝐿𝐺)𝑖,𝑡 + 𝛽6(𝑅𝑂𝐴)𝑖,𝑡−1 +  εi,t 

Em que, 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 representa a variável dependente que corresponde à Rendibilidade do Ativo; (𝐺𝐶)𝑖,𝑡 – Gastos 
com Combustível;  (𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑖,𝑡 – Dimensão; (𝑅𝐿)𝑖,𝑡 – Resultado Líquido; (𝐼𝑀𝐵𝑂)𝑖,𝑡 – Imobilizado Corpóreo; 
(𝐿𝐺)𝑖,𝑡 – Liquidez Geral; 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−1– Rendibilidade do Ativo do ano anterior ; 𝜀𝑖,𝑡  – Erro; i – Empresas e t – 

Tempo 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO - PERÍODO GLOBAL 

Aquando da observação do modelo, através do estimador GMM system, foi possível auferir os resultados que 
se resumem na tabela 3. 

Após realizadas as estimações do modelo de dados em painel podemos constatar que, a maioria das variáveis 
independentes utilizadas são significativas, sendo que a variável que não é significativa para o desempenho 
das empresas é a Liquidez Geral. No que diz respeito aos Gastos com Combustível, este é um indicador 
estatisticamente significativo, corroborando a Hipótese 1.  Como esperado, os Gastos com Combustível 
apresentam um sinal negativo, estando em concordância, com o estudo dos autores, Aggarwal et al., (2012). 
Quanto mais elevados forem os gastos com o combustível, menor será o desempenho das empresas de 
transporte de mercadorias, nomeadamente porque estas empresas estão muito dependentes deste 
combustível para a própria atividade empresarial. Por conseguinte, os resultados sugerem que a variação do 
preço do gasóleo tem influência direta na variável ROA de uma empresa do setor dos transportes de 
mercadorias. Relativamente à variável Dimensão (Size), esta apresenta uma relação positiva e significativa, o 
que permite aceitar a Hipótese 2. Sendo que, empresas maiores têm maior capacidade para enfrentar a 
concorrência. Também a evolução do desempenho é marcada pelo aumento da competitividade.  

Tabela 3 – resultados do modelo-período global  
Variáveis Coeficiente Erro Padrão Z Valor-p 

Cons 4.994383 (2.01519) 2.48 0.013 ** 
𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 0.3869747 (0.0218363) 17.72 0.000 *** 
𝑮𝑪𝒊𝒕 -2.449946 (1.340712) -1.83 0.068 * 

𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 0.0154518 (0.0085729) 1.80 0.071 * 
𝑹𝑳𝒊𝒕 0.0089868 (0.0018014) 4.99 0.000 *** 

𝑰𝑴𝑩𝑶𝒊𝒕 -0.00096 (0.0002255) -4.26 0.000 *** 
𝑳𝑮𝒊𝒕 0.0611791 (0.1042484) 0.59 0.557 

Sargan   21.41873 (19) 0.3141 
Wald    549.20 (6) 0.0000 

AR (1)   -3.2057 0.0013 
AR (2)   -0.15626 0.8758 

As regressões foram calculadas utilizando dados em painel não balanceados compostos por 498 empresas e aproximadamente 2988 
observações. As variáveis utilizadas foram definidas nas secções anteriores. A restante informação necessária para ler esta tabela é a 
seguinte: i) Erro padrão assintótico consistente de heteroscedasticidade entre parênteses. Também se pode verificar que: i) *, **, e *** 
indicam que as variáveis são significativas aos níveis 10%, 5% e 1% respetivamente. O teste Sargan com um valor p superior a 5% 
demonstra que os instrumentos são válidos, e os valores entre parenteses neste teste representam os graus de liberdade; (iii) O teste 
Wald tem um valor p inferior a 5% o que significa que a significância conjunta e os coeficientes são significativamente distribuídos 
assintoticamente como χ2 sobre uma hipótese nula sem significância, com os graus de liberdade entre parenteses. A tabela demonstra 
que não existem problemas de correlação de segunda ordem no modelo, ver AR (2). 
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Considerando o mercado português, Serrasqueiro et al., (2008); Miralles-Marcelo et al., (2014), concluíram 
que a dimensão das empresas influencia positivamente o desempenho das organizações. Esta relação é 
também corroborada por, Yang et al., (2009); Pantea et al., (2013); Zeitun et al., (2015). Além de que maior 
dimensão significa que mais recursos de capital estão disponíveis. Mais recursos significam uma maior 
oportunidade para as empresas terem um melhor desempenho. Empresas maiores têm maior capacidade para 
obter descontos maiores na compra da principal fonte de energia deste setor, do que empresas pequenas. 
Empresas com uma maior dimensão também podem usufruir de uma rede de distribuição muito maior e ao 
mesmo tempo de uma vantagem comercial mais elevada. Verifica-se ainda a existência de uma relação positiva 
e significativa entre o Resultado Líquido e o desempenho, para um nível de significância de 1%. O que sugere 
que, quanto mais elevado for, melhor para o desempenho empresarial. Este resultado mostra-se coerente com 
o estudo do autor Ferraro (2011). Deste modo, os resultados obtidos permitem validar a Hipótese 3. Quanto 
maior o Resultado Líquido, maior o desempenho das empresas. Este resultado sugere uma adequada estrutura 
de capital, garantindo às empresas a maximização da riqueza dos acionistas, o consequente aumento da 
rendibilidade e do seu valor. Consistente com a Hipótese 4, a variável Imobilizado Corpóreo afeta o 
desempenho das empresas, no entanto o sinal é negativo, de acordo com Bhattarai (2016) e Setiadharma et 
al., (2017) que constataram que a tangibilidade dos ativos está negativamente associada ao desempenho. Tal 
pode ser justificado devido ao facto das empresas portuguesas terem necessidade de investir na modernização 
dos seus equipamentos para obterem maior competitividade e, desta forma, hipotecam os resultados neste 
período de investimento. Segundo Neves et al., (2020), a tangibilidade também influencia negativamente o 
investimento em I&D. Este estudo defende que as empresas utilizam os seus ativos para criar valor e não para 
mais investimentos em I&D. Este resultado pode indicar que as empresas devem reduzir o investimento em 
ativos tangíveis, ou então utilizá-los de forma mais eficiente. Quanto maior for o nível de ativos das empresas, 
mais elevados são os seus gastos e, por conseguinte, menores os resultados e a rendibilidade. Por último, a 
variável Liquidez Geral não apresenta significância para o desempenho das empresas. Este resultado, por sua 
vez, pode ser justificado pelo facto de que uma elevada liquidez pode não significar, necessariamente, uma 
melhor performance da empresa. De facto, este resultado vai ao encontro da ideologia já enunciada por, 
Serrasqueiro et al., (2008); Singh et al., (2008); Afeef (2011); Alavinasab et al., (2013); Afonina et al., (2014), 
onde concluíram que a liquidez não é relevante para explicar o desempenho. Consequentemente, não se aceita 
a Hipótese 5. 

4.2 . RESULTADOS E DISCUSSÃO - PERÍODO TROIKA 

A situação económico-financeira internacional ficou marcada no período de 2008 pela crise financeira global, 
que se traduziu numa forte recessão económica. Esta crise trouxe para a economia um conjunto de efeitos 
nefastos em cascata o que teve grande repercussão em alguns países da zona-euro, inclusive em Portugal, 
sendo um dos mais afetados. No ano de 2011, o nosso país entrou num período de crise profunda, tendo 
necessidade de ser intervencionado por um Programa de Assistência Financeira, denominado de Troika. 
Naturalmente, sugere-se que o impacto da crise teve um impacto significativo sobre o desempenho económico 
e financeiro das empresas, aquando de uma forte redução do nível de rendibilidade dos ativos. O período 
analisado (2011-2017) inclui a crise económico-financeira e a posterior intervenção da Troika, considerando-
se relevante analisar esse mesmo período (2011-2014). A crise apesar de trazer momentos de dificuldade 
para as empresas, pode também representar momentos de oportunidade para o crescimento das mesmas. 
Neste sentido, o objetivo é investigar se no subperíodo analisado, se verificaram alterações significativas do 
impacto da crise no desempenho das empresas. 

Na tabela 4 são apresentadas as estimações do modelo de dados em painel para a amostra das empresas 
portuguesas do setor dos transportes de mercadorias, para o subperíodo de 2011 a 2014.  
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Tabela 4 – resultados do modelo-período Troika (2011-2014)  

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Z Valor-p 

Cons 15.9006 (2.833149) 5.61 0.000 *** 
𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 0.2596555 (0.0606851) 4.28 0.000 *** 
𝑮𝑪𝒊𝒕 -8.990546 (1.929215) -4.66 0.000 *** 

𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 -0.0156466 (0.0076742) -2.04 0.041 * 
𝑹𝑳𝒊𝒕 0.0097981 (0.0026058) 3.76 0.000 *** 

𝑰𝑴𝑩𝑶𝒊𝒕 -0.0007782 (0.0004541) -1.71 0.087 * 
𝑳𝑮𝒊𝒕 0.0235177 (0.1818434) 0.13 0.897 

Sargan   3.462053 (4) 0.4837 
Wald   79.12 (6) 0.0000 

As regressões foram calculadas utilizando dados em painel não balanceados compostos por 498 empresas e aproximadamente 1494 
observações. As variáveis utilizadas foram definidas nas secções anteriores. A restante informação necessária para ler esta tabela é a 
seguinte: i) Erro padrão assintótico consistente de heteroscedasticidade entre parênteses. Também se pode verificar que: i) *, **, e 
*** indicam que as variáveis são significativas aos níveis 10%, 5% e 1% respetivamente. O teste Sargan com um valor p superior a 
5% demonstra que os instrumentos são válidos, e os valores entre parenteses neste teste representam os graus de liberdade. 
 

Considerando os resultados observados na tabela 4, é possível constatar semelhanças significativas no que se 
auferiu nas relações obtidas no período estudado anteriormente, de 2011 a 2017. É de notar que todas as 
relações observadas são semelhantes, em ambos os períodos, sendo que as únicas diferenças a registar são ao 
nível da variável Dimensão. Resumindo, em ambas as fases é possível verificar que os Gastos com Combustível, 
o Resultado Líquido, o Imobilizado Corpóreo e a Dimensão, estão significativamente relacionados com o 
desempenho organizacional. É relevante dizer-se que o preço do gasóleo face ao do petróleo é o dobro do que 
era, aquando da intervenção da Troika (2011-2014). No entanto, o preço dos combustíveis tem acompanhado 
as subidas e descidas do preço do petróleo, ou seja, as empresas diminuíram os seus gastos com o combustível 
no período em análise. Relativamente à variável Dimensão, mesmo em tempos de crise, esta mostra-se 
determinante para o desempenho, embora apresente um sinal negativo. Este resultado pode ser justificado 
pelo facto de existir uma diminuição dos ativos, o que promove uma menor visibilidade e uma menor atenção 
por parte dos investidores e do mercado. Resultante das restrições impostas pela Troika, as empresas 
reduziram o seu investimento. Como esperado, e tendo em conta que o principal objetivo de uma empresa é 
maximizar o lucro, o Resultado Líquido está positivamente relacionado com o desempenho das empresas no 
período em análise. A variável Imobilizado Corpóreo, embora apresente um coeficiente associado negativo, 
continua a ser determinante para a performance, mesmo perante a crise da dívida soberana. As empresas com 
ativos fixos tangíveis suficientes podem usá-los como garantias para melhores financiamentos, no entanto 
nesse período não melhoram a rendibilidade já que envolve o pagamento de juros e outros gastos associados 
ao investimento. É o investimento que introduz nas organizações, os equipamentos e os processos que 
permitem o avanço do conhecimento e que permite utilizar de forma mais produtiva os recursos disponíveis. 
Talvez a pensar na rendibilidade futura os gestores tenham realizado estes esforços de investimento. Dada a 
enorme dependência e importância deste setor na economia portuguesa, os resultados obtidos parecem não 
surpreender. A relevância das mesmas variáveis em diferentes períodos só reforça que se trata de um setor 
prioritário e que a sua paragem poderá significar, como já aconteceu, a atrofia da economia, por via da ausência 
de consumo. 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo estudar os determinantes do desempenho das empresas de transporte de 
mercadorias, numa amostra de 498 empresas portuguesas durante o período de 2011 a 2017. Utilizando a 
metodologia de dados em painel, os resultados mostram que o desempenho empresarial é afetado por fatores 
externos e internos às organizações. É de evidenciar que tanto os gastos com combustível, como os 
determinantes referentes à gestão das organizações são preponderantes para o desempenho destas 
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organizações. Este estudo também analisou o impacto da crise financeira global e da intervenção da Troika, 
compreendido entre os anos de 2011 a 2014, de modo a compreender o impacto que a crise teve na 
performance das empresas portuguesas analisadas. Praticamente todas as relações se mantiveram, sendo que 
não se verificou a perda de nenhuma relevância estatística nas variáveis independentes. Por conseguinte, o 
efeito da crise evidencia alguns desafios, tanto para aos gestores, como para aos investidores, que tiveram de 
ajustar as decisões financeiras, de modo a conseguirem manter um bom nível de desempenho, atendendo à 
evolução das condições macroeconómicas. A concretização do estudo vem colmatar a carência de estudos na 
área do desempenho dos transportes de mercadorias, em Portugal. Na elaboração do mesmo, a principal 
limitação está relacionada com a obtenção de dados completos para todas as variáveis em estudo. Concluindo, 
não deixa de ser importante de destacar alguns possíveis problemas para o setor analisado. A concorrência 
que este tipo de transportes tem no território nacional é fraca. E uma vez que, o seu principal concorrente são 
os transportes ferroviários, poderia ser interessante comparar os determinantes do desempenho deste tipo 
de transportes, considerando ainda outros países com sistemas e transportes semelhantes ao português. Para 
além disso, estudar outros países, muito dependentes deste setor mas em entornos institucionais distintos. 
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Resumo 
Este estudo investiga qual a relevância das transações de compra/venda de ações pelos insiders na performance 
financeira das empresas que compõem o PSI-20. Para alcançar esse objetivo, os autores utilizaram os dados das 
empresas não financeiras divulgados nos respetivos balanços e demonstrações de resultados no período 
compreendido entre 2013 e 2017. Os dados das operações de compra/venda pelos insiders foram recolhidos nos 
comunicados de transações internas entregues pelas empresas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
para o mesmo intervalo temporal. A variável dependente escolhida para avaliar a performance empresarial foi o rácio 
Return On Asset, ROA, a qual foi estimada através da análise de dados em painel com efeitos fixos. Os resultados obtidos 
apontam para uma relação negativa entre as posições compradas/vendidas e a performance das empresas, apesar do 
volume transacionado não se apresentar significativo. Portanto, o aumento de controlo das empresas portuguesas por 
parte dos seus administradores sinaliza a existência de conflitos de interesses dos gestores, sejam financeiros ou para 
fortalecer a sua continuidade no cargo, relativamente aos interesses da empresa. 

Palavras-chave 
Insiders, Performance, Empresas Portuguesas 

Abstract 
This study investigates the relevance of stock purchase/sale transactions by insiders in the financial performance of 
the companies that make up the PSI-20, the Portuguese benchmark. To achieve this objective, data from non-financial 
companies disclosed in the respective balance sheets and income statements in the period between 2013 and 2017 
are used. The data from the purchase/sale transactions by insiders were collected in the internal transaction reports 
delivered by the companies to the Portuguese Securities Market Commission (CMVM) for the same time interval. The 
dependent variable chosen to assess corporate performance was the Return On Asset, ROA ratio, which was estimated 
through the analysis of panel data with fixed effects. The results obtained suggest a negative relationship between the 
long/short positions and the companies' performance, although the volume traded is not significant. Therefore, the 
increased control of Portuguese companies by their managers signals the existence of conflicts of interest of the 
managers, whether due to financial reasons or to strengthen their continuity in the position 
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1. INTRODUÇÃO 

Todos sabemos do poder da informação no que respeita à influência na performance económica de empresas. 
Fama (1970) sugere que a teoria do mercado eficiente está intimamente relacionada com a informação e o 
preço de mercado, sendo que a mesma propõe que o mercado como um todo é eficiente em relação à 
informação, ou seja, os preços dos ativos refletem as informações disponíveis.  Dessa forma, os investidores 
que teoricamente são racionais e possuem acesso a todas as informações existentes, não serão capazes de 
obter um retorno acima da média do mercado. Entretanto, não há na literatura um consenso entre os autores 
a respeito do impacto do uso da informação, bem como as insiders information, sobre a performance 
empresarial. Este artigo tende a contribuir com estudos recentes na literatura, que procuram definir fatores 
que possam ser significativos na performance das empresas, de entre eles, o uso de informações privilegiadas 
para operações de compra/venda de ações, o insider trading, pelos seus gestores. Tal performance foi avaliada 
com base no indicador contabilístico Return On Assets, ROA, face a alguns indicadores financeiros, como 
liquidez, nível de alavancagem financeira, gastos operacionais e tamanho da empresa. Diante deste cenário, 
além da investigação do efeito de métricas de corporate performance, este trabalho também tem o objetivo de 
pesquisar o impacto das transações realizadas por insiders e seus respetivos volumes na performance de 
empresas não financeiras listadas no índice PSI-20 durante os anos de 2013 a 2017. Os resultados obtidos 
após estimação do modelo com base de dados em painel mostram que os insiders podem ter um impacto 
negativo na performance empresarial, através das suas transações de compra/venda de ações, todavia o 
volume de papeis negociado não se mostrou significativo. Este estudo encontra-se dividido da seguinte forma: 
a Secção 2 apresenta a revisão de literatura, com alguns dos indicadores que são mais utilizados para 
determinar a performance das empresas. Além da formulação das hipóteses, esta secção também apresenta 
outras variáveis, uma vez que acreditamos que tais variáveis complementam a nossa investigação. Na secção 
3, apresenta-se o desenho da metodologia, base de dados e construção da amostra, bem como o método de 
estimação usado. A secção 4 expõe os resultados e respetivas análises, por fim, as conclusões dos autores, 
limitações do estudo em questão e pontos para estudos futuros são abordadas na secção 5. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

O presente estudo pode ser dividido em duas matrizes principais para determinar se há relevância das 
transações dos insiders na performance das empresas do PSI – 20: Insider Information (Ahern,2017; Kamardin, 
H. 2014; Pettit e Venkatesh,1995; Claessens et al 2002) e  Corporate Performances (Pervan e Višić 2012; 
Modigliani e Miller 1958; Burja 2011; Filbeck, G., Louie, K., & Zhao, X. 2014; Deloof, 2001; Aktan et al 2018). 

Existem diversas variáveis que podem ser utilizadas para a construção do modelo, mas não há um consenso 
no meio científico para determinar qual é o melhor, diante disso o presente artigo decidiu utilizar o ROA 
(Return On Asset), como variável dependente do modelo. Rhoades et al. (2001) conclui que as medidas 
contabilisticas são objeto de manipulação e podem subestimar os valores dos ativos, o que pode influenciar 
os resultados. Zahra, S.A. e Pearce, J.A. (1989) concluem que as medidas de mercado refletem o desempenho 
ajustado ao risco, no entanto são frequentemente sujeitos a influências além do controlo dos gestores. Embora 
esses autores discordem da utilização de medidas contabilísticas como o ROA, há diversos outros estudos que 
utilizam o indicador como métrica para avaliar o desempenho, como por exemplo Finkelstein e Boyd (1998) 
e Finkelstein e Hambrick (1990). 

Diante dos factos expostos, estamos cientes que podemos sofrer críticas por causa da medida escolhida, 
entretanto é importante ressaltar que a mesma é amplamente utilizada na comunidade científica.   
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2.1. CORPORATE PERFORMANCE 

2.1.1. DIMENSÃO 

A análise da influência da dimensão da empresa sobre a sua performance já foi alvo de vários estudos na 
literatura e é considerada uma das métricas fundamentais na estimação da performance organizacional. 
Alguns autores apontam, tais como Pervan e Višić (2012), que existe uma relação positiva com base no 
conceito de que grandes empresas possuem acessibilidade a diversificação do seu portfólio e oportunidade de 
investimento em negócios de escalas maiores. Tais convicções foram de acordo com os resultados encontrados 
por Tamizhselvan (2010) e Isik, Unal & Unal (2017). Também Yang and Chen (2009) e Pantea, Gligor e Anis 
(2013) mostraram empiricamente que a dimensão da empresa tem um sinal significativo e positive na 
performance, usando o ROA e o ROE como medidas de avaiação de performance. 

Por outro lado, há estudos, que mostram uma relação negativa. Por exemplo, Aktan et al (2018) e Drew, 
Naughton e Madhu (2007) sugerem que empresas emergentes possuem uma maior capacidade de gerar lucros 
do que grandes empresas. Também, Vintila e Nenu (2015) mostram uma relação negativa entre dimensão e 
performance empresarial, usando, a rendibilidade das ações como medida de avaliação de performance. Tal 
contradição na literatura é encontrada em Hatem (2014), onde obteve uma relação positiva entre dimensão e 
performance das empresas Suecas e uma relação negativa das empresas Suíças e Italianas, utilizando a métrica 
contabilística ROA (Return On Asset) como medida de performance. Em relação ao mercado português, a 
literatura prévia, também apresenta resultados discordantes, Serrasqueiro (2008) encontrou uma relação 
positiva entre a dimensão da empresa (pequenas e médias) e a sua performance. Contudo, Vieira, Neves e Dias 
(2019) mostram que a dimensão da empresa não é significativa para determinar a performance empresarial. 

A partir dos resultados não consensuais presentes na literatura, formulamos a seguinte hipótese  

H1: A dimensão da empresa tem um impacto significativo na performance empresarial. 

2.1.2. LEVERAGE 

Desde o modelo apresentado por Modigliani e Miller (1958), o qual defende que o valor da empresa é 
independente da sua forma de financiamento, o estudo da influência da estrutura de capital na performance 
empresarial foi alvo de vários artigos, bem como o de Serrasqueiro (2009), o qual encontra uma relação 
negativa entre a dívida total e a performance de empresas no mercado português, medida pela sua 
lucratividade. A autora justifica tal resultado através da lógica que empresas com endividamento são expostas 
a pagamentos de encargos periódicos, os quais impossibilitam que os recursos sejam canalizados para 
projetos lucrativos. Tal conceito é consistente com os resultados encontrados por Sadeghian et al (2012). 

Tailab (2014) encontrou no seu estudo uma relação negativa entre o nível de endividamento e a performance 
empresarial, a qual foi medida pelas variáveis ROA (Return On Asset) e ROE (Return On Equity), no mercado 
energético americano. No mercado português, Vieira, Neves e Dias (2019) no seu estudo sobre os fatores 
determinantes para a performance empresarial, obtiveram uma associação negativa com o endividamento 
empresarial e o indicador de mercado Q de Tobin. Paralelamente, vários estudos apontam uma relação 
positiva entre performance e o nível de alavancagem da empresa, tal como o estudo de Akhtar et al (2012), o 
qual afirma que mais alavancagem financeira pode-se traduzir numa melhor performance empresarial e dessa 
forma permitir que a empresa obtenha um crescimento sustentável. 

De acordo com a literatura, formulamos a seguinte hipótese.  

H2: O endividamento da empresa possui um impacto significativo na performance empresarial. 
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2.1.3. GASTOS OPERACIONAIS 

Dentro dos inúmeros estudos elaborados para análise dos principais pontos que possam ter impacto na 
performance de uma empresa, os gastos operacionais também podem desempenhar um papel importante na 
rentabilidade da empresa. Burja (2011) encontrou uma relação significativa no aumento da rentabilidade da 
empresa através da redução das despesas operacionais, tal resultado é consistente com os resultados de 
Doyran (2013), o qual sugere que um nível maior de eficiência empresarial beneficia a sua performance.  Até 
o momento, a literatura existente apresenta lacunas em relação á definição dos fatores que são determinantes 
na performance das empresas portuguesas, e por isso acreditamos que a análise da métrica dos gastos 
operacionais irá contribuir para a literatura e proporcionará maiores detalhes do perfil das empresas 
portuguesas, até porque numa altura de grandes preocupações sociais, o interesse em acautelar uma vida com 
mais qualidade aos colaborados, será importante. 

Baseados nestes resultados, formulamos a seguinte hipótese: 

H3: Os gastos operacionais da empresa possuem um impacto significativo na performance empresarial. 

2.1.4. VOLUME DE NEGÓCIOS 

É um importante indicador para determinar a saúde financeira de uma empresa, o mesmo determina o valor 
do montante recebido dos bens e serviços vendidos pela empresa na sua atividade operacional durante um 
determinado período de tempo. Deste modo, o indicador ajuda a avaliar e classificar o desempenho da 
empresa. Tuan, T. M., Nha, P. V. T., Long, T. P. e Phuong, T. T. (2019) concluíram que o volume de negócios tem 
uma relação positiva e significativa com a rentabilidade das empresas (ROA) no Vietnam. 

Segundo Filbeck, G., Louie, K., e Zhao, X. (2014), as vendas das empresas tiveram um impacto significativo no 
ROA no período pré e pós crise europeia, chegando à conclusão que a redução das vendas durante o período 
estudado ocasionou uma redução do indicador ROA. De acordo com a literatura exposta anteriormente, 
formulamos a nossa hipótese. 

H4: O volume de negócio tem um impacto significativo na rentabilidade da empresa. 

2.1.5. LIQUIDEZ 

A liquidez reflete a capacidade e a velocidade da empresa de transformar os seus ativos em caixa, este é um 
importante indicador porque demostra a capacidade da empresa no curto prazo de honrar com os seus 
compromissos financeiros à medida que se forem vencendo. No mundo real, imprevistos acontecem e geram 
custos que poderiam ser evitados se as empresas tivessem recursos líquidos (Deloof, 2001). Enqvist et al. 
(2014) demostram que a gestão da liquidez em períodos de crise afeta positivamente o desempenho da 
empresa. É evidente que a liquidez assume um papel importante no crescimento da empresa, entretanto os 
resultados encontrados em relação a essa variável não seguem apenas uma direção. Deloof (2003) e Palazzo 
(2012), concluem que existe uma relação positiva entre as reservas e o retorno do caixa. Khidmat, W e 
Rehman, M. (2014) encontraram uma relação positiva entre a liquidez e o ROA, utilizando 36 empresas do 
Paquistão no período de (2001 a 2009). Safdar et al. (2016) demostra uma relação positiva da liquidez com o 
ROA utilizando empresas do setor industrial de açúcar do Paquistão.  Pasiouras, F. e K. Kosmidou (2007), 
encontram uma relação negativa entre rentabilidade e liquidez. Wang (2002) obteve uma relação negativa 
entre a liquidez e o desempenho da empresa. Veira et al. (2019) demonstram no seu estudo que a liquidez 
afeta negativamente o desempenho das empresas portuguesas não financeiras no período de 2010 a 2015, 
indicando um possível aumento do problema de agência entre o acionista e gestor, sinalizado por Fama e 
Jensen (1983). Observados os argumentos expostos, formulamos a seguinte hipótese. 

H5: A liquidez tem um impacto significativo na rentabilidade da empresa. 
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2.2. INSIDER INFORMATION 

O insider trading, apesar de ser um assunto de vários estudos científicos, continua a gerar debates em relação 
á sua participação na performance da empresa. Muitos autores, como Pettit e Venkatesh (1995), Kamardin, H. 
(2014) e Ahern (2017) encontram uma relação positiva entre a tomada de decisão por parte dos insiders e o 
desempenho da empresa, observando um alinhamento dos interesses entre os insiders e os acionistas (efeito 
alinhamento). 

Contudo, alguns artigos na literatura, tal como Claessens et al (2002) mostram uma relação negativa entre a 
participação na gestão e a performance empresarial, estes resultados são coerentes com a teoria de 
entrincheiramento, defendida por Stulz (1988), a qual relata que os gestores podem tomar uma série de 
decisões para contribuir para a sua permanência no controlo da empresa, dentre elas o aumento da detenção 
de ações com direito a voto na sua carteira, alteração na estrutura de capital e no quadro corporativo. Stulz 
(1988) ainda conclui que tais medidas estão negativamente correlacionadas com o valor da empresa. 

Diante dos resultados não consensuais na literatura, as seguintes hipóteses são formuladas: 

H6: Os insiders têm um impacto significativo na rentabilidade da empresa. 

H7: O volume das transações realizadas por insiders possui um impacto significativo na performance 
empresarial. 

3. METODOLOGIA 

3.1. DADOS 

A amostra foi construída utilizando 13 empresas não financeiras cotadas na Euronext Lisbon e que 
compunham o índice PSI-20 por ao menos três anos durante o período de 2013 a 2017. As empresas 
financeiras foram excluídas do modelo, devido ao facto das mesmas terem certas especificações, e por isso 
deverem ser estudadas separadamente. Para estudar as hipóteses formuladas na seção anterior, utilizámos a 
base de dados SABI para a obtenção das variáveis de Corporate Performance e para construir as variáveis de 
Insiders Information utilizámos os relatórios disponibilizados pelas empresas e entregues na CMVM. 

3.2. METODOLOGIA 

Para investigar o impacto das transações dos insiders no desempenho da empresa, utilizámos a metodologia 
de dados em painel. Esse método detém uma característica notável que é poder ser estimado mesmo com a 
ausência de algumas observações. Hsiao (2007) destaca ainda o maior controle sobre a endogeneidade e 
colinearidade, permitindo maior número de graus de liberdade e maior eficiência na estimativa das variáveis. 
O modelo também permite a supressão da heterogeneidade que poderia influenciar os resultados (Neves 
2018). Especificamente, o modelo a seguir é estimado: 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡+1 = 𝑇𝐴𝑖𝑡 +  𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 +  𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝑉𝑁𝑖𝑡 + 𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 + 𝑇𝐼𝑉𝑇𝑖𝑡 +  𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   (1) 

A análise efetuada através de dados em painel é de extrema importância para o presente estudo, devido ao 
facto de nos permitir controlar a heterogeneidade individual, e esse facto é relevante porque a variável 
dependente é movida por decisões humanas e em certas circunstâncias pode ser intimamente relacionada à 
especificidade de cada empresa (Vieira, Neves & Dias 2019). Com a construção da base de dados, conseguimos 
estimar a equação 1 pelo modelo de mínimos quadrados ordinários (OLS), efeitos aleatórios (ER) ou efeitos 
fixos (FE). Para escolher o modelo mais apropriado foram realizados os testes de to pool or not to pool, teste 
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de Breusch-Pagan e o teste de Hausman, após a realização de todos os testes, chegou-se à conclusão que o 
modelo de efeitos fixos foi o mais adequado para a análise. 

Tabela 4 – Definição das Variáveis 

Variável 
 

Descrição dos Cálculos 
  

Variável dependente 

ROA 
 

EBIT/ Ativo Total 
  

Variáveis Independentes 

Dimensão 
 

Logaritmo do Ativo Total 

Endividamento 
 

Passivo Total / Ativo Total 

Gastos Operacionais 
 

Logaritmo do Gastos Operacionais 

Volume de Negócio 
 

Receita Operacional / Passivo Circulante 

Liquidez 
 

Ativo Circulante / Passivo Circulante 

TIVT 
 

Transações dos Insiders / Volume de Transações Totais 

Insider 
 

Variável Dummy que assume 1 se o insider fez transação, 0 caso 

contrário 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção, discutiremos os resultados de acordo com a revisão de literatura e as hipóteses formuladas. 
Primeiro apresentam-se as principais estatísticas descritivas das variáveis utilizadas neste artigo. Observa-se 
que todas as variáveis apresentam média positiva e as transações efetuadas pelos insiders representa em 
média cerca de 1,42% do volume transacionado, e com uma participação máxima de 10% negociado em um 
determinado ativo. Tal facto dá a informação de que a participação dos insiders na bolsa portuguesa na maior 
parte das empresas não é muito acentuada, embora em casos isolados, possa representar uma parcela 
significativa das ações negociadas em bolsa, em relação ao desvio padrão a variável demostra o menor nível, 
ou seja, a variável tem a menor dispersão em torno da média.  

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas 

  Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ROAt1 0,05407 0,04987 0,03635 -0,05273 0,14079 

TA 15,33203 15,33060 1,10430 12,46007 17,60160 

VN 0,71982 0,52447 0,66308 0,03036 2,86268 

GO 13,79712 13,66400 2,06445 8,47637 16,68650 

TIVT 0,01426 0,00308 0,02312 0,00000 0,10229 

Liquid 1,36874 0,94543 1,40928 0,33558 7,64363 

END 0,62633 0,67961 0,23100 0,00590 1,01979 

O índice de correlação entre as variáveis abordadas no estudo é apresentado na tabela 3. É possível notar a 
relação negativa da variável da dimensão da empresa com a variável de desempenho das empresas, o ROA, 
porém, tal relação não se mostrou significativa após a estimação do modelo.  

Na tabela 4 apresentam-se os resultados do modelo, onde o objetivo principal era analisar a relevância das 
transações dos insiders e os seus respetivos volumes na performance empresarial, portanto as variáveis 
contidas no grupo Insiders Information são as mais importantes para este artigo.   
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Tabela 3 – Matriz de Correlações 

 
ROAt1 TA VN GO TIVT Liquid END Insider 

ROAt1 1,00000 
       

TA -0,10383 1,00000 
      

VN 0,38408 -0,01016 1,00000 
     

GO 0,47002 0,50755 0,63867 1,00000 
    

TIVT 0,12012 -0,11298 -0,25121 0,00256 1,00000 
   

Liquid -0,51557 -0,25974 -0,11178 -0,47904 -0,20859 1,00000 
  

END 0,19925 0,09510 -0,51872 0,01011 0,20678 -0,59134 1,00000 
 

Insider -0,18875 0,04935 -0,12111 -0,10101 0,09855 -0,02223 0,31381 1,00000 

 
Tabela 4 – Resultados 

Variáveis 
Independentes 

Variável Dependente 

ROA  
Coeficiente 

 
P Value 

Const 1,08094 
 

0,15780 

TA −0,03041 
 

0,54430 

VN 0,09499 
 

0,0783 * 

GO −0,02478 
 

0,0089 

*** 

TIVT −0,00753 
 

0,96500 

Liquid 0,03112 
 

0,01 ** 

END −0,37279 
 

0,0027 

*** 

Insider −0,04157 
 

0,0802* 

R² 0,89275 
 

- 

Estatística F 8,78617 
 

0.0000 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados das variáveis do modelo de efeitos fixos. Todas as variáveis estão definidas na tabela 1. ***, ** 
e * indicam a significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente.  

Como podemos observar, a variável TIVT apresentou um coeficiente negativo, mas não foi estatisticamente 
significativo o que não corrobora a hipótese 7. Já a variável dummy insider apresentou um coeficiente negativo 
e significativo estatisticamente ao nível de 10%. A nossa evidência é consistente com os resultados de 
Hachana, R., e Hajri, J (2008) e Claessens et al (2002) que mostram que as transações dos insiders detêm a 
capacidade de influenciar negativamente a rentabilidade da empresa, a qual se justifica por um dos conflitos 
oriundos da teoria da agência, o entrincheiramento do gestor, o que valida a nossa hipótese 6. De facto, este 
efeito é negativo para a empresa porque os insiders tendem a tomar decisões com base em objetivos pessoais 
preterindo os objetivos dos acionistas e a criação de valor para a empresa. 

Em relação às variáveis que compõem o grupo de Corporate Performance, o principal ponto a ser destacado 
nos resultados obtidos, foi a alta significância e a relação positiva da liquidez no comportamento da 
performance empresarial, o que indica que a gestão do fundo de maneio e seu investimento eficiente é vital 
para a rentabilidade da empresa, que é coerente com o encontrado por Deloof (2001), o que nos permite 
corroborar a hipótese 5.  

Outro ponto interessante é sobre as variáveis de endividamento e gastos operacionais, estas apresentam uma 
significância negativa no desempenho das empresas, tal resultado indica que o endividamento expõe as 
empresas a pagamentos de encargos periódicos, os quais impossibilitam a utilização de mais recursos para 
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projetos lucrativos. Tal resultado também é consistente com a teoria da agência de Jensen e Meckling (1976), 
que o endividamento gera conflitos de interesse entre os gestores e credores e os quais têm impacto negativo 
no valor da empresa. Tais resultados validam a hipótese 2.  

Outro fator interessante é sobre a relação negativa dos gastos operacionais com o nível de performance das 
empresas, tal resultado aponta que uma má gestão operacional e a ineficiência no processo do core business 
da empresa acarreta em menos níveis de performance, tal resposta é concordante com os obtidos por Tailab 
(2014) e Burja (2011) e valida a hipótese 3.  

Os resultados obtidos sugerem que a performance das empresas do mercado português possui uma 
obediência em relação à estrutura de capital e eficiência financeira, indicando que empresas que possuem um 
nível de dívida baixo e com capital investido de forma eficiente em ativos com liquidez tendem a ter retornos 
financeiros mais expressivos. 

Em relação à variável volume de negócios, obtemos uma relação positiva e significativa ao nível de 10%, 
indicando que um possível aumento na produtividade da atividade operacional da empresa aumenta a 
rentabilidade do negócio ou uma redução das vendas da atividade operacional diminui a rentabilidade da 
empresa, este resultado é consistente com as conclusões de Tuan, T. M., Nha, P. V. T., Long, T. P., & Phuong, T. 
T. (2019) e validam a hipótese 4. 

A variável volume de negócio apresentou o maior coeficiente explicativo dentre as variáveis selecionadas 
pelos autores e um índice de correlação satisfatório, assim podemos perceber a importância de os gestores 
estarem sempre a procurar formas de melhorar a capacidade produtiva da empresa e a redução dos custos. 
Portanto, gestores que conseguem realizar tais atitudes passam uma ótima sinalização para os seus acionistas. 

A dimensão da empresa, medida através do total de ativos é uma variável explicativa muito importante em 
vários trabalhos científicos para tentar entender como a mesma se relaciona com a rentabilidade da empresa, 
no entanto a variável não foi significativa no modelo estudado e a hipótese 1 não é verificada corroborando os 
resultados de Vieira, Neves e Dias (2019). 

5. CONCLUSÃO 

Neste artigo, foi utilizada uma amostra de 13 empresas não financeiras que permaneceram cotadas nos PSI-
20 no mínimo por 3 anos entre 2013-2017 juntamente com seus respetivos indicadores financeiros para 
análise da influência do insider trading na performance das empresas. Através do rácio contabilístico Return 
on Asset, ROA, os resultados mostram que as transações de compra/venda por parte dos gestores das 
empresas têm a capacidade de influenciar negativamente a performance das suas respetivas empresas.  
Dessa maneira, os resultados sugerem que o aumento na participação dos gestores no controlo da empesa 
provoca um efeito negativo na rentabilidade da empresa. Tal afirmação é justificada principalmente pela 
teoria do entrincheiramento do gestor. Com o gestor a poder tomar decisões que aumentem o seu 
correspondente valor para a empresa, o que o possibilita adotar decisões que beneficiam seus interesses 
próprios, seja para sua retribuição financeira, seja para fortificar sua perpetuidade no controlo empresarial. 
Acreditamos que o presente estudo contribui para a literatura, pois além de analisar se as operações de 
compra/venda dos insiders influenciam ou não a performance empresarial, também investiga a influência do 
volume destas transações, com este não apresentando uma significância na amostra analisada. Outro ponto 
importante é a análise do papel dos gastos operacionais na performance empresarial, com o qual podemos 
concluir que o nível de eficiência operacional aparece como vital para o desempenho das empresas 
portuguesas. Será à custa da responsabilidade social? Ou será mesmo eficiência de gestão? 
As principais limitações do estudo são o número reduzido de empresas analisadas e as possíveis transações 
efetuadas por insiders que não foram informadas na CMVM. De qualquer, modo, os resultados obtidos no 
estudo são coerentes com os encontrados na literatura e acreditamos que para estudos futuros outras 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Neves, Maurício & Rodrigues] 

245 

métricas de performance de mercado podem ser analisadas conjuntamente, tais como o rácio valor 
patrimonial por ação (VPA) e Preço/Lucro (P/L). Também acreditamos que características dos gestores 
podem ser consideradas, tais como tempo no cargo, detenção de ações com direito a voto e retribuição 
recebida, com objetivo da análise da correlação desses fatores com a rentabilidade da empresa e com as suas 
operações de compra/venda. Para além disso, com mais dados será possível utilizar metodologias dinâmicas 
como GMM e/ou DEA. 
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Resumo  
O alisamento dos resultados é uma prática, que apesar de legal, faz com que as demonstrações financeiras não 
transmitam a verdadeira imagem da organização. Com um conjunto de dados em painel de 9 bancos cotados em 
Portugal e Espanha durante o período compreendido entre 2003-2020, a presente investigação obedece a duas 
abordagens. Primeiro identifica-se, com o auxílio do coeficiente proposto por Eckel (1981), que sete dos nove bancos 
considerados alisam artificialmente os seus rendimentos. Segundo, com base num modelo estatístico, encontra-se 
evidência de que os bancos cotados ibéricos não utilizam as LPPs como instrumento para alisarem os seus ganhos e 
gerirem o seu capital regulamentar. Adicionalmente, verifica-se que a presença de mulheres nos conselhos de 
administração reforça esta situação. Todavia, no contexto ibérico, perante períodos de crise o reconhecimento de LPPs 
é menor e os bancos passam a alisar os seus ganhos por via de LPPs.  

Palavras-chave 
LPP, gestão de resultados, alisamento de resultados, crise, diversidade de género 

Abstract 
Income smoothing is a practice, which, although legal, causes the financial statements not to convey the true picture 
of the organization. With a panel dataset of 9 banks listed in Portugal and Spain over the period 2003-2020, this 
research follows two approaches. First, with the help of the coefficient proposed by Eckel (1981), we identify that 
seven of the nine banks considered artificially smooth their returns. Second, based on a statistical model, we find 
evidence that Iberian listed banks do not use LPPs as a tool to smooth their earnings and manage their regulatory 
capital. Additionally, we find that the presence of women on boards of directors reinforces this situation. However, in 
the Iberian context, in periods of crisis, the recognition of LPPs is lower and banks start to smooth their earnings 
through LPPs. 

Keywords 
LPP, earnings management, income smoothing, crisis, gender diversity. 

 

mailto:liliana.pimentel@fe.uc.pt
mailto:ricardo.carvalhojoaquim@hotmail.com


ICAFI 2021 
 

 

 
[Pimentel & Joaquim] 

250 

1. INTRODUÇÃO 

Há o consenso de que uma das práticas de manipulação dos resultados, que está plenamente em vigor na 
atualidade, é o alisamento dos rendimentos (income smoothing), com o objetivo por parte das empresas e dos 
bancos de reduzir a flutuação dos lucros a fim de os estabilizar no longo prazo (Martinez, 2006). Isto, porque 
a dispersão dos resultados de uma instituição faz com que a mesma seja interpretada como sendo detentora 
de um risco acrescido, o que desencoraja os investidores. Ora, a reputação e a imagem de estabilidade 
financeira dos bancos projetada para o público são um instrumento vital à sobrevivência de uma instituição 
financeira, induzindo por isso, os bancos a incorrer na prática de manipulação dos seus resultados. A 
literatura, sobretudo, a mais recente, apoia a ideia de que os bancos, respeitando os princípios e a prática da 
contabilidade, utilizam as perdas por imparidade em dívidas a receber (LPP) enquanto instrumento para 
proceder à suavização dos ganhos contabilísticos.   

Diversos estudos concluem e afirmam que os relatórios LPP contribuíram de forma bastante significativa para 
a crise financeira global de 2008/2009 (Barth & Landsman 2010; Olszak, Pipień, Kowalska, & Roszkowska, 
2017). Se por um lado, muitos bancos, estiveram na origem da crise financeira internacional, por assumirem 
riscos excessivos e utilizarem métodos contabilísticos agressivos nos anos anteriores, também eles sofrem 
repercussões. Nomeadamente, no que respeita à dificuldade de cumprimento de requisitos de capital e 
solvência bem como a redução e variabilidade dos seus ganhos.    

A gestão dos ganhos bancários por via de LPPs durante períodos de recessão tem suscitado debate, ainda que 
este não seja um fenómeno amplamente investigado e conclusivo.  

Na prática a constituição de LPPs é deixada, em muitos países, ao critério da direção e por isso é um dos itens 
mais importantes da declaração de rendimentos que pode ser sujeito a decisões discricionárias por parte dos 
gestores (Beatty, Chamberlain & Magliolo,1995; Beatty & Liao, 2014), com vista à suavização dos resultados. 
Tomando como ponto de partida os aspetos psicológicos que diferenciam mulheres e homens diretores no 
processo de tomada de decisão, é sugerido que a manipulação dos resultados é menor quando existem 
mulheres nos conselhos de administração das organizações. Esta é ainda, contudo, uma área de investigação, 
cuja literatura ainda é residual no setor bancário. 

A realização e caráter inovador da presente investigação justifica-se, desde logo, porque o impacto da crise 
financeira de 2007 e da diversidade de género dos conselhos de administração sobre o alisamento dos ganhos 
das instituições bancárias são realidades não amplamente estudadas e consensuais. Para além disso, esta será 
uma das primeiras investigações a incluir o ano marcado pela pandemia de Covid-19 (2020) na amostra alvo 
de estudo.  

Assim, esta investigação tem 4 objetivos fundamentais:  

1. Identificar, utilizando a métrica de Eckel(1981), os bancos que estão a praticar o alisamento ou não 
dos resultados; 

2. Um estudo empírico que relaciona o uso de LPPs como forma de alisamento dos rendimentos; 
3. Examinar um possível impacto dos períodos de crise (2008-2011 e o período 2020) sobre a prática de 

alisamento dos resultados dos bancos da amostra; 
4. Examinar um possível impacto da presença de mulheres no conselho de administração sobre a prática 

de alisamento dos resultados dos bancos ibéricos cotados. 

O restante documento está organizado da seguinte forma. Na secção 2, analisa-se a literatura relevante, na 
secção 3, apresenta-se a metodologia do estudo. A secção 4 diz respeito aos resultados e por fim, na última 
secção expõem-se as conclusões e limitações do estudo identificando-se pistas para investigação futura. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA E DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESES 

2.1. ALISAMENTO DOS RESULTADOS ATRAVÉS DE PERDAS POR IMPARIDADE EM DÍVIDAS A RECEBER (LPP) 

Nos anos 90 surgiam estudos que não chegavam a resultados empíricos significativos de que os bancos 
utilizavam LPPs para manipular ou alisar os seus resultados (Ahmed, Takeda & Thomas, 1999; Beatty et 
al.,1995). 

Todavia, parece existir uma mudança de paradigma na literatura. Mais recentemente, a evidência empírica 
apoia a hipótese de que os bancos alisam os seus resultados através de LPPs. Alguns estudos, realizados em 
contexto europeu, chegaram a essas conclusões. Por exemplo, Bouvatier e Lepetit (2008) utilizando 186 
bancos europeus para o período 1992-2004 descobrem que os bancos utilizam LLPs para suavizar os seus 
rendimentos em todos os países utilizados na amostra. Bonin e Kosak (2013) encontram provas de que os 
bancos da região europeia emergente utilizam LLPs para suavizar os ganhos reportados. 

Curcio, Simone e Gallo (2017) encontram evidência empírica de que os bancos da Área do Euro no período 
2005-2011 utilizaram LPPs para suavizar os rendimentos, mas não para gerir o seu capital.  

Ainda, em contexto europeu, se observa que os bancos de 9 países SEE durante o período 2005-2014 usaram 
LLP para suavizar os seus resultados. Também estes bancos não utilizaram LLPs para a gestão do seu capital 
(Shala, Toçi & Ahmeti, 2020).  

Existem, ainda, investigações que obtêm resultados semelhantes para outras regiões do mundo. É exemplo, 
Balboa, López-Espinosa e Rubia (2013) e Danisman, Demir e Ozili (2021) para o caso dos bancos dos EUA.  Já, 
Ozili (2017) e Le (2021) encontram evidência empírica que confirma o uso de LPPs para alisamento dos 
resultados, para um conjunto de bancos africanos e vietnamitas, respetivamente. Em vários estudos, dentro 
dos quais se inserem os aqui mencionados, se utiliza o resultado antes de impostos e provisões enquanto proxy 
do alisamento dos resultados no setor bancário. 

Posto isto, o presente estudo pretende testar a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: O resultado antes de impostos e provisões tem uma influência positiva na LLP. 

Outro argumento importante na literatura, sobre as LPPs, prende-se em perceber se os bancos as utilizam 
enquanto instrumento para gerir o seu capital regulamentar. Diversos estudos empíricos testam o foco da 
hipótese de gestão de capital atendendo à relação negativa entre a LLP e o rácio de capital Tier 1 (por exemplo, 
Ahmed et al., 1999; Curcio & Hasan,2015; Lobo & Yang, 2001; Ozili,2015). Neste sentido, pretende-se, 
igualmente, testar a seguinte hipótese: 

Hipótese 2: O rácio de capital Tier I tem uma influência negativa na LLP. 

2.2. OS PERÍODOS DE CRISE, LPPS E ALISAMENTO DE RESULTADOS 

Ozili e Outa (2017) consideram que atendendo aos estudos existentes para o caso europeu, os bancos deste 
continente são influenciados a manipular as estimativas de LPP por três motivos: condições macroeconómicas 
pró-cíclicas; contabilidade e regras de divulgação rigorosa; e por fim a regulação e supervisão bancária da 
região. Para o caso dos bancos americanos, os mesmos autores, argumentam que de entre outros aspetos, 
também o estado da economia, particularmente as recessões ou períodos de crise influencia a manipulação 
dos resultados através de LPPs. 

Um número crescente de literatura defende que as LPPs têm um impacto pró-cíclico 
(Bikker&Metzemakers,2005; Bouvatier&Lepetit,2008; Ozili, 2017). Por pró-ciclicidade, entende-se que os 
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bancos aumentam as suas LPPs quando as condições da economia se deterioram e constituem menos LLPs 
quando a situação da economia melhora (Adzis, Tripe&Dunmore,2016). 

Contudo, assumindo a hipótese de suavização dos rendimentos os bancos devem constituir menos (mais) LLPs 
quando se espera que os ganhos sejam baixos (altos). Alguns estudos têm por objetivo particular perceber se 
a crise económica e financeira de 2007 tem algum impacto na suavização dos rendimentos dos bancos. 

No contexto do setor bancário dos EUA observa-se que os bancos de sucesso geriram os seus ganhos 
reportados para cima através de LPPs no período da crise financeira. Tais resultados, sugerem que os bancos 
subestimaram as suas provisões com vista a aumentar artificialmente os seus rendimentos decrescentes 
durante os tempos financeiramente difíceis da Grande Recessão (Dolar, 2016). El Sood (2012), compara o 
período pré-crise de 2002-2006 com o período 2007-2009, procurando provas de atividades de suavização 
dos rendimentos das sociedades holding bancárias americanas durante o rescaldo da crise financeira. Segundo 
o autor no período mais rentável do horizonte temporal selecionado, as instituições bancárias tendem a 
acelerar a constituição de provisões de forma a suavizar os seus resultados para baixo, enquanto em períodos 
de crise se constata o oposto. Curcio et. al (2017), concluem que as instituições bancárias da Zona Euro 
utilizam de forma discricionária as LLPs para suavizar os rendimentos de forma mais intensa durante a crise 
do subprime em comparação com o período pré-crise. Nunes (2015) analisa o caso particular dos bancos 
portugueses e espanhóis durante o período 2003-2013, concluindo, para estes dois países em conjunto, que a 
crise de 2007 não influencia a manipulação dos resultados por via de LPPs. Contudo, quando considerados 
separadamente, no caso português existe prova de uma menor manipulação de resultados neste período.  

Verifica-se, pois, que a literatura respeitante a este aspeto é diversificada e não unânime, o que pode ser 
justificado pelos diferentes países e período temporal que são utilizados como amostra nos vários estudos. 
Com o objetivo de perceber e descobrir o possível impacto dos períodos de crise na constituição de LPPs bem 
como no alisamento de resultados, propõem-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 3: O impacto da crise aumenta a LLP. 

Hipótese 4: Em períodos de crise o resultado antes de impostos e provisões afeta a LLP de forma positiva e 
mais intensa. 

2.3. O ALISAMENTO DOS RENDIMENTOS E A DIVERSIDADE DE GÉNERO 

Atendendo à teoria da agência, é ao conselho de administração que cumpre a missão e responsabilidade de 
esbater as diferenças de gestão intencionais e manipuladoras nas demonstrações financeiras, por via de uma 
monitorização e controlo efetivo (Badolato, Donelson&Ege, 2014; Laux &Laux, 2009).  

Existe literatura que aponta para o facto de que as mulheres executivas/ diretoras são mais avessas ao risco, 
adotam padrões considerados mais éticos, cumprem de forma mais minuciosa os regulamentos, legislação e 
são menos tolerantes a comportamentos oportunistas, quando comparadas com os seus homólogos homens, 
o que se manifesta na forma como executam as suas tarefas de monotorização e acompanhamento da gestão 
(García-Sánchez,Martínez-Ferrero&García-Meca, 2017; Levi, Li&Zhang, 2014; Zalata,Tauringana&Tingbani, 
2018). Todavia, há evidência empírica que afirma que as mulheres e homens executivos desempenham o seu 
papel de monitorização de igual forma, porque as mulheres que ocupam lugares de destaque e liderança 
tendem a adaptar-se ao ambiente e cultura mais fortemente marcado por homens (Adams&Ragunathan, 2017; 
Sila&Hagendorff, 2016). É por isto, que surge na literatura uma tentativa e interesse em investigar se a 
diversidade de género dos conselhos de administração tem influência na forma como é desempenhada a 
função deste órgão, nomeadamente na monitorização, acompanhamento e combate à manipulação dos 
resultados. No setor bancário a investigação sobre o eventual impacto do género dos diretores na manipulação 
dos resultados ainda é escassa. 
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Fan, Jiang, Zhanga e Zhoud (2019) com uma amostra de bancos americanos para o período de 2000-2014 
obtêm resultados que sugerem uma relação invertida em forma de U entre a presença de mulheres nos 
conselhos de administração e a gestão dos ganhos dos bancos, mesmo quando considerado o período de crise 
financeira (2007-2009). Adicionalmente, os autores concluem que o número de mulheres que ocupam lugar 
no conselho de administração do banco é determinante para reduzir a tendência de manipulação dos 
resultados dos bancos.  

Muito recentemente, também para um conjunto de bancos americanos, Janahi, Millo e Voulgaris (2021) 
considerando o período 2007-2016 concluem que as CFOs do género feminino estão associadas a um 
provisionamento mais atempado e a uma maior transparência dos relatórios financeiros dos bancos do que 
os CFOs homens. Assim sendo, esta evidência permite-nos inferir que as mulheres CFO executam um menor 
nível de gestão dos ganhos bancários.  

Quando considerados os bancos cotados na Bolsa de Valores da Nigéria, Isa e Farouk (2018) encontram 
evidência empírica semelhante, mas com uma particularidade. A presença de mulheres diretoras, durante o 
período 2008-2015, apenas tem um efeito significativo na atenuação da gestão dos resultados destes bancos 
quando os mesmos possuem um elevado patamar de endividamento. 

Posto isto, verifica-se que a literatura acerca do possível impacto da diversidade de género do conselho de 
administração na gestão dos resultados é ainda algo inconclusivo, e que no setor bancário é uma área de 
estudo embrionária. Como forma de contribuir para o avanço da literatura, o presente estudo pretende testar 
a seguinte hipótese: 

Hipótese 5: A presença de mulheres no conselho de administração alterou a forma como o resultado antes de 
impostos e provisões afeta a LLP, tornando essa relação negativa. 

3. METODOLOGIA 

3.1. DADOS 

O presente estudo utiliza o horizonte temporal 2003-2020, sendo a amostra constituída por bancos cotados 
em Portugal e Espanha em 2021. A variável macroeconómica, taxa de crescimento do produto interno bruto 
foi obtida através do portal do Eurostat. Os restantes dados analisados neste artigo foram obtidos a partir da 
base de dados Thomson Reuters Eikon. Esta base de dados revela informações sobre balanços anuais, 
declarações de rendimentos e dados de capital regulamentar para bancos comerciais e sociedades gestoras de 
participações bancárias, todas elas necessárias para preparar as suas demonstrações financeiras de acordo 

com as Normas Internacionais de Contabilidade.MÉTODO PARA DETETAR A SUAVIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Eckel (1981) propôs um coeficiente de variação calculado dividindo o desvio padrão das variações do 
rendimento líquido durante o período de amostragem para cada banco pelo rendimento líquido médio. Este 
coeficiente, designado como CV2, proporciona uma maior seleção de bancos do que outros coeficientes 
também propostos por Eckel (1981), não excluindo os bancos que possuem resultado negativo apenas para 
um único período.  

𝐶𝑉2 (𝑥𝑖𝑡) =
𝜎(∆𝑥𝑗𝑡)

𝜇(𝑥𝑗𝑡)
 

Onde, 

𝜎(∆𝑥𝑗𝑡) = Desvio padrão da variação do rendimento líquido para o banco j no período t. 

𝜇(𝑥𝑗𝑡) = Rendimento líquido médio do banco j no período t. 
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Quando o coeficiente de variação é menor ou igual à unidade é considerado que o banco procede ao alisamento 
artificial dos seus resultados. Para valores superiores a 1 deste coeficiente é considerado que o banco não alisa 
o seu resultado. 

3.3. MODELO EMPÍRICO 

Esta investigação adota um modelo baseado no estudo de Pérez, Salas-Fumás e Saurina (2006). Com este 
modelo pode estimar-se o comportamento discricionário e não discricionário das LPPs. O modelo é o seguinte: 

 

𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡=𝛽0 + 𝛽1𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽2∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽5𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡

+ 𝛽8𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝛽9𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 + 𝛽10𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

3.4. VARIÁVEIS 

Como variável dependente, utiliza-se: 

• LPPit perdas por imparidade em dívidas a receber sobre o total dos ativos bancários para o banco i no 
momento t. 

Quanto às variáveis independentes utilizadas, as mesmas dividem-se em três grupos: i) não discricionárias; 
ii) discricionárias e iii) de controlo.   

As variáveis não discricionárias são aquelas que não são afetadas por comportamentos de gestão e que 
resultam do normal decorrer da atividade económica. São elas: 

• 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1, esta variável traduz-se no aumento atual do risco de incumprimento dos bancos. 

• ∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 ,a variação total dos créditos em risco de incumprimento normalizado pelos ativos totais do 
banco i no ano t. 

• ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 , a diferença entre o saldo final e o saldo inicial dos empréstimos totais normalizada pelos 
ativos do banco i no ano t. 

• 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 , a taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto. 
 

Já as variáveis discricionárias podem ser alteradas com a intervenção dos gestores. As que este estudo tem 
em conta, são: 

• 𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡, o rácio de capital Tier I. 
• 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 , o resultado antes de impostos e provisões normalizado pelos ativos totais do banco i no ano t. 
• 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 , a crise. Trata-se de uma variável dummy que assume o valor 1 para períodos de crise, isto é 

no período 2008-2011 e no ano 2020 e 0 para os períodos sem crise. 
• 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡, o efeito da interação entre a variável do resultado antes de impostos e provisões e 

a variável da crise. Através desta variável será possível inferir se os períodos de crise modificam ou 
não a forma como o EBTP afeta a constituição das LLPs. 

• 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡, a diversidade de género no conselho de administração, em percentagem. Trata-se de uma 

variável que devolve a percentagem de mulheres no conselho de administração do banco. 
• 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 , o efeito da interação entre a variável do resultado antes de impostos e provisões e a 

variável da diversidade de género no conselho de administração. Isto permite-nos ver se BGD modifica 
ou não a forma como o EBTP afeta a constituição de LPPs. 
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Por último, as variáveis de controlo dizem respeito a outros fatores externos que podem afetar a constituição 
de LLP. São elas: 

• 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡, a dimensão do banco. Corresponde ao logaritmo natural dos ativos totais do banco i no ano t. 

• 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 , o rácio de empréstimos sobre os depósitos do banco i no ano t. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. RESULTADOS DA VARIABILIDADE DO RESULTADO 

De acordo com os resultados da tabela 1 relativos à mensuração da variabilidade do resultado dos bancos 
cotados ibéricos, pode concluir-se que dos nove bancos considerados na amostra, sete apresentam indícios de 
que alisam os seus resultados, uma vez que se obteve um coeficiente de variação com valor inferior a 1. É de 
salientar que em cada país existe um banco não alisador de resultados.  

Tabela 5 – Resultados do coeficiente de Eckel (1981) 

 Banco Desvio-padrão (σ) Média (μ) CV2 Alisamento 
artificial de 
resultados  

 
 

 

2003-2020 
(Valores em 

Milhões de Euros) 

2003-2020 
(Valores em 
Milhões de 

Euros) 

2003-2020 2003-2020 

Portugal 

BCP 526,03  171,51  3,07  NÃO 

BES EM 
LIQUIDAÇÃO 

(-597,51)  2 794,46  (-4,68)  SIM 

 
Espanha 

BANKINTER 94,06 
  

291,61  0,32  SIM 

BBVA 1 211,47 3 493,72  0,35  SIM 

CAIXABANK 537,86  1 218,34  0,44  SIM 

LIDERBANK 1 019,99  (-112,63)  (-9,06)  SIM 

BANCO DE 
SABADELL 

308,78 470,99  0,66  SIM 

BANCO 
SANTANDER 

4 073,94 5 391,11  0,76  SIM 

UNICAJA BANCO 212,48 175,31  1,21  NÃO 

Após a identificação dos bancos que apresentam indícios de procederem ao alisamento artificial de resultados, 
com base no modelo empírico, no ponto que se segue, avaliamos se os gestores bancários recorrem ao uso de 
LLPs para efeitos de manipulação dos resultados. 
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4.2. RESULTADOS DO MODELO EMPÍRICO 

                                                                   Tabela 2: Análise estatística das variáveis    

Variáveis Período pré-crise financeira 
(2003-2007) 

Período crise financeira e 
económica (2008-2011) 

Período pós-crise 
financeira (2012-2019) 

Período Covid-19 (2020) 

Nº. 
Obs. 

Média Desvio-
Padrão 

Nº. 
Obs. 

Média Desvio-
Padrão 

Nº. 
Obs. 

Média Desvio-
Padrão 

Nº. 
Obs. 

Média Desvio-
Padrão 

𝑳𝑳𝑷𝒊𝒕 27 0,003620 0,002448 27 0,006094 0,002915 65 0,006869 0,006072 7 0,005422 0,002404 

𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕−𝟏 17 0,006430 0,003670 20 0,02241 0,02956 59 0,7921 2,778 9 1,20044 3,52501 

∆𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 12 0,0006629 0,001004 12 0,005539 0,004477 57 -0,1022 0,7313 8 -0,00224 0,00336 

∆𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊𝒕 18 0,1029 0,1953 19 0,02950 0,04382 62 -3,982 31,42 8 0,01711 0,05435 

𝑮𝑫𝑷𝑮𝒕 45 0,02980 0,01186 36 -0,008361 0,01831 72 -0,1215 0,4230 9 -0,10089 0,01411 

𝑪𝑨𝑷𝒊𝒕 19 0,07295 0,008432 19 0,09112 0,01677 62 0,1239 0,01464 8 0,14490 0,01380 

𝑬𝑩𝑻𝑷𝒊𝒕 31 0,006281 0,01427 29 0,001745 0,01961 70 -0,1065 0,4192 8 0,00213 0,00274 

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 31 5,030 0,4988 29 5,162 0,4953 70 5,018 0,9230 8 5,31036 0,54511 

𝑻𝑳/𝑫𝑬𝒊𝒕 27 1,284 0,3758 22 1,126 0,2894 70 0,9311 0,2461 8 0,81414 0,04385 

Ao analisar os resultados da tabela acima, é possível provar que antes da crise financeira (período 2003-2007), 
as LPPs registam um valor médio de 0,362%, aumentado para 0,6094% durante o período da crise financeira 
de 2008. No período pós-crise (2012-2019), mantêm-se a trajetória de crescimento, registando-se o valor 
médio de 0,6869%, evidenciando-se assim ainda os efeitos da crise. Já em 2020, apesar de ser o início de uma 
crise económica e social, o montante de LPPs decresce e é 0,5422%. Tais resultados parecem provar a hipótese 
H3. 

Regista-se uma diminuição no crescimento do total dos empréstimos (∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡) durante o período da crise 
económica e financeira, de uma média de 10,3% para 2,95% do total dos ativos. É de referir que no período 
após a crise de 2008, o valor desta variável assume um valor substancialmente diferente aos demais, devido 
ao facto de um dos bancos da amostra a partir de 2014 registar uma redução muito considerável no montante 
de empréstimos concedidos.  

O contrário acontece com os empréstimos em risco de incumprimento (𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1), que aumentam claramente 
durante o período da crise financeira de 2008, de 0,0663% para 2,24%, continuando a sua trajetória de 
crescimento até ao período marcado pela Covid-19, registando aí o seu maior valor, cerca de 120%. Tal 
acontece, devido aos efeitos da crise financeira a longo prazo.  

Como revelador dos efeitos da crise, os bancos têm resultados (𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡)mais baixos durante e após a crise 
financeira de 2008, relativamente ao período anterior à mesma. É de salientar que em 2020, esta variável 
recupera para valores próximos aos registados no período da crise financeira de 2008. 

Quanto à variável 𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡, regista-se uma tendência de crescimento apresentado o seu maior valor em 2020, 
cerca de 14,5%. 
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Tabela 3 –Resultados da estimação do modelo empírico 

Número de observações= 63 

Variável explicativa Sinal esperado Coeficientes estatísticos 

Constante β0  0,0104126 

𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭−𝟏 + 0,0389348*** 

∆𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭 + 0,0336548** 

∆𝐋𝐎𝐀𝐍𝐢𝐭 +/- −0,00785411* 

𝐆𝐃𝐏𝐆𝐭 - 0,000269665 

𝐂𝐀𝐏𝐢𝐭 - 0,0390321** 

𝐄𝐁𝐓𝐏𝐢𝐭 + −0,429483*** 

𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈𝐒𝐢𝐭 + −4,03656e-05 

𝐄𝐁𝐓𝐏𝐢𝐭 ∗ 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈𝐒𝐢𝐭 + 0,147070 

𝐄𝐁𝐓𝐏𝐢𝐭 ∗ 𝐁𝐆𝐃𝐢𝐭 - −0,623567* 

𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +/- −0,00225955 

𝐓𝐋/𝐃𝐄𝐢𝐭 + 0,00420720 

***, **, * significa estatisticamente significativo a 1%, 5% e 10% respetivamente 

Tendo em conta os resultados obtidos através da estimativa do modelo utilizando o método de efeitos fixos, 
relativamente ao comportamento discricionário de LPP, pode concluir-se que, de acordo com o previsto, o as 
variáveis NPLit-1 e ∆𝑁𝑃𝐿it têm uma influência positiva e significativa sobre a variável LPP, ao nível de 1% e 5%, 
respetivamente. Já ∆𝐿𝑂𝐴𝑁it, influencia negativamente a LPP, ao nível de 10%. 

No que diz respeito à variável macroeconómica (GDPGit), a mesma apresenta uma influência positiva, ainda 
que sem significância estatística, na constituição das LLPs, contrariando a sugestão de pró-ciclicidade das 
LPPs. 

Agora, no que respeita às variáveis discricionárias, obtêm-se um coeficiente positivo e estaticamente 
significativo a 5%, para o rácio de capital Tier I, (CAPit), contrariando a hipótese 2. Pode inferir-se por isso, que 
os bancos cotados ibéricos não utilizam LPPs para efeitos de gestão do seu capital. 

O coeficiente da variável EBTPit, surge com sinal negativo e revela-se estatisticamente significativo ao nível de 
1%, o que contradiz a hipótese 1, indicando que os bancos da amostra não alisam os resultados por via de 
LPPs. No que concerne à variável dummy (CRISISit), contrariamente ao esperado, apura-se um coeficiente 
negativo, contudo sem significância estatística. Isto indica-nos que nos períodos de crise considerados, a 
constituição de LPPs não aumenta de forma tão significativa comparativamente a períodos de não crise, não 
se confirmando a hipótese 3. 
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A variável EBTPit*CRISISit tem uma influência positiva, embora não significativa, na constituição das LLPs, 
constatando-se assim, que em períodos de crise o EBTP é menor e menores serão também as LLP. Se 
anteriormente, o EBTP influenciou negativamente a LPP, em períodos de crise passa a afetar a LPP de forma 
positiva, indicando que nestes períodos existe alisamento de resultados através de LPP, confirmando-se em 
parte a hipótese 4. 

Por sua vez, a variável EBTPit *BGDit surge com um coeficiente negativo ao nível de significância de 10%, o 
que indica que a presença de mulheres no conselho de administração dos bancos inibe a manipulação de 
resultados destes organismos, através do uso de LPPs. Ora, com a presença de mulheres nos conselhos de 
administração dos bancos a relação de EBTP com LPP é intensificada- coeficiente de EBTP é de −0,429483 e o 
de EBTP*BGD é de −0,623567, o que vai ao encontro da hipótese 5.  

Por fim, quanto às variáveis de controlo, SIZEit e TL/TDit: as mesmas não apresentam significância estatística, 
registando uma relação negativa e positiva com a LPP, respetivamente. 

5. CONCLUSÃO 

Os gestores bancários com o intuito de obter credibilidade perante os investidores e demais stakeholders, 
tendem a reduzir as flutuações dos seus resultados, fazendo com que o alisamento dos resultados seja uma 
das vertentes da manipulação que apresenta uma notável atenção por parte da literatura. 

Com uma amostra de 9 bancos cotados em Portugal e Espanha para o horizonte temporal compreendido entre 
2003 e 2020, conclui-se através do coeficiente de Eckel (1981) que sete dos nove bancos considerados na 
amostra alisam de forma artificial os seus resultados. Todavia, e contrariamente ao esperado, esta prática não 
é executada no contexto ibérico através do uso discricionário de LPPs, de salientar que esta realidade é 
reforçada com a presença de mulheres nos conselhos de administração dos bancos. Ainda que sem 
significância estatística, constata-se que perante períodos de crise os bancos cotados ibéricos, reconhecem um 
menor volume de LPPs e tendem a usá-las como instrumento de manipulação dos resultados.  

Este estudo contribui para um maior conhecimento da prática de alisamento de resultados levada a cabo pelos 
bancos ibéricos, em particular, por intermédio do uso de LPPs. Simultaneamente, complementa a literatura 
existente ao debruçar-se sobre alguns fatores que podem influenciar a execução desta prática e que ainda são 
explorados de forma reduzida nas investigações existentes. 

O presente estudo apresenta algumas limitações, uma vez que apesar do horizonte temporal utilizado ser 
bastante lato, a amostra utilizada é de reduzida dimensão. Assim, para efeitos de investigação futura, sugere-
se o alargamento da amostra ao conjunto de bancos cotados europeus.  

ACKNOWLEDGE 

Este trabalho foi realizado no âmbito do Prémio FEUC Exemplar 1º Ciclo.  

REFERÊNCIAS  

ADAMS, R. B., & RAGUNATHAN, V. (2017). Lehman Sisters. SSRN Unpublished Working Paper. 

ADZIS, A. A., TRIPE, D. W. L., & DUNMORE, P. (2016). IAS 39, income smoothing, and pro-cyclicality: evidence from Hong 
Kong banks. Journal of Financial Economic Policy, 8(1), 80–94. 

AHMED, A. S., TAKEDA, C., & THOMAS, S. (1999). Bank loan loss provisions: A reexamination of capital management, 
earnings management and signaling effects. Journal of Accounting and Economics, 28(1), 1–25. 

BADOLATO, P. G., DONELSON, D. C., & EGE, M. (2014). Audit committee financial expertise and earnings management: 
The role of status. Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 208–230. 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Pimentel & Joaquim] 

259 

BALBOA, M., LÓPEZ-ESPINOSA, G., & RUBIA, A. (2013). Nonlinear dynamics in discretionary accruals: An analysis of bank 
loan-loss provisions. Journal of Banking and Finance, 37(12), 5186–5207. 

BARTH, M. E., & LANDSMAN, W. R. (2010). How did Financial Reporting Contribute to the Financial Crisis? European 
Accounting Review, 19(3), 399–423. 

BEATTY, A., CHAMBERLAIN, S. L., & MAGLIOLO, J. (1995). Managing Financial Reports of Commercial Banks: The 
Influence of Taxes, Regulatory Capital, and Earnings. Journal of Accounting Research, 33(2), 231–261. 

BEATTY, A., & LIAO, S. (2014). Financial accounting in the banking industry: A review of the empirical literature. Journal 
of Accounting and Economics, 58(2–3), 339–383. 

BIKKER, J. A., & METZEMAKERS, P. A. J. (2005). Bank provisioning behaviour and procyclicality. Journal of International 
Financial Markets, Institutions and Money, 15(2), 141–157. 

BONIN, J., & KOSAK, M. (2013). Loan/Loss Provisioning in Emerging Europe: Precautionary or Pro-Cyclical? (No. 2013–
010). Wesleyan Economic Working Papers. 

BOUVATIER, V., & LEPETIT, L. (2008). Banks’ procyclical behavior: Does provisioning matter? Journal of International 
Financial Markets, Institutions and Money, 18(5), 513–526. 

CURCIO, D., De SIMONE, A., & GALLO, A. (2017). Financial crisis and international supervision: New evidence on the 
discretionary use of loan loss provisions at Euro Area commercial banks. British Accounting Review, 49(2), 181–
193. 

CURCIO, D., & HASAN, I. (2015). Earnings and capital management and signaling: the use of loan-loss provisions by 
European banks. European Journal of Finance, 21(1), 26–50. 

DANISMAN, G. O., DEMIR, E., & OZILI, P. (2021). Loan loss provisioning of US banks: Economic policy uncertainty and 
discretionary behavior. International Review of Economics and Finance, 71, 923–935. 

DOLAR, B. (2016). Income Smoothing Practices of US Banks Around the 2008 Financial Crisis. The International Journal 
of Business and Finance Research, 10(1), 1–11. 

ECKEL, N. (1981). Smoothing Hypothesis Revisited. Abacus, 17(1), 28–40. 

EL SOOD, H. A. (2012). Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre and post the financial crisis. 
International Review of Financial Analysis, 25, 64–72. 

FAN, Y., JIANG, Y., ZHANG, X., & ZHOU, Y. (2019). Women on boards and bank earnings management: From zero to hero. 
Journal of Banking and Finance, 107. 

GARCÍA-SÁNCHEZ, I.-M., MARTÍNEZ-FERRERO, J., & GARCÍA-MECA, E. (2017). Gender diversity, financial expertise and 
its effects on accounting quality. Management Decision, 55(2), 347–382. 

ISA, M. A., & FAROUK, M. A. (2018). A Study Of The Effect Of Diversity In The Board And The Audit Committee Composition 
On Earnings Management For Low And High Leveraged Banks In Nigeria. Journal of Accounting, Finance & Auditing 
Studies, 4(1), 14–39. 

JANAHI, M., MILLO, Y., & VOULGARIS, G. (2021). CFO gender and financial reporting transparency in banks. European 
Journal of Finance, 27(3), 199–221. 

LAUX, C., & LAUX, V. (2009). Board Committees, CEO Compensation, and Earnings Management. The Accounting Review, 
84(3), 869–891. 

LE, H. T. T. (2021). The Impact of Auditor Size and Auditor Tenure on Banks’ Income Smoothing in Developing Countries: 
Evidence from Vietnam. In N. N. Thach, V. Kreinovich, & N. D. Trung (Eds.), Data Science for Financial Econometrics 
(Vol. 898, pp. 513–529). Springer International Publishing. 

LEVI, M., LI, K., & ZHANG, F. (2014). Director gender and mergers and acquisitions. Journal of Corporate Finance, 28, 185–
200. 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Pimentel & Joaquim] 

260 

LOBO, G. J., & YANG, D. H. (2001). Bank Managers’ Heterogeneous Decisions on Discretionary Loan Loss Provisions. 
Review of Quantitative Finance and Accounting, 16(3), 223–250. 

MARTINEZ, A. L. (2006). Minimizando a variabilidade dos resultados contábeis: estudo empírico do income smoothing 
no brasil. Revista Universo Contábil, 2(1), 9–25. 

NUNES, A. (2015). O alisamento dos resultados no setor bancário português e espanhol : uma análise através das 
provisões para créditos de cobrança duvidosa. (Tese de Mestrado,Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, Portugal). 

OLSZAK, M., PIPIEŃ, M., KOWALSKA, I., & ROSZKOWSKA, S. (2017). What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss 
Provisions in the EU? Journal of Financial Services Research, 51(1), 55–96. 

OZILI, P K. (2017). Bank earnings smoothing, audit quality and procyclicality in Africa: The case of loan loss provisions. 
Review of Accounting and Finance, 16(2), 142–161. https://doi.org/10.1108/RAF-12-2015-0188 

OZILI, Peterson K. (2015). Loan loss provisioning, income smoothing, signaling, capital management and procyclicality: 
Does IFRS matter? Empirical evidence from Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 224–232. 

OZILI, Peterson K., & OUTA, E. (2017). Bank loan loss provisions research: A review. Borsa Istanbul Review, 17(3), 144–
163. 

PÉREZ, D., SALAS-FUMÁS, V., & SAURINA, J. (2006). Earnings and capital management in alternative loan loss provision 
regulatory regimes. Banco de España, No 0614. 

SHALA, A., TOÇI, V., & AHMETI, S. (2020). Income smoothing through loan loss provisions in south and eastern european 
banks. Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet Au Rijeci, 38(2), 429–452. 

SILA, V., GONZALEZ, A., & HAGENDORFF, J. (2016). Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? 
Journal of Corporate Finance, 36(December 2013), 26–53. 

ZALATA, A. M., TAURINGANA, V., & TINGBANI, I. (2018). Audit committee financial expertise, gender, and earnings 
management: Does gender of the financial expert matter? International Review of Financial Analysis, 55(March 
2017), 170–183. 

 



ICAFI 2021 
International Conference on Accounting and Finance Innovation, July 1-2, 2021, 

Aveiro, Portugal 

 

 

 

 
[Pimentel & Pinto] 

261 

O impacto da diversidade de género e da cultura 
nacional na inovação empresarial:  

Uma análise multinacional de empresas cotadas ibéricas 

The impact of gender diversity and national 
culture on corporate innovation: 

 A multinational analysis of Iberian listed companies 
 

Liliana Marques Pimentel1, Susana Pinto2 

 

1 CeBER, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, liliana.pimentel@fe.uc.pt 
2 Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, su_pinto_97@hotmail.com 

 

Resumo 
Este artigo contribui para a investigação crescente sobre a influência da diversidade de género nos conselhos de 
administração na inovação empresarial. Neste estudo é utilizada uma estrutura multiteórica que compreende várias 
perceções, nomeadamente, a teoria dos escalões superiores, da dependência de recursos e teorias institucionais, e 
ainda a estrutura de dimensões culturais de Hofstede. 
Analisou-se um conjunto de dados em painel de 18 multinacionais nas 2 economias ibéricas, Portugal e Espanha, 
abrangendo um período de análise de dez anos (2010-2020). Os resultados esperados, apoiados em estudos anteriores 
(Attah-Boakye, Adams, Kimani, & Ullah, 2020), são de que diversidade de gênero esteja positivamente associada à 
inovação corporativa, assim como fatores locais, normas nacionais, valores culturais e qualidade institucional ao nível 
do país, influenciem a diversidade de gênero nos Conselhos de Administração, o nível de investimento em investigação 
e desenvolvimento (I&D) e a inovação corporativa. 

Palavras-chave 
Diversidade de Género; Cultura Nacional; Ambiente Institucional; Multinacionais; Empresa Cotadas Ibéricas; Inovação 
Empresarial. 

Abstract 
This paper contributes to the growing research on the influence of gender diversity on boardroom on corporate 
innovation. This study uses a multi-theoretical framework comprising several insights, namely, upper echelons, 
resource dependence and institutional theories, and also Hofstede's cultural dimensions framework. 
We analyzed a panel dataset for 18 multinationals in the two Iberian economies, Portugal and Spain, covering a ten-
year period of analysis (2010-2020). The expected results, supported by previous studies (Attah-Boakye, Adams, 
Kimani, & Ullah, 2020), are that gender diversity is positively associated with corporate innovation, as well as local 
factors, national norms, cultural values, and country-level-institutional quality influence boardroom gender diversity, 
the level of investment in research and development (R&D), and corporate innovation. 

Keywords 
Gender Diversity; National Culture; Institutional Environment; Multinationals; Iberian Listed Company; Business 
Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, questões de diversidade de género e representação feminina nos conselhos de 
administração das empresas têm assumido um papel de grande importância e destaque na discussão entre 
formuladores de políticas e investigadores.  

Nas últimas décadas, na União Europeia, realizaram-se progressos significativos no domínio de igualdade de 
género. A Comissão Europeia propôs aos países membros o desenvolvimento de iniciativas para aumentar o 
número de mulheres nos Conselhos de Administração das empresas, com o objetivo de promover a igualdade 
de género nos processos de tomada de decisão. Contudo, existem evidências de que o sexo feminino continua 
sub-representado nos níveis corporativos mais elevados (Valls Martínez & Cruz Rambaud, 2019). 

Apesar de se ter verificado, desde o segundo trimestre de 2002 um aumento gradual de cerca de 30% da 
participação feminina em cargos de gestão e das mulheres representarem, atualmente, quase metade de todas 
as pessoas empregadas na UE (46%), estas ainda permanecem sub-representadas entre os gestores (34%) na 
EuroStat. No terceiro trimestre de 2020, em 9,5 milhões de pessoas que ocupam cargos de gestão na UE, 6,2 
milhões correspondem ao sexo masculino e 3,3 milhões ao sexo feminino (Comissão Europeia, 2021).  

Contudo, são vários os estudos que comprovam ser vantajoso o envolvimento das mulheres para as empresas 
devido às sinergias trazidas pela diversidade de género (Singh, Singhania, & Sardana, 2019). Analogamente, 
outras evidências sugerem que a diversidade de gênero nos Conselhos de Administração das empresas pode 
ter um impacto significativo na capacidade de inovação das empresas (Griffin, D., Li, K., & Xu, T., 2019; Na & 
Shin, 2019). Da mesma forma, um estudo de Bertelsmann (2018) realizado através de um inquérito a 500 
executivos de empresas, concluiu que um em cada dois inquiridos acreditam que existe uma correlação 
positiva entre a diversidade cultural e a inovação. A investigação sobre a relação entre a diversidade de gênero 
e a inovação empresarial relata também algumas evidências mistas (Horbach & Jacob, 2018; Quintana-Garcia 
& Benavides-Velasco, 2016). 

É de salientar que a literatura sobre inovação tem produzido evidências inconclusivas sobre fatores que 
influenciam a capacidade de inovação das empresas. Além do fator diversidade de género nos Conselhos de 
Administração suprarreferido, existem estudos que sugerem que a inovação corporativa é também 
influenciada pela cultura predominante em um país (Lin, 2009; Turró, Urbano & Peris-Ortiz, 2014) e pela 
capacidade de acesso a recursos por parte das empresas (Dai, Y., Byun, G. & Ding, F., 2019; Torchia, Calabrò & 
Huse, 2011). 

Por conseguinte, o presente artigo pretende contribuir para a compreensão de como três fatores, a diversidade 
de género no conselho de administração, moderada pela cultura e ambiente institucional nacional, têm um 
impacto na inovação empresarial e estender assim o trabalho realizado por Attah-Boakye et al. (2020), 
procurando demonstrar a influência da diversidade de gênero no Conselho de Administração nas atividades 
de inovação empresarial na península ibérica. A análise é feita com base numa estrutura multiteórica que 
compreende a teoria dos escalões superiores, da dependência de recursos e teorias institucionais, e ainda as 
dimensões culturais de Hofstede. Este estudo procura responder a duas questões principais:  

1. A diversidade de gênero no conselho de administração influência o compromisso organizacional com a 
inovação corporativa nas empresas cotadas ibéricas? 

2. Em que medida os fatores institucionais de cada país, como as normas nacionais, os valores culturais e a 
qualidade institucional a nível nacional, afetam a diversidade de género nos conselhos de administração e a 
inovação empresarial?  
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O restante documento está organizado da seguinte forma: na segunda secção é apresentada uma revisão da 
literatura existente, na terceira secção é descrita toda a metodologia, incluindo os dados e o modelo utilizado, 
sendo na quarta e última secção apresentados os principais resultados esperados. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. TEORIA DOS ESCALÕES SUPERIORES  

A Teoria dos Escalões Superiores assenta na premissa central de Herbert Simon de racionalidade limitada e 
sugere que a interpretação da realidade por parte de executivos dos escalões superiores é um produto das 
suas experiências, valores e personalidade, assim como das suas características psicológicas e demográficas. 
Segundo Seijts (2019), o carácter dos responsáveis das entidades é refletido no modo como os concelhos 
executam as suas responsabilidades.  

Desta forma, a teoria sugere que as características comportamentais dos diferentes constituintes do conselho 
de administração fornecem informações essenciais à compreensão da tomada de decisões   empresariais e 
resultados financeiros, pelo que se torna importante compreender como estas mesmas construções mentais 
influenciam e justificam as decisões e/ou ações estratégicas dos principais executivos (Rost & Osterloh, 2010). 
Segundo Eagly (1987), os homens e mulheres comportam-se com base em estereótipos e crenças associados 
aos papéis sociais que ocupam, estas crenças são interpretadas como normas sociais e disposições pessoais 
que estão embutidas nas identidades individuais de gênero, experiências profissionais, circunstâncias 
presentes e expectativas futuras.  

Valls Martínez e Cruz Rambaud (2019) afirmam que as mulheres dispõem de características diferentes dos 
homens, sendo consideradas mais avessas ao risco e menos radicais no processo de tomada de decisões, mais 
sensíveis à responsabilidade social das empresas e às políticas ambientais, mais participativas e democráticas, 
com um maior julgamento ético nomeadamente nas relações com fornecedores, consumidores e organizações. 
Na mesma linha de raciocínio, Maglio, Rey, Agliata e Lombardi (2019) demonstram que uma maior presença 
feminina nos conselhos de administração resulta na adoção de menos práticas de gestão de resultados , 
melhora as divulgações de sustentabilidade corporativa, revelando aspetos positivos de associação com o local 
de trabalho, dimensões sociais, ambientais e econômicas da sustentabilidade corporativa (Zahid, et al., 2020) 
e está positivamente associada à responsabilidade social corporativa, devido a uma maior preocupação com 
os recursos humanos, o desempenho ambiental e a ética nos negócios (Beji, Yousfi, Loukil & Omri, 2020). 

2.2. DIVERSIDADE DE GÊNERO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO EMPRESARIAL 

Os conselhos de administração desempenham um papel fundamental no vínculo entre as organizações, os 
recursos e oportunidades necessários para atingir os objetivos e estratégias organizacionais. Vários estudos 
argumentam que considerações estratégicas são levadas em conta aquando da nomeação dos conselhos de 
administração nas empresas (Hillman, Cannella & Paetzold, 2000; Salancik & Pfeffer, 1977).  

A teoria da dependência de recursos, sugere que as empresas procuram nomear administradores segundo os 
benefícios que estes poderão trazer para as organizações. Neste seguimento, na literatura, são relatadas 
entidades que nomeiam administradores associados a instituições financeiras quando confrontadas com 
dificuldades financeiras, por forma desbloquear o acesso ao capital (Mizruchi & Stearns, 1988), empresas que 
enfrentam escassez de recursos nomeiam diretores altamente interligados que possam fornecer ligações a 
recursos cruciais (Boyd, 1990; Dalton, Daily, Johnson & Ellstrand, 1999; Johnson et al., 1996). Segundo Drees 
e Heugens (2013), as empresas nomeiam, membros eminentes da sociedade ou mesmo indivíduos de grupos 
discriminados, como mulheres e/ou minorias étnicas, para aumentar a legitimidade (Peng, Au & Wang, 2001). 
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Johnson, Van de Schoot, Delmar e Crano (2015) argumentam que conselhos mais diversificados, com uma 
maior diversidade de género, podem afetar positivamente as práticas de inovação corporativa por meio de 
impacto na cultura corporativa. Membros minoritários são mais propensos a desafiar a tradição, a questionar 
o status quo e inspirar os restantes membros a considerarem novas formas de pensar. Ruiz-Jiménez e del Mar 
Fuentes-Fuentes (2016) corroboram este resultado afirmando que a diversidade de género estimula o 
desenvolvimento de novas ideias, troca de conhecimento, execução e utilização de processos e recursos mais 
eficazes para alcançar a inovação. 

A maior presença de mulheres nos Conselhos de Administração das empresas melhora o desempenho da 
inovação empresarial (Dai et al. 2019; Díaz-García, González-Moreno, & Sáez-Martínez, 2013; Torchia et al. 
2011), prioriza a eficiência inovadora e contribui para obtenção um maior número de patentes (Griffin et al. 
2021). Torchia et al. (2011), num estudo a 317 empresas norueguesas concluiu uma relação positiva 
significativa entre a nomeação de mulheres para os escalões superiores e o nível de inovação empresarial, 
apelando para a expensão da análise em diferentes contextos políticos e institucionais. 

Contrariamente, Abdullah, Ismail e Nachum (2016) observando o contexto malaio concluíram que as 
contribuições das diretoras femininas não eram reconhecidas no mercado, sendo que maioria dos conselhos 
eram dominados por homens e mais de metade das empresas analisadas não possuíam diretoras. 
Analogamente, concluem solicitando mais pesquisas que explorem os fatores institucionais e culturais que 
explicam este fenômeno. Posto isto, o presente estudo pretende testar a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: A presença de mulheres nos Conselhos de Administração está positivamente associada à inovação 
empresarial. 

2.3. TEORIA INSTITUCIONAL 

A Teoria Institucional sugere que os indivíduos e as organizações estão sob constante influência das exigências 
impostas pelo ambiente institucional em que se inserem. Tais exigências constituem restrições informais, 
sendo exemplos as sanções, tabus, costumes, tradições e códigos de conduta e a regras formais como 
constituições, leis, direitos de propriedade (North, 1991), que limitam as ações por parte dos indivíduos e 
organizações de um determinado contexto social (Scott, 1987; Zucker, 1987).  

A diversidade existente entre os contextos institucionais é percetível, tanto dentro dos países como entre eles, 
pelo que existem organizações que poderão ser aceites num contexto social e ser reprovadas em um outro. 
Desta forma, entidades com operações em vários países devem ajustar-se em conformidade com as exigências 
de cada país, por forma assegurar a sua legitimidade (Miska, Szőcs, & Schiffinger, 2018), de igual modo mesmo 
as empresas que operam em um único país devem gradualmente adaptar suas estruturas a fim de acompanhar 
a evolução das imposições institucionais (Greenwood & Hinings, 1996).  

Perante um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo, considera-se a inovação empresarial como o 
principal motor de crescimento das empresas. Segundo a OCDE (2018), instituições nos mercados europeus 
são caracterizados, por norma, como fortes na aplicação do Estado de direito, na proteção os direitos dos 
investidores e na promoção de um clima próspero para investimentos em I&D. Assim sendo, o presente estudo 
pretende testar a seguinte hipótese: 

Hipótese 2: O contexto institucional do país tem um impacto significativo na inovação empresarial, no 
contexto ibérico. 

2.4. CULTURA E INOVAÇÃO 

A estrutura cultural de Hofstede (Hofstede, 1980, 1983, 2001, 2005) tem vindo a ser largamente aplicada em 
pesquisas por forma a capturar e compreender como as variações nas culturas nacionais contribuem para os 
diversos comportamentos individuais e práticas organizacionais entre países. Hofstede (1980) descreve a 
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cultura como sendo a programação da mente humana pela qual as pessoas de uma nação se distinguem das 
pessoas de outra nação, comparando-a ao caráter nacional dominante de um país. Atualmente, a estrutura 
cultural de Hofstede propõe seis dimensões da cultura nacional, isto é, características que podem ajudar a 
explicar a cultura nacional: 1. Índice de distância do poder (PDI); 2. Índice de resistência à incerteza (UAI); 3. 
Índice de Individualismo (IDV); 4. Índice de Masculinidade (MAS); 5. Índice de Orientação de Longo Prazo 
(LTO); e 6. Índice de Indulgência (IVR). 

Segundo Hofstede, o Índice de Distância do Poder (PDI), considera como as hierarquias sociais e 
organizacionais restringem as escolhas individuais e os processos de tomada de decisão dentro das 
organizações (Hofstede, 1980, 1991, 2005). Esta dimensão expressa a forma como uma sociedade enfrenta as 
desigualdades. Culturas que exibem um elevado PDI aceitam a hierarquia de poder, não carecendo de mais 
justificações. Contrariamente, em culturas com PDI mais baixo existe o esforço para equalizar a distribuição 
de poder e exigem justificações para as desigualdades. 

No que concerne ao Índice de Resistência à Incerteza (UAI), este avalia como as atitudes culturais em relação 
à incerteza influenciam a probabilidade de abraçar a mudança. Culturas com UAI elevado são menos abertas 
a novas ideias/mudanças (Hofstede, 1991), mantendo códigos rígidos de crenças, sendo intolerantes com 
comportamentos e ideias não ortodoxas. As sociedades com menor UAI mantêm uma atitude mais flexível, na 
qual a prática é mais valorizada do que os princípios. 

Sobre o Índice de Individualismo (IDV), este avalia se as sociedades favorecem de uma abordagem 
individualista versus coletivista na tomada de decisões (Hofstede, 1991). Segundo Van Everdingen e Waarts 
(2003), as sociedades com altos IDV experimentam mais inovações do que aquelas com baixos IDV. 

O Índice de Masculinidade (MAS) mede se uma sociedade adota uma perspetiva masculina ou feminina 
(Hofstede, 1980, 1991, 2005). Um elevado MAS representa o lado masculino desta dimensão, ou seja, uma 
preferência na sociedade por realizações, heroísmo, assertividade e recompensas materiais pelo sucesso - a 
sociedade em geral é mais competitiva. Contrariamente, o lado feminino, significa preferência pela 
cooperação, modéstia, cuidado com os fracos e qualidade de vida - a sociedade em geral é mais orientada para 
o consenso (Van Everdingen & Waarts, 2003). 

Cada sociedade deve manter alguns vínculos com seu próprio passado enquanto lida com os desafios do 
presente e do futuro. As culturas que apresentam um Índice de Orientação de Longo Prazo (LTO) baixo estão 
associadas a um maior apego aos valores e normas tradicionais (Hofstede, 2001, 2005), encarando as 
mudanças sociais com desconfiança, sendo menos propensas a adotar novas ideias. Por outro lado, aquelas 
que apresentam uma elevado LTO adotam uma abordagem mais pragmática, encorajam a economia e a 
educação moderna como uma forma de se preparar para o futuro. 

Por fim, a sexta e mais recente dimensão cultural de Hofstede é o Índice de Indulgência (IVR). Um alto índice 
de IVR sugere que a cultura de um país aprova a procura de ambições individuais/novas imaginações, 
enquanto o mesmo é restrito em uma sociedade com baixo índice de IVR (Hofstede et al., 2010).  

Segundo estudos realizados por Van Everdingen e Waarts (2003), Turro et al., (2014), Hooghiemstra, Hermes 
e Emanuels (2015), a cultura nacional tem um efeito moderador sobre a propensão das empresas adotarem 
práticas inovadoras, de empreendedorismo empresarial e resultados financeiros. Por conseguinte, 
considerando a complexidade das diferentes dimensões culturais que podem afetar a inovação empresarial 
ou moderar o efeito da diversidade de género na inovação empresarial, propõe-se a seguinte hipótese:  

Hipótese 3: A cultura nacional de um país tem um impacto significativo na inovação empresarial. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. AMOSTRA 

A amostra foi recolhida através base de dados Thomson Reuter’s Eikon. Esta constitui uma base de dados que 
disponibiliza dados históricos e globais, mercado de capitais, dados financeiros e económicos das empresas, 
entre outros. O presente estudo utiliza uma análise multinacional de 18 empresas cotadas nos índices de 
mercado da península ibérica (PSI 20 e IBEX 35) por um horizonte temporal de 10 anos (2010-2020). 

3.2. DADOS 

Todos os dados relativos à governança corporativa, diversidade de gênero e dados financeiros, bem como os 
dados a nível de despesas com investigação e desenvolvimento das diferentes entidades a analisar, foram 
retirados da base de dados Thomson Reuter´s Eikon. Esta introduziu, recentemente, dados ESG (ambientais, 
sociais e de governança) para várias empresas de todo o mundo, pelo que foi fundamental no nosso estudo. 

Todos os dados respeitantes à qualidade institucional, tais como o estado de direito, a qualidade da 
regulamentação, a eficácia do governo e o controlo da corrupção ao nível do país, foram extraídos das bases 
de dados: Worldwide Governance Indicators e Doing Business do Banco Mundial. 

Os dados relativos às dimensões culturais de cada país, por outro lado, foram recolhidos do site de Hofstede 
usando vários aspetos de dimensões culturais como distância do poder, resistência à incerteza, individualismo 
versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade, orientação de longo prazo versus curto prazo, e 
indulgência versus contenção. Segundo o site referido, o desenvolvimento do Modelo 6-D e das pontuações 
disponíveis foi realizado ao longo do tempo, contudo como a cultura muda muito lentamente as pontuações 
podem ser consideradas atualizadas. Por esta razão, serão utilizadas as mesmas pontuações por país ao longo 
de todo o período de análise. 

3.3. MODELO EMPÍRICO 

O modelo empírico adotado neste estudo é o modelo de efeitos fixos de dados de painel já utilizado por Attah-
Boakye et al. (2020): 

(1) Corporate innovationit = Genderβit + Corporante Governanceβit + National Cultureit 
 + Institutional Qualityit + ԑit 
 

(2) Corporate innovationit = GDβit + BSIZEβit + NEDit + SBOit + LEVit + ROAit + ROEit + MTBVit + PDIit 
+ IDVit +MASit + UAIit + LTOit + IVRit + REGQUAit + SIPIit + RULEOFLAWit 
+GOVEFFECTit + CTRFORCORRit + ԑit 

3.4. VARIÁVEIS 

A variável dependente é a inovação empresarial e as variáveis explicativas incluem diversidade de gênero, 
governança corporativa, cultura nacional e qualidade institucional. O investimento em investigação e 
desenvolvimento (I&D) foi utilizado como um proxy para inovação corporativa. Este é definido pela divisão 
do nível corporativo de gastos de I&D pelas vendas.  

Como outras medidas de governança corporativa, igualmente utilizadas o tamanho do conselho, os diretores 
não executivos, a alavancagem e o maior acionista. Ao nível das características financeiras da empresa foram 
incluídos a rentabilidade dos ativos, a rentabilidade dos capitais próprios e o market-to-book value.  
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No que concerne à cultura nacional, foram utilizadas as 6 dimensões culturais de Hofstede. De igual modo, 
foram empregues os indicadores de governança do Banco Mundial tais como o Estado de Direito, a qualidade 
da regulamentação, a eficácia do governo e o controle da corrupção, como forma de representação da 
Qualidade institucional. 

Tabela 6 – Resumo da descrição das variáveis 

Nome da Variável Definição Fonte 

Variáveis específicas da empresa 

Investimento em I&D 

(RDSALES) 

Nível de gastos com investigação e desenvolvimento de novos produtos/serviços, 

excluindo a parte capitalizada em ativo divida pelas vendas de produtos/serviços 
Thomson Eikon 

Diversidade de gênero (GD) Percentagem de mulheres no conselho de administração de uma empresa Thomson Eikon 

Tamanho do conselho (BSIZE) O número total de membros do conselho de administração Thomson Eikon 

Conselheiros não executivos 

(NED) 

A percentagem de administradores não executivos (esta é uma medida de 
independência do conselho) 

Thomson Eikon 

Maior acionista (SBO) A percentagem de participação acionaria de um maior acionista Thomson Eikon 

Alavancagem (LEV) Total de divida dividido pelo total do ativo Thomson Eikon 

Retorno sobre o patrimônio 

líquido (ROE) 
Lucro operacional dividido pelo patrimônio líquido Thomson Eikon 

Retorno sobre ativos (ROA) Receita operacional dividida pelo total de ativos Thomson Eikon 

Market-to-book value (MTBV) 
Valor de mercado do patrimônio líquido dividido pelo valor do balanço do patrimônio 

líquido 
Thomson Eikon 

Aspetos da cultura nacional de Hofstede 

Índice de distância de poder 

(PDI) 
O grau de desigualdade que existe – e se é aceite - entre pessoas com e sem poder Hofstede Insights 

Individualismo versus 

coletivismo (IDV) 
A força dos laços criados entre as pessoas de uma comunidade Hofstede Insights 

Masculinidade Versus 

Feminilidade (MAS) 
Mede a distribuição de funções entre homens e mulheres Hofstede Insights 

Índice de resistência à 

incerteza (UAI) 
Mede o quão bem as pessoas conseguem lidar com a ansiedade e incerteza Hofstede Insights 

Orientação de longo versus 

curto prazo (LTO) 
O horizonte de tempo que as pessoas de uma sociedade exibem Hofstede Insights 

Indulgência Versus Contenção 

(IVR) 

Sociedade que permite a gratificação relativamente livre de impulsos humanos básicos 
e naturais relacionados o aproveitar da vida 

Hofstede Insights 

Fatores institucionais a nível do país 

Qualidade do regulamento 

(REGQUA) 

O índice mede a capacidade dos governos desenvolvem e implementam políticas e 

regulamentações sólidas que permitem e promovem o desenvolvimento do setor 
privado. Classificação de percentil, 0 (classificação mais baixa) e 100 (classificação 

mais alta). 

Indicadores do banco mundial 

Índice de força de proteção do 

investidor (SIPI) 

Esse índice é uma média de três outros índices: a extensão do índice de divulgação, a 
extensão do índice de responsabilidade do diretor e o índice de facilidade de ação do 

acionista. O índice varia de 0 (com alguma ou nenhuma proteção do investidor) a 10 

(maior proteção do investidor) 

Indicadores do banco mundial 

Estado de direito 

(RULEOFLAW) 

Os valores do índice variam de 0 (inexistente) a 100 (excelente) e captura as perceções 

de até que ponto os agentes confiam e cumprem as regras da sociedade e, em 

particular, a qualidade da execução de contratos, direitos de propriedade, polícia e 
tribunais, bem como a probabilidade de crime e violência. 

Indicadores do banco mundial 

Eficácia do governo 

(GOVEFECT) 

O índice varia de 0 a 100 e mede a qualidade do serviço público, o grau de 

independência deste de pressões políticas, a qualidade de formulação e implementação 
de políticas, bem como a credibilidade do compromisso do governo com as mesmas. 

Indicadores do banco mundial 

Controlo de corrupção 

(CTRFORCORR) 

Este índice mede a extensão em que o poder público é exercido para ganho privado. 
Classificação de percentil indica a classificação do país entre todos os países cobertos 

pelo indicador, varia de 0 (classificação mais baixa) a 100 (classificação mais alta). 

Indicadores do banco mundial 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

Conforme a teoria da dependência de recursos e conclusões de Attah-Boakye, et al. (2020) espera-se uma 
associação positiva do número de conselheiros não-executivos no conselho de administração e dos maiores 
acionistas com a inovação empresarial. 

Com base na teoria dos escalões superiores e em estudos anteriores (Abdullah et al., 2015; Torchia et al., 2010; 
Diaz-Garcia et al., 2013) espera-se uma relação positiva entre uma maior participação feminina nos Conselhos 
de Administração e a inovação empresarial, assim como com um maior volume de gastos com I&D. 

Quanto ao contexto institucional, prevê-se que este seja favorável à inovação corporativa da empresa, 
conforme os estudos de Kayalvizhi e Thenmozhi (2018) que demonstraram que países com um ambiente 
institucional forte, incluindo leis robustas de proteção ao investidor, experimentam maiores nível de inovação. 

Os resultados esperados relativos às dimensões culturais, conforme Everdingen e Waarts (2003), são uma 
associação negativa dos índices de distância de poder e resistência à incerteza com a inovação corporativa. 
Em relação aos restantes índices, segundo Attah-Boakye, et al. (2020) espera-se um impacto positivo sobre a 
inovação empresarial. 
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Resumo 
A investigação teve como objetivo elaborar um modelo conceitual de avaliação de desempenho para uma Igreja 
Católica, tendo como base o modelo Public Value Scorecard. Pressupõe-se que sistemas de avaliação de desempenho 
sejam importantes para que organizações religiosas melhorem as condições de gestão de seus programas e 
serviços. Foram analisados documentos internos e de entrevistas com os líderes religiosos e administrativos da 
instituição para elaboração da proposta. A aplicação dos procedimentos metodológicos resultou em um modelo 
composto por indicadores de desempenho aderentes às perspectivas do modelo PVSC e metas de desempenho. O 
processo evidenciou como principal direcionador estratégico da instituição a criação de valor público por meio da 
realização de atividades religiosas, sociais e culturais, bem como a importância das atividades de gestão operacional 
e financeira e de comunicação com meios necessários para o alcance de sua missão social. O processo e resultados 
apresentados contribuem no aspecto prático como subsídio para modelagens de ferramentas de avaliação de 
desempenho em organizações religiosas e assemelhadas. 

Palavras-chave 
Avaliação de Desempenho, Organizações Religiosas, Public Value Scorecard 

Abstract 

 

This investigation aimed to develop a conceptual model of performance management for a Catholic Church, based on 
Public Value Scorecard model. Performance assessment systems are assumed to be important for religious 
organizations to improve the management conditions of their programs and services. Internal documents and 
interviews with the institution's religious and administrative leaders were analyzed to prepare this proposal. The 
application of methodological procedures resulted in a model composed of performance indicators adhering to the 
perspectives of the PVSC model, and performance goals. The process highlighted the public value creation through 
religious, social, and cultural activities as the main strategic driver of the institution, as well as the importance of 
operational and financial management and communication activities with the necessary means to achieve its social 
mission. The presented process and results contribute to the practical aspect as a subsidy for modeling performance 
management tools in religious and similar organizations. 

Keywords 
Performance Management, Religious Organizations, Public Value Scorecard 
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1. INTRODUÇÃO 

O Terceiro Setor possui suas raízes na atuação de organizações religiosas como provedores de bem-estar, em 
especial as igrejas cristãs em sua tradição de realização de ações de caridade nas sociedades europeias 
modernas. Nesta ótica, a Igreja incentivou uma “terceira via”, na qual se busca a realização de ações de 
responsabilidade social de forma alternativa ao coletivismo orientado ao Estado e ao individualismo orientado 
ao mercado (Gabriel & Kracht, 2004). Atualmente, as organizações religiosas continuam exercendo um 
importante papel no Terceiro Setor, contribuindo em diversos países principalmente em setores como saúde, 
educação e assistência social (Ortiz-Gómez, Ariza-Montes, & Molina-Sánchez, 2020). 

Mesmo diante de sua importância, “a eficiência e a eficácia das organizações voluntárias estão sob crescente 
escrutínio” (Moxham & Boaden, 2007, p. 826). Com isso, gestores de organizações do Terceiro Setor, ao 
sofrerem crescente pressão para demonstrar que essas estão atingindo sua finalidade e gerando impactos 
sociais positivos, poderão ter a necessidade de obter informações internas para melhor gerenciar o 
desempenho organizacional, o que pode ser provido por ferramentas de contabilidade e controle gerencial 
(Arvidson & Lyon, 2014; Speckbacher, 2003). 

Uma das barreiras para sua aplicação nessas organizações pode estar ligada ao fato de que essas são 
geralmente criadas e administradas por pessoas sem experiência ou com conhecimento limitado em gestão, 
desconhecendo as potencialidades dessas ferramentas no suprimento das necessidades informacionais para 
a gestão do desempenho organizacional (Arruda, Voese, Espejo, & Vieira, 2013). Outra barreira mencionada 
na literatura acadêmica está relacionada ao fato de que gestores dessas organizações podem observar essas 
ferramentas de gestão como exclusivas à área de negócios ou atividades comerciais (Speckbacher, 2003). 

Em organizações religiosas, as barreiras existentes para a realização de atividades contábeis, apesar de serem 
consideradas desejáveis para a continuidade organizacional (Irvine, 2005; Lightbody, 2001), podem ser 
consideradas maiores pela discriminação entre atividades consideradas espirituais (sagradas) e não 
espirituais (seculares). Essa diferenciação implicaria na priorização das atividades espirituais e relegação das 
atividades seculares por serem, por vezes, consideradas irrelevantes para o funcionamento da organização 
(Abdul-Rahman & Goddard, 1998), ou além: pela visão de que as atividades seculares não devem interferir 
nas atividades sacras (Laughlin, 1988). 

Sistemas de avaliação de desempenho são especialmente indicados para organizações do Terceiro Setor para 
ajudá-las a provar o seu valor diante dos receptores dos serviços e dos financiadores e para melhorar o 
desempenho da organização ao lhes dar condições de avaliar a qualidade de seus programas e serviços (Lee 
& Nowell, 2015; Micheli & Mari, 2014).   

Diante disso, esta investigação teve o objetivo de elaborar um modelo conceitual de avaliação de desempenho 
para uma organização religiosa. Tomando como base uma situação real, sua motivação reside no potencial de 
que a modelagem realizada possa subsidiar o desenvolvimento e aplicação desta ferramenta em organizações 
assemelhadas, aumentando a possibilidade de sucesso na implantação de estratégias (Micheli & Mari, 2014) 
e no atendimento das expectativas dos seus stakeholders (Järvinen, 2016), mitigando as barreiras 
mencionadas. 

Muitas das ferramentas de contabilidade gerencial utilizadas em organizações públicas e sem fins lucrativos 
são replicadas a partir de modelos desenvolvidos para organizações com finalidades de lucro (Lapsley & 
Wright, 2004), sendo que, para organizações religiosas, esta prática é considerada uma solução diante das 
inadequações em suas práticas contábeis (Abdul-Rahman & Goddard, 1998). Contudo, neste processo, deve-
se dar a devida atenção para que estes modelos, como os de avaliação de desempenho, sejam adaptados para 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Portulhak & Pacheco] 

273 

sua adequada utilização, já que estas possuem importantes especificidades estratégicas e operacionais 
(Kaplan, 2009; Lapsley & Wright, 2004). 

Neste sentido, justifica-se a escolha do Public Value Scorecard (PVSC) como modelo de sistema de avaliação de 
desempenho escolhido para essa proposição. O PVSC é uma ferramenta baseada no modelo Balanced 
Scorecard (BSC) e entende-se que ela reconhece e contempla aspectos específicos da gestão de organizações 
públicas e sem fins lucrativos, tendo como sua principal preocupação a geração de valor público (Moore, 
2003), tema de crescente interesse na literatura acadêmica (Hartley, Alford, Knies, & Douglas, 2016). 

Esse trabalho possibilita contribuições práticas para organizações religiosas e do Terceiro Setor com a 
proposição de um modelo adequado às suas particularidades. Quando adotadas nestas instituições, muitas 
vezes as ferramentas de avaliação de desempenho não são bem concebidas, construídas, ou adequadamente 
integradas ao processo de gestão e de tomada de decisão (Poister, Aristigueta, & Hall, 2015). Já pelo aspecto 
teórico, a abordagem a uma organização religiosa torna a pesquisa importante por se observar uma escassez 
de pesquisas acadêmicas que envolvem práticas de contabilidade nessas instituições (Irvine, 2005). 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Os sistemas estratégicos de avaliação de desempenho são considerados uma consequência da evolução da 
contabilidade gerencial para uma abordagem mais estratégica. Para Ittner, Larcker e Randall (2003), estes 
sistemas são capazes de prover informações que permitem à organização identificar as iniciativas que possam 
fornecer maior potencial para o alcance dos objetivos organizacionais, além de possibilitar o alinhamento dos 
processos de gestão com os objetivos estratégicos a serem alcançados.  

Waal (2013) afirma que sistemas estratégicos de avaliação de desempenho possibilitam que a missão, a 
estratégia e os objetivos organizacionais se tornem mensuráveis, por meio da definição de fatores-chave de 
sucesso e indicadores-chave de desempenho, habilitando ações preventivas e corretivas para a melhoria da 
performance organizacional. 

Micheli e Mari (2014) apontam, com base na literatura acadêmica, os principais benefícios oferecidos por estes 
sistemas: (i) apoio na formulação, implantação e revisão da estratégia organizacional; (ii) melhoria na 
comunicação dos resultados aos stakeholders, com consequente fortalecimento da marca e da reputação; (iii) 
aumento na motivação dos funcionários, resultando na criação de uma cultura de melhoria de desempenho e 
fomento do aprendizado organizacional. 

Dentre os modelos estratégicos de avaliação de desempenho, pode-se afirmar que o mais destacado é o BSC. 
Como afirma Hoque (2014), mesmo após 20 anos de seu desenvolvimento, o BSC continua sendo uma 
ferramenta valiosa para as empresas no desenvolvimento de mapas estratégicos, implantação de políticas, 
controle organizacional e como ferramenta de apoio para a prestação de contas. Muito por conta dessa 
proeminência, diversos modelos surgiram como uma adaptação dessa ferramenta para organizações sem fins 
lucrativos ou aproveitaram de alguma forma as ideias bem-sucedidas presentes no modelo (Kaplan, 2009; Lee 
& Nowell, 2015).  

Também tomando como base o BSC, o PVSC é um modelo de mensuração e gestão de desempenho para 
organizações sem finalidade de lucro que tem como principal direcionador a teoria do valor público, o que 
possibilitaria auxiliar a sua gestão a garantir e demonstrar a geração de valor público (Moore, 2003). 

O PVSC reconhece muitas virtudes do modelo BSC, como a importância das medidas financeiras, a ligação 
entre as medidas de desempenho e a estratégia, as relações de causa e efeito entre processos e resultados e a 
atenção dada para o aprendizado e desenvolvimento organizacional (Moore, 2013), contudo diferencia-se 
deste modelo em três elementos considerados cruciais para sua adaptação em organizações públicas e do 
Terceiro Setor: (I) os indicadores financeiros não devem representar o fim, mas sim o meio para o alcance de 
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sua missão social, que é a geração de valor público (Moore, 2003); (II) a distinção entre clientes upstream 
(grupo que envolve os financiadores, como doadores individuais, doadores institucionais e o governo) e 
clientes downstream (grupo que envolve os indivíduos ou organizações que recebem os produtos e serviços 
oferecidos); (III) considera as organizações que realizam as mesmas atividades como parceiras na resolução 
de um problema social comum ao invés de concorrentes sobre as quais se deve obter vantagens competitivas. 

Ao contemplar tais elementos e reconhecendo as virtudes do modelo BSC, Moore (2003) apresenta o PVSC 
como uma alternativa útil e considerada mais apropriada para a avaliação de desempenho de organizações 
públicas e sem fins lucrativos. O modelo desenvolvido pelo autor é composto por três perspectivas 
consideradas importantes para que a instituição consiga gerar valor público. 

A primeira perspectiva do chamado “triângulo estratégico” do PVSC é a missão social, na qual são incluídos os 
indicadores-chave que retratam as atividades (outputs) e resultados (outcomes) que a organização busca 
oferecer para a sociedade e, por meio deles, gerar valor público. A segunda perspectiva, legitimidade e apoio, 
busca chamar a atenção para indicadores que monitorem a reputação da organização junto a diversos 
stakeholders, como doadores, beneficiários, voluntários, imprensa, governo, reguladores e o público como um 
todo, de modo que ela mantenha suas condições de operação. A terceira perspectiva, capacidades 
operacionais, envolve indicadores que monitoram se a instituição possui condições operacionais internas para 
converter a legitimidade obtida e os recursos arrecadados em resultados que contribuam para o alcance dos 
objetivos desejados e a geração de valor público (Moore, 2003). 

3. METODOLOGIA 

Pesquisa com abordagem qualitativa, aplicou a estratégia metodológica de proposição de planos e programas, 
que objetiva apresentar soluções para um determinado problema organizacional com a proposição de 
aplicação de modelos em situações práticas. Nesta estratégia, valoriza-se a criatividade no processo de 
adaptação de um modelo teórico a um caso prático (Martins & Theóphilo, 2009). 

A presente problemática exigiu um estudo em profundidade, pela necessidade de verificação de detalhes que 
pudessem servir como evidências para sua resolução (Cooper & Schindler, 2003). Viabilizando um estudo em 
profundidade, a investigação ocorreu em uma Igreja Católica localizada em Curitiba (Brasil), fundada na 
década de 1970 e que reúne cerca de 110 famílias. Esta escolha é justificada pela proximidade geográfica, 
viabilizando o acesso necessário para a obtenção de informações e evidências para a consecução do estudo 
(Yin, 2015). 

Os procedimentos de campo ocorreram durante o primeiro trimestre de 2018 e envolveram a análise de 
documentos internos da instituição (em especial um relatório técnico de diagnóstico organizacional, no qual 
consta a identificação da estratégia organizacional, sua organização interna e o mapeamento dos 
stakeholders), e a realização de entrevistas semiestruturadas junto a sete lideranças da comunidade: o 
sacerdote, o presidente e vice-presidente do Conselho Administrativo Paroquial, e as lideranças da Catequese, 
Movimento Eucarístico Jovem, Grupo de Jovens, Apostolado da Oração, Comunicação e Coral. O roteiro de 
entrevista semiestruturada, construído com base em estudos anteriores sobre o tema, foi orientado para a 
elaboração de um modelo de avaliação de desempenho composto por indicadores de desempenho (Kaplan & 
Norton, 1993; Waal, 2013) aderentes às perspectivas do modelo PVSC e metas de desempenho (Kaplan & 
Norton, 1993; Franco-Santos & Bourne, 2005). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de documentos internos possibilitou identificar a estratégia organizacional, organização interna e 
principais stakeholders. A missão da instituição é “atender as necessidades religiosas e espirituais da 
população, promovendo celebrações religiosas, serviços religiosos e atividades de instrução cristã de acordo 
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com o rito bizantino-ucraniano, com o objetivo de formar uma comunidade capaz de identificar e atender as 
necessidades espirituais, sociais e materiais de seus membros e das pessoas em seu entorno e de preservar 
valores culturais da etnia ucraniana”.  

Nota-se uma especificidade operacional relacionada a questões culturais e de rito religioso, vinculados à 
cultura ucraniana, reconhecida como importante em sua missão. Quanto à visão, esta é declarada como 
“contribuir para a formação de uma comunidade humana e solidária por meio da difusão dos valores cristãos, 
o que se dá por meio das atividades religiosas (celebrações, serviços religiosos e instrução cristã)”. 

Quanto à organização interna, foram identificados os seguintes grupos e atividades: Catequese; Movimento 
Eucarístico Jovem (MEJ); Grupo de Jovens; Apostolado da Oração; Conselho Administrativo Paroquial (CAP); 
Comunicação e Coral. Quanto aos principais stakeholders, foram identificados os principais grupos atendidos: 
pobres; fiéis; membros da hierarquia; paróquia. Também foram identificados os grupos que se relacionam 
com a instituição: comunidade local; financiadores/doadores; governo; mídia; outras igrejas católicas. 

Especialmente com base na missão institucional foram identificados os seus objetivos estratégicos: (I) formar 
uma comunidade humana e solidária; (II) atender as necessidades espirituais, sociais e materiais de seus 
membros e da comunidade em seu entorno; e (III) preservar valores culturais da etnia ucraniana. Esses 
objetivos serviram como base para a realização dos procedimentos de campo, que ocorreram no primeiro 
trimestre de 2018 e envolveram, além do sacerdote como principal gestor da instituição, os líderes das sete 
atividades e comissões já mencionadas.  

Com base em roteiro de entrevista semiestruturada, buscou-se inicialmente delimitar, dentre o rol de 
stakeholders, os clientes upstream, os clientes downstream e aqueles relacionados com a perspectiva de 
legitimidade e apoio, conforme o modelo PVSC. Quanto aos clientes upstream, foram elencados: doadores e 
financiadores, que são importantes para a sustentação material da comunidade; hierarquia (paróquia/bispo), 
pelo repasse de diretrizes e orientações, para que possam ajudar na resolução de necessidades e carências da 
comunidade. Sobre os clientes downstream, foram identificados: fiéis, pela oferta de atividades religiosas e 
culturais; e pobres e necessitados, pela distribuição de recursos materiais e assistenciais. 

Foram delimitados, ainda, os grupos que influenciam na continuidade da organização e que podem ajuda-la a 
atingir sua missão (legitimidade e apoio): comunidade em geral, pelo apoio e participação em eventos da 
comunidade; Estado, pela manutenção de imunidades e atendimento da legislação; mídia/imprensa, para a 
divulgação das atividades da comunidade com o objetivo de ampliar o alcance de suas ações e aumentar a 
quantidade de fiéis e benfeitores; comunidades católicas vizinhas de rito latino e outras comunidades católicas 
ucranianas, para a realização de atividades religiosas, sociais e culturais conjuntas; e membros da hierarquia, 
pelo repasse de recursos financeiros e documentações sobre sacramentos ministrados e movimentação 
financeira. 

Após essa etapa, partiu-se para a elaboração do modelo de avaliação de desempenho baseado no PVSC. Para a 
definição dos indicadores e metas, definiu-se março/2018 a fevereiro/2020 como o período da abrangência, 
impactando nas metas pactuadas. A Figura 1 apresenta os indicadores e metas da perspectiva de missão social. 

Nessa perspectiva, a igreja investigada concluiu que os principais indicadores relacionados à continuidade 
operacional e o cumprimento de sua missão social estão relacionados com a frequência nas atividades 
litúrgicas e de instrução cristã (nos grupos Catequese, MEJ, Grupo de Jovens e Apostolado da Oração) e a 
quantidade de sacramentos ministrados (batismos e matrimônios). Com isso, acentuou-se para as lideranças 
da comunidade a importância das atividades litúrgicas e dos grupos mencionados como protagonistas no 
cumprimento de sua missão social e geração de valor público da instituição, com foco nos seus fiéis enquanto 
clientes downstream. 
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Também foi possível nesse processo esclarecer às lideranças o inter-relacionamento entre os grupos 
Catequese, MEJ, Grupo de Jovens e Apostolado da Oração, o que exige ações de cooperação. Observou-se que 
a retenção e transferência de membros entre os grupos, em uma perspectiva evolutiva de instrução cristã 
(iniciando pela Catequese e finalizando no Apostolado da Oração), é essencial para a continuidade de todas as 
atividades exercidas e da organização como um todo, sendo a Catequese a principal porta de entrada para 
aumento do número de membros nessas atividades e na comunidade. 

Objetivo 
estratégico 

Indicadores Metas 

Formar uma 
comunidade 
humana e solidária 

Quantidade de pessoas 
frequentando as atividades 
de instrução cristã 

Aumentar a quantidade de pessoas frequentando a Catequese 
Repassar 2/3 das crianças do 3º ano de Catequese para o MEJ 
Aumentar a quantidade de pessoas frequentando o MEJ 
Repassar 2/3 dos jovens do MEJ com no mínimo dois anos de 
grupo para o Grupo de Jovens 
Aumentar a quantidade de pessoas frequentando o Apostolado 
da Oração 
Aumentar a quantidade de pessoas frequentando o Grupo de 
Jovens 

Quantidade de pessoas 
frequentando a liturgia 

Aumentar a quantidade de pessoas frequentando a liturgia 

Quantidade de 
sacramentos ministrados 

Aumentar a quantidade de batismos ministrados na igreja 
Aumentar a quantidade de matrimônios ministrados na igreja 

Figura 1 – Indicadores e metas de desempenho: missão social 

Para as atividades sociais e culturais não foram definidas metas de desempenho na perspectiva de missão 
social, visto que o sacerdote considera que estas ainda precisam ser mais bem organizadas para adequado 
atendimento dos clientes downstream, demandando, portanto, ações na perspectiva de capacidades 
operacionais. Apresenta-se na Figura 4 os indicadores e metas de desempenho definidos nessa perspectiva. 

 

Objetivo 
estratégico 

Indicadores Metas 

Formar uma 
comunidade 
humana e 
solidária 

Quantidade de pessoas trabalhando nas 
atividades 

Manter a quantidade de catequistas e auxiliares 

Aumentar a quantidade de facilitadores do MEJ 

Aumentar a quantidade de facilitadores do Grupo 
de Jovens 
Enviar 1 nova catequista para formação no início 
do ano 2019 
Cumprir a escala de 2 coroinhas por missa 

Quantidade de pessoas que trabalham nas 
festas/promoções 

Aumentar a quantidade de pessoas trabalhando 
nas festas/promoções 

Atender as 
necessidades 
espirituais, 
sociais e 
materiais de 
seus membros 
e da 

% de atividades religiosas realizadas 
conforme o calendário litúrgico 

100% das atividades religiosas conforme o 
calendário litúrgico 

Equipe formada de ações sociais Formar uma equipe de ações sociais na igreja até 
o início de 2019 

Elaboração de planejamento de ações 
sociais 

Definir um planejamento de ações sociais na 
igreja até o início de 2019 

% de obras/manutenções realizadas 
conforme o planejamento 

100% das obras/manutenções realizadas 
conforme planejamento 
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Objetivo 
estratégico 

Indicadores Metas 

comunidade em 
seu entorno 

Definição de plano de melhoria de 
infraestrutura da igreja para o longo prazo 

Plano de obras de longo prazo definido até o 
início de 2019 

Resultado financeiro gerado pelas festas da 
comunidade 

Aumentar o resultado financeiro gerado pelas 
festas da comunidade 

Preservar 
valores 
culturais da 
etnia ucraniana 

% de atividades religiosas realizadas de 
acordo com os costumes populares da etnia 
ucraniana 

100% de atividades religiosas realizadas de 
acordo com os costumes populares da etnia 
ucraniana 

Quantidade de pessoas que conhecem os 
cantos religiosos ucranianos 

Formar 2 novas lideranças do canto litúrgico da 
comunidade até o início de 2019 

Quantidade de atividades religioso-culturais 
externas divulgadas na comunidade 

5 atividades religioso-culturais externas 
divulgadas nos grupos por ano 

Quantidade de atividades culturais 
promovidas na comunidade 

1 atividade cultural organizada pelo CAP até o 
final de 2019 
3 atividades culturais realizadas na Catequese + 
MEJ até 2019 

Implantar secretaria para registros 
históricos e atividades burocráticas da 
comunidade 

Infraestrutura da secretaria organizada até o 
início de 2019 
Secretaria implantada até o final de 2019 

Figura 2 – Indicadores e metas de desempenho: capacidades operacionais 

De forma a criar capacidades operacionais para a realização de atividades sociais, foram estabelecidas metas 
para a criação de um grupo de ação social, atualmente inexistente, com a incumbência inicial de estabelecer 
uma agenda de ações, que até o momento eram realizadas de forma ocasional. Para as atividades culturais, 
também foram definidas metas para a promoção de ações internas e externas à comunidade, algo que também 
ocorrida apenas de forma esporádica. Nesta perspectiva ocorre a proeminência da CAP como principal 
responsável pela manutenção das capacidades operacionais da instituição nos aspectos de infraestrutura e 
finanças.  

Apresenta-se na Figura 3 os indicadores e metas de desempenho definidos para a perspectiva de legitimidade 
e apoio. 

Objetivo 
estratégico 

Indicadores Metas 

Formar 
uma 
comunidad
e humana e 
solidária 

% de atividades religiosas e litúrgicas 
divulgadas pela internet 

100% de atividades religiosas e litúrgicas divulgadas 
pela internet 

% de festas/promoções divulgadas à 
comunidade em geral 

100% de festas/promoções divulgadas pela internet 
e em jornal local 

Quantidade de atividades religiosas 
realizadas em conjunto com igrejas vizinhas 

1 atividade religiosa em conjunto com comunidade 
vizinha até o final de 2019 

Quantidade de atividades religiosas 
realizadas em conjunto com outras 
comunidades ucranianas 

1 atividade religiosa em conjunto com outra 
comunidade ucraniana até o final de 2019 
90% dos MEJistas participando do Encontro Regional 

Atender as 
necessidad
es 
espirituais, 
sociais e 
materiais 
de seus 
membros e 

Elaboração de planejamento de ações sociais 
em conjunto com igrejas vizinhas 

Firmar parceria para ação social com igreja católica 
da região 

% de informações repassadas para a 
hierarquia dentro do prazo 

100% de informações das atividades repassadas para 
o Bispo dentro do prazo 
100% de documentações de sacramentos repassadas 
para a Paróquia dentro do prazo 
100% de informações financeiras repassadas para a 
Mitra dentro do prazo 
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Objetivo 
estratégico 

Indicadores Metas 

da 
comunidad
e em seu 
entorno 

% de repasses financeiros para a hierarquia 
dentro do prazo 

100% de repasses financeiros para a paróquia dentro 
do prazo 

% de atividades sociais divulgadas pela 
internet 

100% de atividades sociais divulgadas à comunidade 
pela internet 

Prestação de contas financeira e de 
atividades 

Prestação de contas anual, financeira e de atividades, 
aos financiadores até o final de fevereiro 
Prestação de contas anual das atividades na internet 
e em jornal local até o final de fevereiro 

Preservar 
valores 
culturais da 
etnia 
ucraniana 

% de atividades culturais divulgadas pela 
internet 

100% de atividades culturais divulgadas pela internet 

Quantidade de atividades culturais 
realizadas por outras instituições divulgadas 
na igreja 

1 atividade cultural divulgada por mês na internet e 
nas missas 

Figura 3 – Indicadores e metas de desempenho: legitimidade e apoio 

As atividades de Comunicação e do CAP se revelam importantes para a perspectiva de legitimidade e apoio da 
organização, realizando interações com stakeholders que exercem influência nas suas atividades, como a mídia 
e a comunidade em geral. Também se observa a importância da prestação de contas financeira aos clientes 
upstream (financiadores e hierarquia) e para o Estado por parte do CAP para a manutenção de legitimidade 
visando a continuidade de suas atividades. 

Nota-se que o modelo PVSC também contribui ao motivar a realização de parcerias com instituições que 
compartilhem a mesma missão social, como forma de conjunção de esforços para a cocriação de valor público. 
O reconhecimento das igrejas católicas vizinhas de rito latino e de outras igrejas católicas de rito ucraniano 
como instituições que podem auxiliar no alcance de sua missão social e na geração de valor público – e não 
como concorrentes – motivou a definição de metas de desempenho para a promoção de atividades religiosas, 
sociais, culturais e assistenciais de forma conjunta, algo até então não reconhecido pela instituição estudada. 

5. CONCLUSÃO 

A realização dessa modelagem conceitual baseada no modelo PVSC foi capaz de destacar importantes aspectos 
estratégicos e operacionais para uma organização religiosa. Tendo como principal direcionador estratégico a 
criação de valor público por meio da realização de atividades religiosas, sociais e culturais, esclarece-se o papel 
central exercido pelas atividades religiosas e de instrução cristã já estabelecidas (Catequese, MEJ, Grupo de 
Jovens, Apostolado da Oração), bem como o inter-relacionamento entre estas para o crescimento e 
continuidade da comunidade e de suas atividades principais. 

Reconhece-se que a religião pode ter um efeito social positivo, encorajando seus membros a participar de 
cultos e celebrações, a passar mais tempo com suas famílias e a aprender lições morais vinculadas às tradições 
religiosas; contudo, seu impacto na sociedade poderá diminuir caso este seja o seu único papel (Wuthnow, 
1999). Desta forma, entende-se que o modelo PVSC pode contribuir para essas organizações ao direcionar 
atenção de suas lideranças, por meio de indicadores e metas de desempenho, para a realização de ações que 
vão além das atividades religiosas, como atividades sociais e culturais no caso estudado, potencializando a 
percepção de geração de valor pelo público como um todo e por seus stakeholders. 

Na perspectiva de capacidades operacionais, a principal contribuição percebida com essa modelagem foi o 
reconhecimento da sustentabilidade financeira como importante fator para viabilizar a continuidade e 
ampliação das atividades geradoras de valor público. Na perspectiva de legitimidade e apoio, a modelagem 
contribuiu ao elucidar a importância da promoção de atividades, de forma proativa, junto a stakeholders que 
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influenciam ou podem influenciar a continuidade da organização ou que podem ajudá-la a atingir sua missão 
social, tendo como principais destaques no caso estudado a definição de rotinas de prestação de contas e de 
ações religiosas, sociais e culturais em conjunto com instituições semelhantes. 

Essa modelagem conceitual contribui inicialmente ao indicar um ajustamento do modelo PVSC à realidade de 
uma organização religiosa, fator importante para o sucesso de sua implantação e utilização. Ressalta-se o 
elemento diferencial deste modelo o seu direcionamento para a mensuração e gestão do valor público, 
conceito em ascensão na literatura acadêmica. No aspecto prático e social, espera-se que o processo e 
resultados apresentados encorajem e subsidiem modelagens e aplicações empíricas em organizações 
assemelhadas, possibilitando melhorias nos processos de gestão pela ótica do valor público. 

Hartley et al. (2016) entendem ser importante a aplicação prática das ferramentas relacionadas à teoria do 
valor público e ao seu “triângulo estratégico”, de modo a avaliar os seus efetivos impactos na gestão. Por isso, 
sugere-se a partir desta pesquisa a implantação e utilização desta ferramenta em organizações religiosas ou 
assemelhadas, possibilitando avaliações sobre suas consequências na gestão e no desempenho organizacional. 
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Resumo 
Este estudo tem como principal objetivo identificar os determinantes da opinião qualificada do auditor nas empresas 
portuguesas sem valores cotados em 2017. Para o efeito, construímos um modelo que foi testado com recurso a 
regressões logísticas. 
Os resultados obtidos permitem-nos concluir que os determinantes mais significativos da qualificação da opinião do 
auditor são a sua opinião qualificada no ano anterior e o reconhecimento de prejuízos. São ainda determinantes, embora 
com menor significância, a antiguidade e o tipo de auditor, e a dimensão da empresa auditada. Ou seja, a opinião do 
auditor parece ser mais influenciada por características relacionadas com a auditoria, do que pelas características da 
empresa auditada.  
Não sendo uma temática ainda muito abordada na literatura nacional, e mesmo internacional no contexto das empresas 
sem valores cotados, consideramos que este trabalho pode ser um importante contributo para o aprofundamento da 
investigação sobre os determinantes da opinião qualificada do auditor. 

Palavras-chave 
Relatório do auditor; opinião qualificada; determinantes; empresas sem valores cotados. 

Abstract 

 

The principal goal of this study is to identify the determinants of qualified audit opinion for non-listed Portuguese 
companies in 2017. In order to fulfill this goal we built a logistic regression model. 
As result we concluded that the most significant determinants of qualified audit opinion were the qualification from 
the previous year and current year losses. Besides that,  the following factors were also relevant however less 
significant, such as auditor size, audit tenure and size of the audited company. So these results suggest that the qualified 
audit opinion is influenced more by characteristics related to the audit itself then by the audited company. 
Since the determinants of a qualified opinion essentially for non-listed companies is a topic that was still not developed 
in a national and international context, we consider that this study can have an important contribution in investigation. 

Keywords 
Audit report; qualify opinion; determinants; non-listed companies 

 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Sérgio & Carvalho] 

282 

1. INTRODUÇÃO 

A emissão da opinião do auditor consubstancia um processo complexo (Habib, 2013). Ao contribuir para o 
aumento da qualidade e credibilidade da informação financeira, a divulgação do relatório de auditoria pode 
ter importantes implicações na tomada de decisão dos diferentes stakeholders. No contexto das empresas sem 
valores cotados, não são os investidores, mas antes as instituições financeiras um dos principais interessados 
na informação financeira. Assim, o tipo de opinião emitida pelo auditor poderá ter importantes consequências, 
designadamente na capacidade de negociação dos custos de financiamento, ao consubstanciarem a principal 
fonte de financiamento daquelas empresas. 

A generalidade dos estudos publicados sobre a opinião qualificada do auditor incidiu sobre amostras de 
empresas com valores cotados. Para contrariar esta tendência e seguindo a recomendação de Costa et al. 
(2013) e Heliodoro (2014), o nosso estudo tem como principal objetivo identificar os determinantes da 
opinião qualificada do auditor nas empresas portuguesas sem valores cotados. Por opinião qualificada 
entende-se o relatório no qual a opinião do auditor inclui uma ênfase e/ou uma reserva, em conformidade 
com a International Standard on Auditing (ISA) 705 - Modifications to the Opinion in the Independent Auditor´s 
Report. 

A definição da amostra e a recolha dos respetivos dados para o estudo empírico teve como suporte a base 
SABI. Os dados foram posteriormente tratados com recurso a regressões logísticas, para analisar a 
probabilidade de as empresas receberem do auditor uma opinião qualificada no seu relatório.  

Este estudo está estruturado em quatro secções. Após esta primeira da Introdução, na secção 2 é apresentada 
a revisão da literatura. A secção 3 compreende o estudo empírico, no qual são definidos os objetivos, as 
hipóteses de investigação, a amostra e a metodologia usada, sendo ainda analisados e discutidos os resultados 
obtidos. Na quarta, e última, secção são apresentadas as principais conclusões. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Habib (2013) elaborou uma meta-análise, tendo por base 73 estudos realizados em todo o mundo, sobre os 
determinantes da opinião modificada (opinião modificada engloba as situações que dão lugar a uma opinião 
qualificada, mas também as menções do auditor acerca de incertezas quanto à continuidade da empresa e as 
escusas de opinião - IAASB, 2015) do auditor, não tendo encontrado um consenso nos resultados dos 
diferentes estudos. Identificou, contudo, algumas variáveis que tendem a explicar a opinião modificada: 
dimensão da empresa, rendibilidade, probabilidade de falência e emissão de opinião modificada em anos 
anteriores. Também Mutchler (1984) já havia encontrado evidência de que a opinião do ano anterior tem um 
impacto positivo na opinião do auditor no período corrente. Estas conclusões suportam as de Louwers (1998), 
ao sugerir que os auditores se baseiam mais nas características da empresa, e não nos incentivos económicos 
ou no risco de litígio, quando emitem uma opinião modificada. 

Os resultados de Habib (2013) revelam, ainda, que o facto de a empresa de auditoria pertencer às Big N e a 
existência de um atraso na emissão do relatório de auditoria estão positivamente associados à opinião 
modificada, corroborando os resultados de Camargo (2012) e Casterella et al. (2000). Habib (2013) encontrou 
também uma relação negativa entre o recebimento de honorários extra auditoria e a emissão de opinião 
modificada, mas apenas para estudos fora dos EUA. De modo semelhante, também Camargo (2012) verificou 
que a probabilidade de emissão de uma opinião modificada é menor nas empresas que pagam honorários de 
auditoria mais elevados e cujo controlo seja público. Por oposição, nos estudos de Caramanis e Spathis (2006) 
e Costa et al. (2013) este fator não foi considerado relevante na emissão de opinião qualificada. 

Ireland (2003) e Moalla (2017) concluíram que a probabilidade de as empresas com valores cotados 
receberem opinião modificada é mais reduzida do que nas empresas não cotadas. Já no que respeita ao tipo 
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de auditor (ser ou não Big 4), os resultados dos estudos não são consensuais. De facto, existem estudos que 
concluem que o tipo de empresa de auditoria não influencia a opinião do auditor (Caramanis & Spathis, 2006; 
Costa et al., 2013; Moalla, 2017; Sundgren, 2010), enquanto outros documentam que o facto de a empresa de 
auditoria ser uma Big 4 está positivamente relacionado com a opinião modificada (Camargo, 2012; Habib, 
2013; Peñas et al., 2018), e outros, ainda, evidenciam que são as empresas não Big 4 quem mais emitem mais 
opiniões qualificadas (e.g. Salleh & Jasmani, 2014). 

Mais recentemente, Moalla (2017) investigou a influência de variáveis financeiras na emissão de um relatório 
modificado, tendo concluído que os resultados negativos, tanto no período corrente como no anterior, e o 
endividamento têm um impacto positivo na qualificação da opinião, e a liquidez um impacto negativo. Assim, 
quanto pior a situação económico-financeira da empresa, maior a probabilidade de emissão de uma opinião 
qualificada (Caramanis & Spathis, 2006; Chan & Walter, 1996; Spathis, 2003; Sundgren, 2010). 

Peñas et al. (2018) analisaram as empresas espanholas sem valores cotados durante o período de crise (2011-
2012) e o período de recuperação económica (2013-2015), tendo recolhido evidência de que a antiguidade do 
auditor e a rendibilidade operacional do ativo afetam positivamente a probabilidade de as empresas 
receberem uma opinião limpa. Pelo contrário, a existência de resultados negativos no ano anterior, o elevado 
endividamento e o facto de o auditor ser uma Big 4, aumentam a probabilidade de a empresa receber uma 
opinião modificada, sendo esta probabilidade ainda maior nas empresas familiares. Em termos temporais, as 
empresas têm menor probabilidade de receber uma opinião qualificada durante o período de recuperação 
económica, comparativamente com o período de crise. 

Ainda relativamente à antiguidade do auditor, Garcia-Blandon e Argiles (2015), Geiger e Raghunandan (2002) 
e Peñas et al. (2018) realçam que, quanto mais longa a relação cliente-auditor, mais aprofundado é o 
conhecimento do negócio e da situação económico-financeira do cliente, contribuindo para um melhor 
desempenho do auditor e facilitando a deteção prévia de problemas que possam existir na empresa, a tempo 
de serem corrigidos e de não obrigarem à inclusão de ênfases ou reservas. Conclusões que vêm corroborar as 
de Vanstraelen (2000), no seu estudo sobre empresas não financeiras belgas com valores cotados.  

Para uma amostra de pequenas e médias empresas finlandesas, Sundgren (2010) encontrou evidência de que 
a opinião qualificada é maioritariamente emitida por auditores mais qualificados, por possivelmente terem 
mais conhecimentos e desempenharem uma auditoria de melhor qualidade. Ainda no contexto internacional, 
é de salientar o estudo de Karjalainen et al. (2018) que analisou a influencia do género na emissão de uma 
opinião modificada, tendo verificado que os auditores do género feminino são mais conservadores na emissão 
da sua opinião, porquanto são mais propícios a classificar pela primeira vez uma opinião com ênfases ou 
reservas. 

Em Portugal, o único estudo que se conhece sobre os determinantes da opinião do auditor é o de Costa et al. 
(2013), realizado sobre as empresas portuguesas com valores cotados na bolsa de valores de Lisboa no ano 
de 2011. Os resultados indicam que a opinião do auditor não é significativamente influenciada por nenhum 
dos fatores estudados, concretamente, o tipo de auditor (ser ou não Big 4), o género do auditor, a sua 
experiência profissional e os honorários.  

Da análise aos estudos desta secção, podemos concluir que a sua generalidade incidiu sobre amostras de 
empresas com valores cotados no contexto internacional, existindo apenas um estudo realizado em Portugal, 
mas para empresas com valores cotados, o que justifica a realização do nosso estudo empírico para empresas 
portuguesas sem valores cotados. 
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3. ESTUDO EMPÍRICO 

3.1. OBJETIVOS E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

Este estudo tem como principal objetivo identificar os determinantes da opinião qualificada do auditor nas 
empresas portuguesas sem valores cotados. Para o efeito, são formuladas de seguida oito hipóteses de 
investigação.  

Diversos estudos identificam a dimensão da empresa auditada como um fator que influencia a emissão da 
opinião do auditor (Ajona et al., 2012; Chen et al., 2010; Costa & Moreira, 2010; Habib, 2013; Ireland, 2003; 
Moalla, 2017; Tsipouridou e Spathis, 2014), não sendo consensual o sentido daquele efeito. Ajona et al. (2012), 
Chen et al. (2010) e Habib (2013) encontraram evidência de que os auditores tendem a emitir opinião 
qualificada nas empresas auditadas de maior dimensão. Contudo, outros estudos (Chen et al., 2010; Costa & 
Moreira, 2010; Ireland, 2003; Moalla, 2017; Tsipouridou & Spathis, 2014) as conclusões são no sentido 
contrário. Do exposto, optámos nesta primeira hipótese por não definir o respetivo sinal esperado, utilizando 
como proxy da dimensão da empresa (DIM) o logaritmo do total do ativo do ano corrente. 

H1: A probabilidade de o auditor emitir uma opinião qualificada está relacionada com a dimensão da empresa 
auditada. 

Quanto mais extensa a duração da relação do auditor com a empresa auditada, maior a probabilidade de esta 
receber uma opinião não qualificada (Ajona et al., 2012; Carey & Simnett, 2006; Citron & Taffler, 1992; Garcia-
Blandon & Argiles, 2015; Geiger & Raghunandan, 2002; Peñas et al., 2018; Vanstraelen, 2000). Porquanto, 
mais aprofundado é o conhecimento do negócio e da situação económico-financeira do cliente, o que contribui 
para a deteção prévia de problemas, a tempo de serem corrigidos, evitando a inclusão de ênfases ou reservas 
no relatório do auditor. Esperamos, assim, um sinal negativo para a variável antiguidade (ANTIG), definida 
pelo número de anos consecutivos que o cliente é auditado pela mesma empresa de auditoria. 

H2: Quanto maior a antiguidade do auditor menor a probabilidade de ser emitida uma opinião qualificada. 

Não existe um consenso na literatura acerca da influência do tipo de auditor (ser ou não Big 4) na 
probabilidade de emissão de uma opinião qualificada. Camargo (2012), Francis e Yu (2009), Habib (2013), 
Peñas et al. (2018) e Prazeres (2016) encontraram evidência de que o tipo de auditor está positivamente 
relacionado com a opinião modificada. Contudo, Foster e Shastri (2016), Gallizo e Saladrigues (2016) e Salleh 
e Jasmini (2014), concluíram que são as empresas de auditoria não Big 4 quem emite mais opiniões 
qualificadas, incluindo as relativas a incertezas quanto à continuidade das empresas. Assim, não são 
formuladas expectativas quanto ao sinal esperado desta variável (BIG4), a qual assume o valor 1 se a empresa 
for auditada por uma Big 4, e 0 se o contrário. 

H3: A probabilidade de o auditor emitir uma opinião qualificada está relacionada com o tipo de empresa de 
auditoria. 

São vários os estudos que encontraram evidência de que a opinião qualificada do auditor é significativa e 
positivamente determinada pelos resultados negativos do período, sendo este um dos determinantes mais 
consensual e com maior evidência empírica (Blandón e Bosch, 2013; Farinha & Viana, 2009; Foster & Shastri, 
2016; Gallizo & Saladrigues, 2016; Habib, 2013; Ireland, 2003; Moalla, 2017; Peñas et al., 2018; Prazeres, 2016; 
Reynolds & Francis, 2001; Rodriguez & López-Corrales, 2018; Ruiz-Barbadillo et al., 2009; Sundgren, 2010; 
Tsipouridou & Spathis, 2014). De modo a testar o desempenho da empresa na qualificação da opinião do 
auditor, utilizamos o resultado líquido do período (RLP) como variável dicotómica, para a qual é esperado um 
sinal positivo, assumindo o valor 1 se o RLP corrente for negativo e 0 se o contrário.  
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H4: A probabilidade de o auditor emitir uma opinião qualificada é maior quando o resultado do período da 
empresa é negativo. 

Diversos autores encontraram evidência de que a opinião do auditor no ano anterior é importante e tem um 
impacto positivo na opinião do período corrente (Foster & Shastri, 2016; Habib, 2013; Ireland, 2003; Mutchler, 
1984; Rodriguez & Lopez-Corrales, 2018; Tsipouridou & Spathis, 2014), já que é muito possível que os fatores 
que estiveram na base da emissão de uma opinião modificada no ano anterior não se dissipem ou resolvam 
num só período económico. De modo a averiguar se a empresa recebeu uma opinião qualificada no período 
anterior, utilizamos uma variável dummy que assume o valor 1 se a empresa obteve uma opinião qualificada 
no ano anterior, e 0 caso contrário. É esperado um sinal positivo para esta variável (OQt-1). 

H5: A probabilidade de o auditor emitir uma opinião qualificada no período corrente é maior quando existe uma 
opinião qualificada no período anterior. 

O endividamento está relacionado com o risco financeiro, e consequentes custos de agência, influenciando 
positivamente a qualificação da opinião do auditor (Costa & Moreira, 2010; DeFond et al., 2002; Garcia-
Blandon & Argiles, 2015; Ireland, 2003; Moalla, 2017; Peñas et al., 2018; Sundgren, 2010). Esta variável 
(ENDIV) é medida pela diferença entre o valor do endividamento (total do passivo) do período corrente e do 
período anterior (deflacionada pelo total do ativo do ano anterior), sendo esperado um sinal positivo.  

H6: A probabilidade de o auditor emitir uma opinião qualificada é maior quando maior for o endividamento da 
empresa. 

Acrescentamos ao nosso modelo uma variável não usada nos estudos analisados na nossa revisão da literatura, 
e que se prende com a auditoria obrigatória versus voluntária. Os benefícios das empresas sem valores cotados, 
de menor dimensão, de serem voluntariamente auditadas, podem passar por melhorar a sua capacidade de 
negociação de um financiamento bancário (Keasey et al., 1988). Quando o auditor emite opinião sobre as 
contas de uma empresa que não é obrigada a revisão, é nossa presunção que o auditor possa sentir alguma 
pressão para não emitir opinião qualificada porque: é um cliente que lhe permite receber honorários extra; e, 
ao não ser obrigatória a revisão, o auditor pode ser menos exigente no trabalho realizado e, 
consequentemente, detetar menos situações que justifiquem uma qualificação no relatório.  

Para identificar quais as empresas sujeitas a revisão obrigatória às contas, suportamo-nos nas normas legais, 
designadamente no Código das Sociedades Comerciais (CSC). Assim, esta variável (CLC) toma o valor 1 se a 
empresa for obrigada a revisão, e 0 caso contrário, sendo esperado um sinal positivo. 

H7: A probabilidade de o auditor emitir uma opinião qualificada é maior quando a empresa é sujeita a revisão 
obrigatória das contas. 

Diversos autores defendem que o volume de negócios, que traduz o nível de crescimento da empresa, tem um 
impacto negativo na qualificação da opinião do auditor (Farinha & Viana, 2009; Geiger et al., 2005; 
Tsipouridou & Spathis, 2014). Como tal, o sinal esperado para esta variável (ΔVN) é negativo. Para medir o 
crescimento do negócio da empresa, subtraímos ao volume de negócios do período corrente, o valor do volume 
de negócios do período anterior (deflacionando a diferença pelo total do ativo do período anterior).  

H8: A probabilidade de o auditor emitir uma opinião qualificada é menor quando o volume de negócios da 
empresa aumenta. 

3.2 . AMOSTRA E RECOLHA DOS DADOS 

O universo do presente estudo empírico consiste nas empresas não financeiras portuguesas sem valores 
cotados mas sujeitas, obrigatória ou voluntariamente, a revisão de contas, e em atividade no ano 2017, o que 
totalizou 348.538 empresas na base SABI. Destas, foi excluído um elevando número de empresas por não estar 
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disponível informação para as variáveis apresentadas no Quadro 1, sendo a amostra final constituída por 
9.669 empresas. As exclusões devem-se: primeiramente, à ausência de dados relativos ao auditor (333.598 
empresas); a empresas sem informação financeira disponivel relativamente ao ano de 2017 (1.695 empresas); 
sem dados disponíveis acerca do encerramento de contas (3.176) ou com data diferente a 31 de dezembro 
(336 empresas); por último, falta de valores relativamente ao total do ativo (64 empresas). 

Quadro 1 - Número de empresas da amostra 

Descrição  N.º de empresas 

Amostra inicial 348.538 

Eliminações:  

   - sem informação acerca de dados relativos ao 
auditor 

333.598 

   - último ano disponível de 2016 (ou anterior) 1.695 

   - sem informação acerca do encerramento de contas 3.176 

   - data de encerramento diferente de 31/12 336 

   - sem dados sobre o total do ativo 64 

Amostra final 9.669 

 
3.3  METODOLOGIA 

Após a definição da amostra, procedeu-se à extração dos dados na base SABI, necessários à construção das 
variáveis do nosso modelo, os quais foram tratados com recurso a regressões logísticas, à semelhança de 
Caramanis e Spathis (2006), Costa et al. (2013), Moalla (2017) e Peñas et al. (2018) 

O modelo que permite identificar os fatores que determinam a opinião qualificada do auditor, na empresa i no 
ano t, é o seguinte: 

OQi,t= α1 + α2DIMi,t + α3ANTIGi,t + α4BIG4i,t + α5RLPi,t + α6OQi,t-1 + α7ENDIVi,t + α8CLCi,t + α9ΔVNi,t + 
Ɛi,t 

Variável dependente: 

OQi,t – Variável dicotómica que assume o valor 1 se a opinião do auditor na empresa i no período t é 
qualificada, e 0 caso contrário. 

Variáveis independentes:  

A definição das variáveis independentes, e respetiva fundamentação, foi já apresentada aquando do 
estabelecimento das hipóteses 1 a 8 deste estudo. No Quadro 2 apresentamos uma síntese da definição das 
variáveis usadas no modelo e respetivo sinal esperado. 
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Quadro 2 – Variáveis do modelo 

Variável 
dependente 

Nome Descrição  Sinal 
esperado 

OQt Opinião 
Qualificada 

Variável dicotómica   

Variáveis 
independentes 

Nome Descrição  Sinal 
esperado 

DIM Total do ativo Logaritmo do total do 
ativo 

 ?  

ANTIG Antiguidade do 
auditor  

Número de anos que a empresa é 
auditada pela mesma sociedade 

 - 
  

BIG4 Tipo de auditor Variável dicotómica   
? 

RLP Resultado líquido 
do período 

Variável dicotómica  + 

OQt-1 
 
 
 
 
ENDIV 

Opinião 
qualificada no 
ano anterior 
 
Variação do 
endividamento 

Variável dicotómica 
 
 
 
Diferença entre o total do 
passivo de t e t-1 
(deflacionado pelo total 
do ativo de t-1) 

 + 
 
 
 
 
+ 

 
CLC 
 
 
 
 
 
ΔVN 

 
Obrigatoriedade a 
Revisão Legal das 
Contas 
 
 
Variação do 
volume de 
negócios 

Variável dicotómica 

 

Variação do volume de 
negócios entre t e t-1 da 
empresa i (deflacionado 
pelo total do ativo de t-1) 

  
+ 
 
 
 
 
- 

 

3.4 ANÁLISE UNIVARIADA E BIVARIADA 

Apresenta-se no Quadro 3 as estatísticas descritivas das variáveis, dependente e independentes, do nosso 
modelo de análise. 

Quadro 3 – Estatísticas descritivas das variáveis 

Painel A - Variáveis quantitativas  

 

OQt 

Média Desvio 
Padrão 

     Mínimo       Máximo 

DIM 0 

1 

ANTIG 0 

3,66 

3,68 

3,95 

0,70 

0,74 

1,39 

1,16 

0,90 

0 

7,00 

6,16 

20 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Sérgio & Carvalho] 

288 

1 3,85 1,40 0 5 

ENDIV 0 

1 

-566 

3.029 

165.621 

58.295 

-10.010.878 

-613.009 

9.605.713 

1.356.578 

ΔVN 0 

1 

1.323 

483 

15.345 

10.543 

-264.089 

-235.761 

652.067 

235.480 

Painel B – Variáveis dicotómicas  

 Proporção dummy = 1 (%)   

OQt 

BIG4 

19% 

19% 

(1 855) 

(1 828) 

  

RLP 

OQt-1 

18% 

19% 

(1 736) 

(1 834) 

  

CLC 80% (7 680)   

Analisando a dimensão das empresas por tipo de relatório (OQt), os valores são bastante semelhantes, 
verificando-se apenas um ligeiro aumento nos valores mínimo e máximo quando a empresa não obteve 
opinião qualificada. No que diz respeito à antiguidade do auditor, a sua média é de aproximadamente 4 anos. 
Contudo, quando a opinião não é qualificada, esta variável assume valores extremos, variando entre 0 e 20 
anos. Podemos, ainda, verificar que a opinião qualificada tende a ser emitida nas empresas que aumentaram 
o seu nível de endividamento e que, quando a opinião do auditor é qualificada, o crescimento do volume de 
negócios do período é menor quando comparado com as empresas que receberam uma opinião limpa. 

Da análise do Painel B, verificamos que apenas 19% da amostra obteve qualificação da opinião do auditor 
(OQt), valor muito semelhante à proporção das qualificações do ano anterior. No que diz respeito ao tipo de 
auditor, também 19% das empresas foram auditadas por uma Big 4. Por outro lado, aproximadamente 18% 
obtiveram resultados negativos em 2017. De referir, por fim, que aproximadamente 80% das empresas da 
amostra são obrigadas a revisão de contas. 

De modo a explorar a eventual associação entre as variáveis do nosso modelo, efetuamos duas análises em 
separado, uma para as varáveis dicotómicas, outra para as quantitativas.  

Quanto às primeiras, realizamos testes do Qui-Quadrado, tendo-se encontrado uma fraca associação entre 
todas as variáveis. Para analisar a correlação entre as variáveis quantitativas foi realizado o teste de Spearman, 
tendo-se concluído que existe uma correlação fraca (<0,252) entre as variáveis, não sugerindo a presença de 
problemas de multicolinearidade. 

Quadro 4 – Coeficiente da correlação de Spearman 

 DIM ANTIG ΔVN ENDIV 

DIM 1    

ANTIG 0,053** 1   
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 DIM ANTIG ΔVN ENDIV 

ΔVN 0,024* 0,022* 1  

ENDIV -0,010 -0,025* 0,252** 1 

        **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
        *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

3.5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A qualidade do ajustamento do modelo logit é avaliada através de diversas medidas. A primeira é o nível de 
significância do Qui-Quadrado de Pearson. Assim, como o respetivo p-value é estatisticamente significativo 
(<0,01), podemos concluir que o nosso modelo se ajusta aos dados. A segunda medida é o Pseudo-R2 Cox e 
Snell, que mede a proporção da variação da variável resposta explicada pelo modelo. No nosso modelo, esta 
medida é de 41,80% revelando uma razoável qualidade de ajustamento do modelo. 

No Quadro 5 apresentamos os resultados da regressão logística que melhor se ajustam aos dados. 

À semelhança dos estudos de Ajona et al. (2012), Chen et al. (2010) e Habib (2013), a dimensão da empresa 
influencia positivamente a qualificação da auditoria, embora não de forma significativa, não se rejeitando a 
hipótese H1. Este resultado pode ser justificado pelo facto de estas empresas serem muito menos escrutinadas 
pelo mercado, assumindo o auditor um papel fundamental na confiança dos stakeholders. Assim, os auditores 
poderão atribuir um maior risco, por exemplo de controlo, e consequentemente efetuar um trabalho de 
auditoria que revele um maior número de situações que mereçam a qualificação da sua opinião.  

Tal como era esperado, verifica-se uma relação negativa entre a variável ANTIG e a qualificação do auditor, 
aceitando-se a hipótese H2. Os nossos resultados corroboram os evidenciados na nossa revisão da literatura 
(Ajona et al., 2012; Carey & Simnett, 2006; Citron & Taffler, 1992; Garcia-Blandon & Argiles, 2015; Geiger & 
Raghunandan, 2002; Peñas et al., 2018; Vanstraelen, 2000). De facto, quanto mais longa a relação cliente-
auditor, mais aprofundado é o conhecimento do negócio e da situação económico-financeira do cliente, 
contribuindo para a deteção prévia de problemas, a tempo de serem corrigidos pela empresa auditada e evitar 
a inclusão de ênfases ou reservas no relatório do auditor. 

Quadro 5 – Resultados da regressão logística 

Variáveis 
Independentes 

Sinal 
Esperado 

 

Coef. Teste Wald 

DIM ? 0,111 2,948* 

ANTIG - -0,052 2,810* 

BIG4 ? -0,215 3,225* 

RLP + 0,483 21,527*** 

OQt-1 + 4,792 3089,139*** 

ENDIV + -0,052 2,709 

CLC + 0,124 1,311 

ΔVN - -0,024 0,308 
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Variáveis 
Independentes 

Sinal 
Esperado 

 

Coef. Teste Wald 

Qui-Quadrado 

(X2) 
 5213,121*** 

Pseudo- R2 Cox 
e Snell (%) 
 

 41,80 

R2 Nagelkerke  67,00 

Percentagem 
Correta 

 93,7 

 
N.º Observações 
 
Percentagem 
Correta 
 
N. Observações 

  
9.669 

 
 
 

9.669 
 
 
 
 
 

                      ***Significativo a menos de 1%;*Significativo a menos de 10%. 
 

No que diz respeito ao tipo de auditor, a variável BIG4 é estatisticamente significativa, confirmando-se H3. 
Assim, são as sociedades não Big 4 que têm maior probabilidade de emitir opiniões qualificadas, à semelhança 
dos resultados de Foster e Shastri (2016),  Gallizo e Saladrigues (2016) e Salleh e Jasmini (2014). 

O coeficiente da variável RLP é positivo e estatisticamente significativo, sugerindo que as perdas do ano 
corrente influenciam a qualificação do auditor no mesmo período. Este resultado permite não rejeitar a 
hipótese H4 e está em conformidade com os estudos previamente realizados (e.g. Foster & Shastri, 2016; 
Gallizo & Saladrigues, 2016; Moalla, 2017; Peñas et al., 2018; Rodriguez & Lopez-Corrales, 2018). 

A variável que mais impacto positivo tem na qualificação da opinião do auditor é a qualificação da opinião no 
ano anterior (OQt-1), aceitando-se a hipótese H5. Os nossos resultados vão no mesmo sentido de outros estudos 
(Foster & Shastri, 2016; Habib, 2013; Ireland, 2003;  Rodriguez & Lopez-Corrales, 2018; Tsipouridou & 
Spathis, 2014). De facto, é muito provável que os fatores que estiveram na base da emissão de uma opinião 
qualificada no ano anterior não se dissipem ou resolvam num só período económico, razão pela qual aqueles 
mesmos fatores possam originar nova opinião qualificada no ano corrente.  

Relativamente à variável inovadora que acrescentamos ao nosso modelo, isto é, a obrigatoriedade ou não de 
auditoria às contas (CLC), o sinal obtido é positivo, como esperado, mas não é estatisticamente significativa. 
Também as variáveis ENDIV e ΔVN não são estatisticamente significativas, ou seja, nem o agravamento do 
endividamento das empresas, nem o crescimento do seu negócio, parecem influenciar a qualificação da 
opinião do auditor. Rejeitam-se, assim, as hipóteses H6, H7 e H8. 

4. CONCLUSÕES 

Da revisão efetuada à literatura, concluímos que a generalidade dos estudos analisados, sobre os 
determinantes da opinião qualificada, incidiram sobre empresas com valores cotados. Existe, assim, um gap 
na literatura sobre os fatores que influenciam a emissão de uma opinião qualificada nas empresas sem valores 
cotados, quando estas representam a maioria das empresas que compõem o tecido empresarial português. 
Justifica-se, assim, a realização do presente estudo, cujo principal objetivo é identificar os determinantes da 
opinião qualificada do auditor nas empresas portuguesas sem valores cotados.  

Os resultados obtidos permitem concluir que a variável que mais impacto, positivo, tem na qualificação da 
opinião do auditor é a qualificação da opinião no ano anterior. Esta evidência justifica-se pelo facto de, ser 
muito provável, que os fatores que estiveram na base da emissão de uma opinião qualificada no ano anterior 
não se dissipem ou resolvam num só período económico, razão pela qual aqueles mesmos fatores podem 
originar nova opinião qualificada no ano corrente.  
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Também o reconhecimento de prejuízos é um determinante estatisticamente significativo da qualificação do 
auditor nas empresas portuguesas. Embora com menor nível de significância, são também determinantes da 
opinião qualificada do auditor a antiguidade do auditor, o tipo de auditor e a dimensão da empresa auditada. 

Ou seja, de um modo geral, o que influencia a opinião do auditor parecem ser mais características relacionadas 
com a auditoria, do que as características da própria empresa.  

O presente estudo pode trazer importantes contributos para a teoria e para a prática. Como já referimos, 
atualmente ainda são escassos os estudos publicados sobre os determinantes da opinião qualificada do 
auditor que incidem sobre amostras de empresas sem valores cotados, contribuindo o nosso estudo para a 
literatura da especialidade. Quanto aos contributos para a prática, é nossa convicção que os resultados do 
nosso estudo trazem importante evidência, não só para as empresas auditadas, para os próprios auditores, 
mas também para os organismos que regulam e supervisionam o seu trabalho, porquanto os nossos resultados 
demonstram que a opinião do auditor é mais influenciada por variáveis relacionadas com a auditoria, do que 
com as características de cada empresa. 

Para investigações futuras, consideramos interessante replicar o nosso modelo para um maior período 
temporal, de modo a dar mais robustez aos nossos resultados e, simultaneamente, compreender se os 
períodos de crise, como a que estamos a viver atualmente por força da pandemia provocada pelo COVID-19, 
têm impacto na qualificação da opinião do auditor.  
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Resumo 
Este estudo analisa as demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas de empresas com títulos admitidos à cotação 
no PSI-20 e na B3 que adotaram a IAS 7 em 2018 e 2019. Em relação aos juros pagos, as empesas portuguesas 
apresentam-nos como fluxo das atividades de financiamento, enquanto a maioria das brasileiras os classificam nos 
fluxos das atividades operacionais. Os resultados da análise estatística descritiva são relevantes para quem analisa, 
compara e utiliza a informação sobre fluxos de caixa nas decisões financeiras, pois as escolhas observadas têm 
impacto no valor dos fluxos de caixa das atividades operacionais e nos rácios de qualidade dos resultados e 
cobertura de juros. 

Palavras-chave 
Brasil, Dividendos, Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, IAS 7, Juros Pagos, Portugal 

Abstract 
This paper provides an overview of interest and dividends reporting under IAS 7, based on a sample of consolidated 
statements of cash flows of companies listed in PSI-20 and B3 in 2018 and 2019. The research complements the 
existent literature with evidence supported by statistical univariate analysis, about compliance, consistency, and 
the impact of accounting choices regarding presentations of cash flows. Companies reporting show uniformity and 
consistency in both years, but the disclosure of interest and dividends, paid and received, differ between Brazil and 
Portugal. While Portuguese companies classify interest paid in the financing cash flows, most of the Brazilian 
companies classify them as operating cash flows. These results are relevant for users of cash flow information 
because these reporting choices impact the operating cash flows and the reported quality of income and interest 
coverage ratios. 

Keywords 
Brazil, Dividends, IAS 7, Interest, Operating Cash Flows, Portugal 
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1. INTRODUÇÃO 

A apresentação e a divulgação de informação sobre os fluxos de caixa tem ganho importância e estimulado a 
discussão entre reguladores, utilizadores, preparadores (contabilistas) e auditores. 

As empresas cotadas utilizam obrigatoriamente a IAS 7 na apresentação e divulgação de informação sobre os 
fluxos de caixa, em Portugal desde 2005 e no Brasil, desde 2008. Acontece que a IAS 7 permite às empresas 
fazer escolhas quanto à classificação dos juros e dividendos pagos e recebidos, os quais podem ser 
classificados, ou não, como fluxos de caixa operacionais. A opção tomada por cada empresa é relevante para 
quem analisa, compara e utiliza a informação sobre fluxos de caixa nas decisões financeiras, pois as escolhas 
observadas têm impacto no valor dos fluxos de caixa das atividades operacionais e na qualidade dos 
resultados. 

Com base nas contas consolidadas de 2018 e 2019, apresentadas pelas empresas portuguesas do PSI-20 e as 
20 empresas brasileiras do índice IbrX50 (B3) com maior peso em negociação, este estudo analisa o relato 
financeiro de fluxos de caixa, nomeadamente se ele está conforme a Norma Internacional de Contabilidade 7 
(IAS 7) e se é consistente nos dois períodos referidos especificamente quanto à classificação dos juros pagos 
e recebidos e quanto aos dividendos pagos e recebidos. Ainda, se analisa o rácio qualidade dos resultados e 
cobertura de juros dada a sua importância para os utilizadores das demonstrações financeiras. 

É esperado que o resultado deste estudo possa evidenciar possíveis impactos relacionado com as escolhas 
realizadas em cada país da amostra, principalmente em relação aos efeitos dos juros pagos nos fluxos de caixa 
operacionais, assim como também na qualidade dos resultados e na cobertura de juros.  

O artigo encontra-se estruturado em seis seções. Depois desta introdução, a seção 2 apresenta o 
enquadramento teórico sobre a classificação dos juros e dividendos na demonstração dos fluxos de caixa e a 
revisão da literatura. A seção 3 faz uma breve revisão das IAS 7, comparando-a com a NCRF 2 portuguesa e a 
CPC 03 brasileira, apenas relativamente aos juros e dividendos, pagos e recebidos. A seção 4 enuncia as 
perguntas de investigação e descreve a metodologia, amostra, processo de recolha e técnicas de análise dos 
dados. A seção 5 apresenta e discute os resultados do estudo. Por fim, a seção 6 resume as conclusões do 
estudo, salienta as limitações do mesmo e indica sugestões para investigação futura. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. ESTUDOS NORMATIVOS  

Os estudos normativos sobre a demonstração dos fluxos de caixa descrevem e explicam o conteúdo das 
normas (Caiado e Gil, 2004), pormenorizam o seu modo de aplicação e exemplificam como preparar a 
demonstração dos fluxos de Caixa, em articulação com o plano de contas da empresa (Caiado e Gil, 2004) ou 
comentam as opções do legislador internacional (Flower, 2002) ou nacional (Ferreira, 2017). Estes estudos 
consideram principalmente a ótica do preparador. 

O objetivo principal da Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com Caiado e Gil (2004), é proporcionar 
informações sobre recebimentos e pagamentos de uma organização, que ocorreram em um determinado 
período. Para Santos (2004), a demonstração dos fluxos de caixa apresenta as variações que ocorreram em 
caixa e equivalentes, evidenciando os pagamentos e recebimentos, que são separados em atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento. As empresas portuguesas e brasileiras podem fazer 
escolhas quanto ao modo de classificar os pagamentos e recebimentos do dividendos e juros, embora no Brasil 
seja encorajado pelo CPC 03 a apresentação deles em fluxos de caixa operacionais.  

Os juros e dividendos relacionam-se com o financiamento e o investimento, mas têm natureza de rendimento 
e não de capital. A IAS 7 simplesmente exige que as empresas divulguem os montantes de juros e dividendos 
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e os tratem de modo consistente, período a período, ciente talvez da falta de consenso existente a respeito da 
classificação daqueles fluxos de caixa. 

Flower e Ebbers (2004) defendem que os juros e dividendos recebidos de ativos financeiros sejam 
classificados como fluxos das atividades operacionais, não distinguem os gastos com a aquisição de ativos fixos 
tangíveis e ativos financeiros, que são ambos fluxos de caixa das atividades de investimento e por outro lado, 
fará sentido classificar os juros e dividendos pagos como fluxos das atividades operacionais, por razões de 
consistência. Em concordância, Bodie e Merton (1998, apud Flower, 2002) defendem a posição do FASB, 
segundo a qual “os fluxos de caixa das atividades operacionais devem, tanto quanto for possível, incluir os 
itens cujos efeitos são incluídos na determinação do resultado líquido de modo a facilitar a compreensão das 
diferenças entre resultado líquido e fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais” (FAS; Parágrafo 90). 

Sutton (2004) critica veementemente a solução norte americana, que considera “ilógica” (Sutton, 2004: 583). 
Por sua vez, Nurnberg e Largay (1998) defendem que os juros pagos sejam classificados nos fluxos de caixa 
de financiamento, em linha com a teoria financeira (Nurnberg e Largay,1998). 

Concorda-se com Flower e Ebbers (2002), quando comentam que a discussão acerca da classificação dos juros 
e dividendos, recebidos e pagos, na demonstração dos fluxos de caixa deixaria de existir, se as empresas 
apresentassem apenas os valores globais dos pagamentos e recebimentos, sem os repartirem entre as três 
atividades, ou então se apresentassem cada fluxo separadamente, fosse na própria face da demonstração dos 
fluxos de caixa ou divulgando-os em notas. 

2.2. ESTUDOS EMPÍRICOS 

Vários estudos analisaram as práticas de relato dos fluxos de caixa em diversos países. De entre eles, uns 
assumem a perspetiva de quem prepara a informação sobre os fluxos de caixa históricos, enquanto outros 
tomam a ótica do utilizador, salientando, por exemplo, a relevância dos fluxos de caixa previsionais para a 
decisão de investimento, a associação entre cash flows e preços de mercado, o valor incremental e a fiabilidade 
da informação sobre os fluxos de caixa  

No âmbito dos estudos empíricos sobre demonstrações dos fluxos de caixa, apenas se mencionam os 
realizados em Portugal e no Brasil. Os estudos de Peixinho (2016) e Santos (2017) analisaram como foram 
classificados os juros e dividendos nos anos de 2013 a 2015 e o que influenciou então os fluxos de caixa 
operacionais nas empresas portuguesas listadas na Euronext Lisbon. Os resultados evidenciam consistência 
na apresentação, classificação e divulgações de fluxos de caixa nas contas preparadas pelas empresas 
portuguesas do PSI 20, de acordo com a IAS 7. No Brasil foi realizada a pesquisa por Silva, Martins e Lima 
(2014) referente às escolhas contabilísticas para a Demonstração dos Fluxos de Caixa, especificamente quanto 
à classificação dos juros e dividendos, mas não houve resultados significativos quanto às escolhas. Maciel 
(2015) apresenta as escolhas na classificação dos juros e dividendos nas empresas brasileiras no período de 
2008 e 2014, e os resultados trazem evidência sobre a relação entre o fluxo de caixa operacional e as escolhas 
realizadas. É de mencionar também o estudo de Silvestre e Malaquias (2015) sobre a apresentação dos juros 
e dividendos em empresas com títulos admitidos à cotação na bolsa de Nova York e Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA. 

Além destes, outros estudos merecem ser mencionados, como o realizado por Mechelli (2009), que com base 
numa amostra de 101 empresas italianas com ações admitidas à cotação, em 2005, concluiu ter a maioria dos 
juros pagos e recebidos sido classificados nos fluxos das atividades operacionais, e não houve grande 
homogeneidade entre todos eles, ao contrário do que se observou para os dividendos pagos. O estudo de 
Pekdemir e Yonet (2010) evidenciou que após a adoção da IAS 7, numa amostra de 17 empresas listadas na 
Bolsa de Valores de Istambul, entre 2007 e 2009, os juros pagos e recebidos e os dividendos recebidos 
apresentaram uma heterogeneidade de classificações, o que torna recomendáveis os esforços do IASB para 
reduzir as opções de classificação dos fluxos. 
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Além destes, um estudo comparativo realizado entre as empresas listadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, 
Frankfurt, Milão e Londres, realizado por Scherer, Teodoro, Anjos e Kos (2012), com base numa amostra do 
ano de 2009, evidencia que os dividendos pagos são classificados pela maioria das empresas da amostra como 
atividades de financiamento, os juros pagos e recebidos são mais presentes nos fluxos de caixa operacionais, 
e quanto aos dividendos recebidos não há predominância, sendo ora classificados como fluxos das atividades 
operacionais ora como fluxos das atividades de investimento. 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

As demonstrações financeiras consolidadas das sociedades com títulos admitidos à cotação são preparadas de 
acordo com a IAS 7, no entanto algumas subsidiárias e associadas incluídas no perímetro de consolidação 
poderão ter preparado as demonstrações dos fluxos de caixa individuais com base nas normas nacionais, a 
NCRF 2 em Portugal e a CPC03 no Brasil. Assim, no Anexo I mostra-se uma comparação das normas sobre 
relato dos fluxos de caixa com aplicação em Portugal e no Brasil: a IAS 7, a norma portuguesa e a norma 
brasileira, apenas no que se refere aos juros e dividendos. 

3.1. EM PORTUGAL 

A adoção da IAS 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa em Portugal, surgiu através do Regulamento 
Comunidade Europeia (CE) nº 1725/2003 da Comissão, de 21 de setembro, com as alterações do Regulamento 
(CE) nº 2238/2004 da Comissão, de 29 de dezembro. 

O âmbito de aplicação da demonstração dos fluxos de caixa começou por ser restrito, sendo a sua elaboração, 
segundo um modelo normalizado, obrigatória, até 2002, apenas para as sociedades com títulos cotados 
(Diretriz Contabilística n.º 14, de 5 de abril de 1994 e CMVM, Regulamento n.º 11/93). O legislador nacional 
acabaria por reconhecer uma maior importância a esta demonstração, ao consignar que, a partir dos exercícios 
que se iniciassem a partir de 1 de janeiro de 2003, a mesma passasse a ser de elaboração obrigatória por todas 
as sociedades sujeitas a órgão de fiscalização de contas, tivessem ou não títulos admitidos à cotação (Decreto-
Lei n.º 79/03, de 23 de abril, arts. 1º e 5º). Anteriormente, em Portugal vigorava o Plano Oficial de 
Contabilidade – POC, que não previa a demonstração dos fluxos de caixa. Entretanto, o POC foi revogado e as 
empresas portuguesas passaram a estar sujeito ao Sistema de Normalização Contabilística (SNC) a partir de 
2010. O SNC é uma adaptação nacional das normas internacionais de relato financeiro, que inclui uma 
estrutura concetual, normas contabilísticas de relato financeiros (NCRF), modelos de demonstrações 
financeiras e códigos de contas, entre outros. Está, assim, legalmente previsto o modelo de demonstração dos 
fluxos de caixa para as empresas e para as entidades sem fins lucrativos. 

Todavia, o Decreto-Lei nº 98/2015 de 02 de junho, que transpôs para o ordenamento jurídico português a 
Diretiva nº 2013/34/UE de 26 de junho, reconheceu o papel das pequenas e médias empresas na economia e 
a necessidade de reduzir a burocracia a elas imposta. E, assim, se dispensa a apresentação da demonstração 
dos fluxos de caixa pelas micro e pequenas empresas, sendo esta demonstração exigida apenas a entidades de 
média e maior dimensão, aquelas que tenham um total de balanço de € 20.000.000, volume de negócios 
líquidos de € 40.000.000 e número médio de 250 empregados no período; e grandes entidades. 

Em Portugal, o relato financeiro das empresas com títulos admitidos à cotação está sujeito às IAS / IFRS, 
adotadas por via de regulamento da União Europeia, as outras empresas em Portugal, onde se inclui a IAS 7 
acerca da demonstração dos fluxos de caixa. As outras empresas portuguesas adotam as normas nacionais, 
como a Norma Contabilística e de Relato Financeiro – NCRF 2 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, que deve 
ser aplicada desde períodos de 1 de janeiro de 2010. 

O Regulamento (CE) nº 1606/2002 de 19 de julho, o Artigo 4 º diz que a partir de 1 de janeiro de 2005, as 
sociedades em que seus valores mobiliarios estiverem admitidos à negociação num mercado regulamentado 
de qualquer Estado-Membro devem elaborar as suas contas consolidadas. 
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Os juros e dividendos em Portugal, de acordo com a NCRF 2, podem ser classificados de acordo com o Anexo 
I. 

3.2. NO BRASIL 

Foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em 2005, que visa a importância da 
internacionalização das normas e tem como base o International Accounting Standards Board (IASB). 

O Brasil está sujeito primeiramente às normas internacionais, e depois ao CPC. Foi criado o Pronunciamento 
Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2008, pronunciamento elaborado a partir da IAS 7 – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo IASB. Já houve duas revogações desde sua criação, sendo o 
original CPC 03, CPC 03 (R1) e o que está em vigor, o CPC 03 (R2), aprovado na Ata da 51ª Reunião Ordinária 
do CPC, realizada em 03 de setembro de 2010. 

Em relação à obrigatoriedade de apresentação da Demonstração dos fluxos de caixa, de acordo com a Lei nº 
6404/76 de 15 de dezembro, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações, no Artigo 176, parágrafo 6.º, diz que 
é obrigatória para todas as companhias de capital aberto, e também para as de capital fechado com património 
líquido no exercício anterior superior a R$ 2.000.000. 

Sobre a consolidação, também é regida pela Lei n.º 6404/76 de 15 de dezembro, no entanto o Artigo 249 
enfatiza que a companhia aberta com mais de 30% do património líquido representado por investimentos em 
sociedades controladas deverá divulgar demonstrações consolidadas, juntamente com as demonstrações 
financeiras, conforme o Artigo 250. 

Os juros e dividentos no Brasil, de acordo com CPC 03, podem ser classificados conforme mostra no Anexo I. 

Uma observação importante é que o CPC 03 encoraja fortemente a classificação dos juros pagos e recebidos, e 
dividendos recebidos como fluxos de caixa operacionais, e os dividendos pagos como fluxo de caixa de 
financiamento. O que for divulgado diferentemente disso, deve ser acompanhado de nota que esclareça esse 
fato.  

A entidade normalizadora do Reino Unido (Accounting Standards Board) acrescentou uma quarta categoria à 
classificação dos fluxos de caixa. No Reino Unido e na Irlanda, os fluxos de caixa das atividades operacionais 
são apresentados antes de juros e impostos. O juros e dividendos recebidos (parte do rendimento gerado pelos 
ativos) e os juros e dividendos de ações preferenciais pagos (entendidos como custo do financiamento) são 
apresentados em seção separada, própria. Os impostos pagos e os dividendos pagos pelas ações ordinárias 
formam uma outra seção à parte (Sutton, 2004: 585). 

4. METODOLOGIA 

Este estudo tem por objetivo analisar como as maiores empresas cotadas de dois países, sendo eles Portugal 
e Brasil, relatam os fluxos de caixa e os apresentam de acordo com o IAS 7 em cada país, comparando os anos 
2018 e 2019. O foco está na classificação dos juros e dividendos, quanto à opção seguida pelas empresas e o 
impacto dessa escolha nos fluxos de caixa das atividades operacionais e, consequentemente, na qualidade dos 
resultados. Dessa forma, as questões a que esta pesquisa tenta responder são: 

Q1: Como foram classificados os juros e os dividendos nas DFC das empresas brasileiras e portuguesas?  

Primeiramente, será verificado em que atividades as empresas classificaram os juros e dividendos, qual a 
opção escolhida, se estão de acordo com as normas de cada país, respeitando-se a consistência dos exercícios. 

Q2: Qual seria o impacto nos fluxos de caixa operacionais caso tivesse sido outra a opção seguida pelas empresas 
portuguesas e pelas brasileiras na classificação dos juros e dividendos em cada país?  

Independentemente da opção de por cada empresa quando classifica os juros e dividendos pagos e recebidos 
na demonstração dos fluxos de caixa, a variação global de caixa e equivalentes de caixa de um dado período 
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não é afetada pela escolha contabilística efetuada. No entanto, a dita escolha afeta os fluxos de caixa das três 
atividades e também o free cash flow. 

O primeiro cálculo a realizar consiste na observação da classificação dos juros e dividendos de um país, seja 
ele Portugal ou Brasil, e passar a classificar o que não estiver, conforme a usual classificação do outro país 
(neste caso, a usual classificação de Portugal: juros e dividendos pagos em atividades de financiamento e juros 
e dividendos recebidos em atividades de investimento; no Brasil a classificação comum é conforme 
encorajamento CPC 03, em que os juros pagos são classificados nas atividades de financiamento e o restante, 
nas atividades operacionais). 

O segundo cálculo consiste apenas na utilização dos juros pagos. No caso, o que estiver em operacionais no 
Brasil será subtraído para ficar como em Portugal, e por sua vez, no caso de Portugal será somado para ficar 
igual ao Brasil. E através destes cálculos será possível verificar quais os impactos caso cada país invertesse as 
normas conforme o outro, no caso: Brasil versus Portugal. 

Q3: Qual o impacto na qualidade dos resultados e na cobertura de juros se a classificação dos juros pagos fosse 
invertida entre os países? 

Para verificar o impacto caso invertesse a classificação dos juros e dividendos nas demonstrações dos fluxos 
de caixa no outro país, será calculado caso a caso, conforme necessitar, e descrito como foram efetuados nos 
resultados. Será analisado o impacto nos seguintes rácios: (i) Qualidade do Resultado Líquido: Fluxos de Caixa 
Operacionais/Resultado Líquido; (ii) Cobertura de Juros: Fluxos de Caixa Operacionais/Juros Pagos. 

Para comparar os fluxos de caixa de empresas de diferente dimensão e cuja moeda de relato não é a mesma, a 
utilização de rácios é ideal. Os rácios permitem comparar os fluxos de caixa das empresas brasileiras e 
portuguesas, afastando o problema de tais fluxos terem sido originariamente expressos em diferentes moedas 
(reais e euros, respetivamente). Por outro lado, definir as variáveis como rácios, torna possível comparar 
empresas de diferente tamanho. Serão aplicados sobre os fluxos de caixa operacionais e sobre os termos dos 
rácios a inversão dos países, para verificar neles também os impactos, e verificar se há relação em adoção mais 
prudente entre um país e outro. 

4.1. AMOSTRA 

Este estudo utiliza em maior parte o método quantitativo. Para responder à primeira questão de investigação, 
efetua-se análise estatística descritiva (univariada), nomeadamente frequências absolutas e relativas, 
medidas de tendência central e de dispersão, e rácios calculados a partir dos dados coletados, e dessa forma 
conseguir resultados de maior fiabilidade. No entanto também se utiliza, embora em pequena proporção, o 
método qualitativo, como um modo de verificar a apresentação dos métodos de fluxos de caixa e o 
cumprimento das normas, entre outros. 

A recolha dos dados foi feita através de sites das empresas cotadas de cada país a ser analisadas. 

A população alvo nesta investigação são as empresas não financeiras de Portugal e do Brasil. Excluem-se as 
instituições financeiras (bancos e seguradoras), uma vez que algumas especificações nos relatórios do setor 
financeiro e segurador não permitem fazer comparações conclusivas acerca dos fluxos de caixa com empresas 
de outros setores, tanto mais que aquelas empresas adotam modelos de demonstração dos fluxos de caixa de 
índole setorial. 

As empresas portuguesas da amostra integram o índice PSI-206 e as empresas brasileiras pertencem ao índice 
IBrX50, no entanto, somente se incluem as 20 empresas com maior peso em negociações. 

A amostra inicial inclui 17 empresas portuguesas e 20 brasileiras. Foi necessária excluir uma empresa 
portuguesa, sendo ela o banco BCP. Posteriormente, após coleta dos dados, a empresa portuguesa Pharol, 

 
6 Banco BIG. (2021). PSI-20. Disponível em https://www.big.pt/InformacaoMercados/Cotacoes/Accoes/1 (acedido em 16/01/2021). 
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classificada no setor de telecomunicações, por possuir característica de empresa financeira e apresentar 
rendimentos associados a investimentos, dessa forma não possibilitando uma boa comparabilidade de dados, 
foi também excluída da amostra. No Brasil, foi necessário excluir cinco empresas financeiras, compostas 
principalmente por bancos, dentre elas: B3, Banco Bradesco, Banco do Brasil, ITAU S.A e ITAUUnibanco; e 
além destas foi também excluída a Petrobrás, pois havia duplicidade na amostra por haver dois códigos de 
negociação para apenas uma empresa. 

A amostra final é composta por 15 empresas portuguesas e 14 empresas brasileiras, no total de 29 empresas, 
como pode ver-se na Tabela 1, e também no Anexo II. 

Tabela 1 – Amostra Empresas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

4.2. ANÁLISE DE DADOS 

Todas as empresas da amostra apresentaram, sem exceção e em ambos países, demonstrações consolidadas 
de fluxos de caixa, e adotaram a IAS 7, tal como era esperado. 

Os sinais dos fluxos de caixa das atividades operacionais foram positivos em todos os anos em Portugal, no 
Anexo III, o que é bom, pois significa que no negócio propriamente dito as entradas foram superiores às saídas 
de dinheiro, e as empresas geraram excedente de tesouraria para as atividades de investimento e 
financiamento. No Brasil, em 2018, somente a empresa Localiza Rent a Car S.A. apresentou fluxos de caixa 
operacionais negativos, e em 2019 foram duas empresas, sendo a Localiza Rent a Car S.A novamente e a 
Magazine Luiza S.A. Na empresa Localiza Rent a Car S.A, em ambos os anos a maior rubrica negativa foi 
“Aquisição de Carros”, em que há uma adenda ao próprio mapa de fluxos de caixa a explicar as movimentações, 
no entanto, em atividades de financiamento houve grande valor positivo nas rúbricas “Captações”, e os fluxos 
de caixa do período foram positivos em ambos os anos. O que pode justificar o valor negativo em 2019 na 
empresa Magazine Luiza S.A. é a rúbrica “Títulos e valores mobiliários e outros ativos financeiros”, que em 
2018 era positiva, e em 2019 desceu consideravelmente em 462,30%. Neste ano, o fluxo de caixa do período 
também foi negativo. Um fluxo de caixa operacional negativo não é desejável, tendo em vista que nestes casos 
pode demandar maiores empréstimos e financiamentos, além de ser mais difícil garantir o retorno aos sócios 
(Caiado e Gil, 2004). Nos dois países, os sinais dos fluxos de caixa em relação a ser positivo foram bem 
consistentes, principalmente em Portugal, pois significa que as empresas, em maioria, estão a conseguir 
canalizar fluxos gerados nas operações para novos investimentos, limitando a necessidade de recorrer a 
financiamentos no exterior. 

A proporção dos fluxos de caixa das atividades de investimento e de financiamento, em relação aos fluxos de 
caixa das atividades operacionais, conforme o Anexo IV, permite saber onde foram aplicados os recursos 
monetários gerados nas operações (Santos, 2004). No Brasil, houve proporcionalmente menos pagamentos 
nas atividades de investimento do que nas atividades de financiamento do que em Portugal, mas os fluxos 
monetários destas duas atividades atingiram valores menos dissemelhantes. De um ano para o outro, os fluxos 
das atividades operacionais cresceram, 4% em Portugal e 5% no Brasil, enquanto a variação anual dos fluxos 
das demais atividades foi no Brasil mais acentuada. No Brasil, houve uma variação maior nos pagamentos das 
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atividades de investimento e em Portugal, a maior variação percentual ocorreu nos fluxos das atividades de 
financiamento. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Q1: Como foram classificados os juros e os dividendos nas DFC das empresas brasileiras e portuguesas?  

A forma de apresentação de juros e dividendos pode mostrar diferenças em cada país, pois o Brasil, por 
exemplo, tem um encorajamento específico, conforme evidenciado nas normas. O objetivo é ver se houve 
uniformidade na apresentação, quais as maiores diferenças e verificar se houve total cumprimento ou algum 
incumprimento das normas. 

Os dividendos pagos, de acordo com a Tabela 2, em ambos os anos e nos dois países, foram classificados em 
atividades de financiamento, o que evidencia uniformidade e cumprimento das normas. Consequentemente, 
facilita-se a comparabilidade da informação sobre fluxos de caixa. 

Tabela 2. Classificação dos Juros e Dividendos na Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Os dividendos recebidos em Portugal foram apresentados em atividade de investimento, conforme Tabela 2, 
com exceção da empresa Galp Energia, SGPS, S.A. que os apresentou na atividade operacional, mas de forma 
uniforme nos dois anos e também cumprindo a IAS 7 que se lhe aplicava. No Brasil, apenas 28,57% das 
empresas classificaram os dividendos recebidos na atividade operacional conforme encorajamento, uma 
empresa não especificou dividendos recebidos, já por não ter um número, e 64,29% apresentaram em 
atividade de investimento, com a justificação de evitar distorções nos fluxos de caixa operacionais, já que os 
recursos são provenientes de atividades de investimento. As empresas que classificaram estes fluxos 
divergindo do encorajamento do CPC 03, todas divulgaram em notas a justificação, conforme determina a 
norma, com exceção da empresa Notre Dame Intermédica Participações S.A., que, por isso, encontra-se em 
incumprimento com o CPC 03. Observou-se que 40% das empresas portuguesas e 50 % das empresas 
brasileiras não apresentaram valores de recebimento de dividendos, o que se justifica na coleta dos dados das 
contas consolidadas, pois se fossem analisadas as contas individuais, essa proporção poderia ser bem 
diferente com praticamente todas as empresas a apresentarem dividendos recebidos, dividendos que tendo 
ocorrido dentro de um grupo são eliminados na consolidação. Na Tabela 3 é possível observar sobre os 
dividendos recebidos.  

PAÍS INVESTIMENTO % OPERACIONAL % N/A % SOMA %

PORTUGAL 14 93,33 1 6,67 0 0,00 15 100,00

BRASIL 9 64,29 4 28,57 1 7,14 14 100,00

29

PAÍS INVESTIMENTO % OPERACIONAL % N/A % SOMA %

PORTUGAL 15 100 0 0 0 0 15 100

BRASIL 2 14,29 10 71,43 2 14,29 14 100

29

PAÍS FINANCIAMENTO PAÍS FINANCIAMENTO % OPERACIONAL % SOMA %

PORTUGAL 15 PORTUGAL 15 100 0 0 15 100

BRASIL 14 BRASIL 5 35,71 9 64,29 14 100

SOMA 29 29

DIVIDENDOS RECEBIDOS - 2019 e 2018

SOMA

JUROS RECEBIDOS 2019 e 2018

SOMA

DIVIDENDOS PAGOS - 2019 e 2018 JUROS PAGOS 2019 e 2018

SOMA
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Tabela 3. Dividendos Recebidos - Cumprimento de Norma e Apresentação de Valores 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Os juros pagos em Portugal foram todos classificados em atividades de financiamento, que produz 
uniformidade e cumprimento das normas, e proporciona a comparabilidade desta informação financeira. No 
Brasil, 64,29% apresentaram em atividades operacionais, a cumprir o encorajamento do CPC 03, e 35,71% 
apresentaram em atividades de financiamento, com justificação de os valores se referirem aos custos de 
obtenção de recursos financeiros. Todas as empresas apresentaram notas que justificam esse facto, conforme 
exige o CPC 03, com exceção da empresa Notre Dame Intermédica Participações S.A, estando em 
incumprimento da norma brasileira. 

Os juros recebidos em Portugal foram todos classificados em atividades de investimento, estando em 
uniformidade e em cumprimento das normas. No Brasil, 71,43% das empresas apresentaram-nos em 
atividades operacionais, conforme encorajamento do CPC 03, duas empresas não apresentaram essa rubrica 
nos seus mapas, e 14,29% apresentaram em atividades de investimento. Todas elas justificaram em notas, 
conforme exige a norma brasileira, alegando evitar distorções nos fluxos de caixa operacionais, pela origem 
ser de investimentos. 

Após a análise da forma como cada país classifica os juros e os dividendos, foi possível observar que Portugal 
apresenta muita uniformidade, confirmando os resultados dos estudos anteriores, obtidos por Peixinho 
(2016) e Santos (2017), enquanto o Brasil não, apresentando parte conforme o encorajamento da sua norma 
e outra parte conforme Portugal corrobora os resultados do estudo de Maciel (2015), em que a maioria das 
empresas brasileiras não obedeceram ao encorajamento CPC 03. No entanto, o CPC 03 estimula uma prudência 
nos fluxos de caixa operacionais, a fim de se conseguir pagar os juros e aos acionistas com os fluxos de 
tesouraria gerado pelas operações, sem ter de recorrer a empréstimos e financiamentos para esse efeito. 

Já quanto à classificação dos juros pagos, observa-se alguma dispersão nos resultados, embora predomine a 
classificação como fluxo de caixa das atividades de financiamento em Portugal e como fluxo de caixa das 
atividades operacionais no Brasil.  

Também de um ano para o outro, nenhuma empresa no Brasil nem em Portugal alterou a classificação dos 
juros pagos e recebidos, nem dos dividendos pagos e recebidos. Este aspecto reforça a consistência da 
informação e é vantajoso numa perspetiva de comparabilidade dessa informação, pois facilita a análise e 
melhora a utilidade do relato financeiro no apoio à tomada de decisão com base em informação sobre os fluxos 
de caixa. 

APRESENTOU NOTA SIM % NÃO % SOMA %

CONFORME CPC 03 8 88,89 1 11,11 9 100,00

APRESENTOU NOTA SIM % NÃO % SOMA %

CONFORME CPC 03 4 80,00 1 20,00 5 100,00

PAÍS - ANO VALOR > 0 % VALOR = 0 % TOTAL %

PORTUGAL - 2019 9 60,00 6 40,00 15 100,00

PORTUGAL - 2018 9 60,00 6 40,00 15 100,00

BRASIL - 2019 7 50,00 7 50,00 14 100,00

BRASIL - 2018 7 50,00 7 50,00 14 100,00

29

DIVIDENDOS RECEBIDOS BRASIL EM INVESTIMENTO 2019 e 2018

JUROS PAGOS BRASIL EM FINANCIAMENTO 2019 e 2018

DIVIDENDOS RECEBIDOS - VALOR 0

SOMA

PAÍS - ANO SIM % NÃO % TOTAL %

PORTUGAL - 2019 9 60,00 6 40,00 15 100,00

PORTUGAL - 2018 9 60,00 6 40,00 15 100,00

BRASIL - 2019 7 50,00 7 50,00 14 100,00

BRASIL - 2018 7 50,00 7 50,00 14 100,00

29SOMA

DIVIDENDOS RECEBIDOS - APRESENTAÇÃO DE VALORES
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Q2: Qual seria o impacto nos fluxos de caixa operacionais caso tivesse sido outra a opção seguida pelas empresas 
portuguesas e pelas brasileiras na classificação dos juros e dividendos em cada país?  

Primeiramente, foram calculados a colocar ou excluir os itens de modo ao rácio ficar igual a estipulação da 
norma seguida no outro país: dividendos recebidos, juros pagos e juros recebidos, conforme Anexo VI. Os 
dividendos pagos, não é necessário corrigir, pois sempre aparecem classificados em atividade de 
financiamento nas empresas de ambos países. Posteriormente, é calculado com base apenas nos juros pagos, 
pois é esse o item que assume a maior proporção dentre todos, e normalmente dividendos pagos e recebidos 
acabam por anular-se. É necessário verificar se os valores subiram ou diminuíram em cada rácio, e em cada 
país. Na Tabela 4 é possível verificar, após a inversão, qual a proporção que o primeiro e segundo cálculo tem 
sobre os fluxos de caixa operacionais originais. Quando se observa o resultado dos dois cálculos, é possível 
verificar que em Portugal houve uma diminuição dos fluxos de caixa operacionais no primeiro cálculo, e mais 
ainda no segundo cálculo, evidenciando o maior peso dos juros pagos. No Brasil, os valores negativos 
representam um aumento nos fluxos de caixa operacionais, o que também aumentou ainda mais no segundo 
cálculo. Ou seja, com os juros pagos incluídos nos fluxos das atividades operacionais, é lógico que diminua. No 
Brasil, caso os juros pagos fossem classificados como fluxos das atividades de financiamento, os fluxos das 
atividades operacionais aumentariam, de forma a sobrar mais caixa (tesouraria), o que ocorre em Portugal, e 
é justificado por Sutton (2004), que defende a classificação dos juros pagos em atividades de financiamento. 
Mas a recomendação do CPC 03 e também de Flower e Ebbers (2004) em classificar os juros nos fluxos das 
atividades operacionais faz sentido por razões da consistência e também de prudência. A liberdade na 
classificação dos juros e dividendos permitida pelo IAS 7 pode gerar manipulações do fluxo de caixa 
operacional. Conforme Maciel (2015) observou, entidades classificar os juros pagos de modo a aumentar os 
fluxos de caixa operacionais, tem correlação com o endividamento, por exemplo. 

Q3: Qual o impacto na qualidade dos resultados e na cobertura de juros se a classificação dos juros pagos fosse 
invertida entre os países? 

Ao utilizar todos os itens: dividendos recebidos, juros recebidos e pagos, e depois apenas os juros pagos, é 
possível ter a seguinte comparação, de acordo com a Tabela 5: 

Qualidade do Resultado Líquido: Devido a grande variação na média brasileira neste rácio, por causa do 
elevado desvio padrão, utiliza-se a mediana para fins de comparação. Em 2018, originalmente a mediana em 
Portugal era 2,09, calculando todos os itens fica 1,72, e com o cálculo somente dos juros se torna 1,68. A 
mediana original do Brasil neste ano é de 1,58. Em 2019, a mediana original de Portugal era 2,89, passando a 
2,51 no primeiro cálculo e a 2,39 no segundo. No Brasil a mediana original é de 1,26. É possível verificar que 
mesmo após os cálculos, mesmo que se retire somente os juros, as empresas de Portugal ainda apresentam 
maior qualidade do resultado líquido do que as do Brasil, nos dois anos. 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Silva & Ferreira] 

305 

Tabela 4. Inversão das Normas Brasil x Portugal 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Cobertura de Juros: Por causa do grande desvio padrão observado nas empresas de Portugal, será também 
utilizada a mediana neste rácio para fins comparativos. Em 2018, Portugal apresentou mediana original de 
13,62, no primeiro cálculo de 12,75 e no segundo 12,62. No Brasil, a mediana original é de 5,53. Em 2019, em 
Portugal originalmente a mediana era de 10,75, no primeiro cálculo 10,32 e no segundo 9,75. No Brasil, 
originalmente a mediana era de 3,26. É possível observar que a cobertura de juros em Portugal é muito maior 
do que no Brasil, mesmo se invertesse as normas, ou calculasse somente os juros pagos. 

Observa-se na tabela que os valores de Portugal tendem a descer conforme os novos cálculos, e os do Brasil 
tendem a subir. Ou seja, o modo como os juros pagos são classificados, tem influência sim nos fluxos de caixa 
operacionais, fazendo com que a qualidade dos resultados e a cobertura de juros aumente caso seja retirado 
da atividade operacional, e que diminua caso seja incluída na atividade operacional. Isto quer dizer que, 
utilizando a forma mais prudente, que é classificar os juros pagos nos fluxos das atividades operacionais, faz 
com que a qualidade e cobertura diminuam. No entanto, ao comparar os dois países, os valores assumidos 
pelos rácios das empresas portuguesas, adotando a norma brasileira que encoraja maior prudência, ainda 
assim continuam superiores aos das empresas brasileiras. Também é possível observar que a forma de 
apresentação do Brasil não é tão uniforme como de Portugal. No Brasil, duas empresas obtiveram resultado 
líquido negativo, e também duas apresentaram fluxos de caixa das atividades operacionais negativos o que 
também pode ter contribuído para que seus índices fossem mais baixos. 

 

PAÍS ANO ESTATÍSTICA

PROPORÇÃO 

DO FCO - 

PRIMEIRO 

CÁLCULO

AUMENTO/DIMI

NUIÇÃO FCO 

ORIGINAL 

PARA 1º 

CÁLCULO

PROPORÇÃO 

DO FCO - 

SEGUNDO 

CÁLCULO

AUMENTO/DIMI

NUIÇÃO FCO 

ORIGINAL 

PARA 2º 

CÁLCULO

Média 0,8507 0,1493 0,7973 0,2027

Erro Desvio 0,31251 0,6875 0,42367 0,5763

Mediana 0,9300 0,0700 0,9100 0,0900

Média 0,8893 0,1107 0,8633 0,1367

Erro Desvio 0,14395 0,8561 0,16876 0,8312

Mediana 0,9400 0,0600 0,9300 0,0700

Média 1,1336 -0,1336 1,1457 -0,1457

Erro Desvio 0,21114 0,7889 0,22924 0,7708

Mediana 1,0350 -0,0350 1,0350 -0,0350

Média 0,6721 0,3279 0,5164 0,4836

Erro Desvio 1,83356 -0,8336 2,50176 -1,5018

Mediana 1,0350 -0,0350 1,0500 -0,0500

INVERSÃO NORMAS - FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

Portugal

2019

2018

Brasil

2019

2018
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Tabela 5. Rácios Qualidade do Resultado Líquido e Cobertura de Juros 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

6. CONCLUSÃO 

As Demonstrações dos fluxos de caixa têm importância para os preparadores e para investidores, entre outros 
utilizadores da informação financeira, assim como a harmonização da IAS 7 entre diversos países, e ano após 
ano, a fim de facilitar cada vez mais a comparabilidade e negociação mundial. 

Neste estudo, foram analisadas empresas portuguesas do PSI 20 e as 20 empresas com maior peso em 
negociação brasileiras do IbrX50 (B3), obtendo-se uma amostra final total de 29 empresas. Os anos analisados 
foram 2018 e 2019. 

As empresas analisadas adotaram a IAS7 na preparação da demonstração dos fluxos de caixa. Esta norma 
permite escolhas quanto à classificação dos juros pagos e recebidos, e quanto aos dividendos recebidos, que 
podem ser apresentados nos fluxos de caixa operacionais. Estas escolhas têm impacto no valor dos fluxos de 
caixa operacionais, na qualidade dos resultados e na cobertura de juros. 

Os juros pagos foram classificados por todas as empresas portuguesas nas atividades de financiamento, 
enquanto a maioria das empresas brasileiras os apresentaram nas atividades operacionais. Apenas uma 
empresa brasileira, a Notre Dame Intermédica Participações S.A., não seguiu o que recomenda o CPC 03, pois 

PAÍS ANO ESTATÍSTICA

QUALIDADE DO 

RESULTADO 

LÍQUIDO - 

ORIGINAL

QUALIDADE DO 

RESULTADO 

LÍQUIDO - 

PRIMEIRO 

CÁLCULO

QUALIDADE DO 

RESULTADO - 

SEGUNDO 

CÁLCULO

COBERTURA DE 

JUROS - 

ORIGINAL

COBERTURA DE 

JUROS - 

PRIMEIRO 

CÁLCULO

COBERTURA DE 

JUROS - 

SEGUNDO 

CÁLCULO

Média 3,35 3,02 2,92 37,59 36,87 36,59

Erro Desvio 2,50 2,66 2,74 86,93 86,88 86,93

Mediana 2,89 2,51 2,39 10,75 10,32 9,75

Soma 50,28 45,28 43,84 563,87 553,06 548,87

Mínimo 0,37 -0,42 -1,19 0,59 -0,15 -0,41

Máximo 10,45 10,43 10,42 348,44 347,54 347,44

Média 2,40 2,12 2,05 34,79 34,08 33,79

Erro Desvio 1,26 1,23 1,23 80,97 81,09 80,97

Mediana 2,09 1,72 1,68 13,62 12,75 12,62

Soma 36,06 31,87 30,82 521,90 511,13 506,90

Mínimo 0,72 0,63 0,63 1,45 0,63 0,45

Máximo 5,14 4,93 4,89 325,13 324,83 324,13

Média 0,68 0,99 1,03 7,82 8,25 8,46

Erro Desvio 3,57 4,45 4,44 15,05 14,93 15,14

Mediana 1,26 1,40 1,40 3,26 3,79 3,80

Soma 9,45 13,79 14,43 109,43 115,45 118,43

Mínimo -5,44 -5,98 -5,98 -16,27 -16,65 -16,27

Máximo 8,36 12,41 12,41 45,37 45,02 46,37

Média 5,54 7,23 7,43 7,48 7,97 8,12

Erro Desvio 9,68 14,46 14,91 6,79 6,76 6,86

Mediana 1,58 1,82 1,84 5,53 5,88 6,01

Soma 77,53 101,24 103,98 104,70 111,52 113,70

Mínimo -0,10 0,58 0,83 -0,11 0,62 0,89

Máximo 35,42 54,57 56,34 23,71 24,05 24,71

Primeiro -0,10 0,58 0,83 -0,11 0,62 0,89

QUALIDADE DO RESULTADO LÍQUIDO E COBERTURA DE JUROS

Portugal

2019

2018

Brasil

2019

2018
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não apresentou os juros em atividades operacionais, e também não divulgou nota que justificasse terem sido 
incluídos nas atividades de financiamento. As empresas, em ambos países apresentaram uniformidade e 
consistência de um ano para o outro nas suas classificações, pois não se observou, empresa a empresa, 
alterações de classificação. 

Os rácios de qualidade do resultado líquido e cobertura de juros apresentaram valores mais elevados em 
Portugal, portanto, melhores. Após o cálculo de inversão das normas em ambos países, de modo a poder 
estabelecer comparações, Portugal continuou a mostrar maior qualidade dos resultados e maior cobertura de 
juros, quando comparados com os valores originais do Brasil. Os valores dos fluxos de caixa das atividades 
operacionais, ao realizar a inversão, em Portugal diminuíram 7% e 9% nos anos de 2018 e 2019, 
respetivamente; no Brasil, aumentaram em 5% e 3% nos anos de 2018 e 2019, respetivamente. 

Este estudo apresenta limitações. A amostra analisada é de pequena dimensão e a análise utilizou apenas 
técnicas de estatística descritiva univariada. Para estudos futuros fica a sugestão de ampliar a dimensão da 
amostra, ou seja, analisar todas as empresas do Euronext Lisbon e do IbrX50, assim como também analisar o 
ano de 2020, que com a pandemia do coronavírus terá sofrido alterações em juros e dividendos. Será ainda 
possível fazer análises com base em estatística bivariada e multivariada, e obter resultados mais robustos. 

A classificação dos pagamentos dos juros e dividendos afetam o valor dos fluxos de caixa das atividades 
operacionais de uma empresa, mas também o free cash flow. Em investigação futura, poder-se-ia analisar o 
impacto da classificação dos juros e dividendos no free cash flow.  

Ficaram por conhecer as causas que justificaram as escolhas dos preparadores e as razões das diferenças 
encontradas no relato financeiro dos dois países. Entrevistar preparadores das demonstrações dos fluxos de 
caixa ajudaria a conhecer as causas das escolhas. 

Por outro lado, apenas foram analisadas as demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas. Note-se, no 
entanto, que as demonstrações dos fluxos de caixa individuais são também relevantes, nomeadamente para a 
análise das decisões relativas ao pagamento de impostos, pagamento de dividendos e ainda em caso de 
liquidação. 

Estes resultados são relevantes para quem analisa, compara e utiliza a informação sobre fluxos de caixa nas 
decisões financeiras, pois as escolhas observadas têm impacto no valor dos fluxos de caixa das atividades 
operacionais e na qualidade dos resultados. No entanto, o fluxo de caixa não é imune à manipulação, pois 
gestores menos escrupulosos podem manipular os fluxos apresentados, quer atrasando quer antecipando 
pagamentos, especialmente perto do final do período de reporte. Estes aspetos afetam a fiabilidade da 
informação sobre os fluxos de caixa das empresas, um assunto que merece também atenção. 
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Resumo 
O facto de o relatório de auditoria não alertar antecipadamente a incerteza de continuidade de uma empresa é 
frequentemente visto pelos utilizadores como uma falha de auditoria. A empresa tem a obrigação de avaliar o 
pressuposto de continuidade e o auditor deve verificar a adequação da sua aplicação, utilizando para isso toda a 
informação que dispõe. É através do relatório de auditoria que o auditor informa todos os utilizadores da informação 
financeira se existem incertezas quanto à capacidade de a empresa continuar a laborar. Um dos mecanismos que se 
dispõe para avaliar a continuidade das empresas passa por recorrer à análise de rácios económico-financeiros, uma 
vez que estes permitem identificar situações de dificuldade das empresas. 
A presente investigação tem como objetivo avaliar a eficácia da opinião do auditor sobre a incerteza da continuidade 
em comparação com a análise da situação económico-financeira das empresas. Desta forma, a investigação efetuada 
pretende responder à seguinte questão de investigação: a incerteza de continuidade é antecipadamente identificada 
pelo auditor nos 3 anos imediatamente anteriores à liquidação/dissolução, ou isso só acontece quando os rácios 
económico-financeiros o indiciam? 
Por forma a responder à questão de investigação, através da base de dados SABI, analisou-se um conjunto de 
sociedades anónimas que dispunham de informação sobre a opinião do auditor e os rácios económico-financeiros dos 
três anos imediatamente anteriores à liquidação/dissolução.  
Conclui-se que, para a amostra selecionada, a opinião dos auditores não foi eficaz, sendo que na maioria dos casos estes 
não identificaram situações de incerteza de continuidade. Em relação aos rácios económico-financeiros, estes 
detetaram na maior parte das empresas incertezas em relação à continuidade e, desta forma, previram 
antecipadamente riscos de falência.    
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Abstract  
The fact that the audit report doesn’t alert in advance to uncertainty about continuity is often seen the users as an audit 
failure. The company has an obligation to assess the going concern assumption and the auditor should verify the 
appropriateness of its application using all the information available to it. It is through the audit report that the auditor 
informs all users about the financial information if there are uncertainties as to the ability of the company to continue 
to work. One of the mechanisms available for assessing business continuity is the use of economic and financial ratios 
analysis, as these enable companies to identify difficult situations.       
This research aims to assess the effectiveness of the auditor's opinion on the uncertainty of continuity compared with 
the analysis of the economic and financial situation of companies. This way, the research undertaken aims to answer 
the following research question: The continuing uncertainty is identified in advance by the auditor in the 3 years 
immediately prior to the liquidation/dissolution, or it only happens when the economic and financial ratios indicate?  
To answer the research question, through the SABI database, we analysed a set of public limited liability companies 
that had information on the auditor's opinion and the economic and financial ratios of the three years immediately 
prior to liquidation/dissolution. 
We concluded that, for the selected sample, the opinion of the auditors wasn’t effective, and in most cases, they didn’t 
identify situations of continuity uncertainty. With regard to economic and financial ratios, they have uncovered in most 
companies’ uncertainties about continuity and thus anticipate risks of bankruptcy. 

Keywords 
Audit report, going concern, auditor´s opinion, liquidation/dissolution, economic and financial ratios  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o nosso país atravessou uma fase complexa devido à crise que se instalou e à conjuntura 
económico-financeira que colocou em causa a continuidade de algumas empresas e levando à falência de 
outras.  

A análise à aplicabilidade do pressuposto de continuidade, isto é, a capacidade de uma entidade prosseguir 
em continuidade, consiste numa função essencial desenvolvida pelo auditor, sendo da sua competência emitir 
uma opinião através do relatório de auditoria. Quando as empresas estão em risco de prosseguir em 
continuidade este facto deve ser mencionado no relatório de auditoria, uma vez que o trabalho de auditoria 
contribui para o aumento da fiabilidade e conformidade do relato financeiro e, como tal, os utilizadores da 
informação financeira esperam que o auditor informe e alerte para uma situação tão relevante como seja a 
incerteza da empresa seguir em continuidade com a sua atividade. 

Muitas vezes as empresas enfrentam dificuldades que se revelam na incapacidade de cumprir as suas 
obrigações e, desta forma, veem-se obrigadas a tomar decisões que podem passar pela sua liquidação ou 
dissolução. Uma das formas de verificar a situação das empresas passa por analisar os rácios económico-
financeiros. 

Considerando a relevância desta temática o presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da opinião 
do auditor sobre a incerteza de continuidade em comparação com a análise da situação económico-financeira 
das empresas. Assim, a base do estudo tem a seguinte questão de investigação: a incerteza de continuidade é 
antecipadamente identificada pelo auditor nos 3 anos imediatamente anteriores à liquidação/dissolução, ou 
isso só acontece quando os rácios económico-financeiros o indiciam? 

Para a concretização deste objetivo e para dar resposta à questão de investigação, recorre-se à base de dados 
SABI e seleciona-se uma amostra a partir das sociedades anónimas portuguesas que entraram em 
liquidação/dissolução. Escolhida a amostra do estudo, averigua-se, quer através da opinião do auditor, quer 
da análise dos rácios económico-financeiros, se é possível prever a situação de incerteza sobre a continuidade, 
para os três anos em estudo, verificando de seguida se o auditor identificou a situação de incerteza quando os 
rácios o indicavam.  

Este trabalho está dividido, para além da introdução, em mais quatro partes, sendo que a próxima é a revisão 
da literatura, onde é apresentado o enquadramento teórico sobre o relatório de auditoria, o pressuposto de 
continuidade, a opinião do auditor em relação à continuidade e as medidas de previsão de falência das 
empresas de acordo com a análise de rácios económico-financeiros. Na terceira parte apresenta-se a 
metodologia seguida, onde são apresentados o objetivo e a questão de investigação e respetivas sub-questões, 
as técnicas de tratamento e recolha de dados usadas, assim como todos os passos dados para chegar à amostra 
final. A quarta parte diz respeito à apresentação e discussão dos resultados obtidos, onde se divulgam os 
resultados alcançados e se dá resposta ao objetivo e questões de investigação colocadas. Por fim, a quinta parte 
é dedicada às conclusões, às limitações surgidas ao longo do estudo, assim como a sugestões para 
investigações futuras. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. O PAPEL DO AUDITOR FACE À CONTINUIDADE 

A auditoria assume uma função fundamental para as empresas, através da opinião emitida pelo auditor, 
permitindo obter credibilidade nas demonstrações financeiras (DF). 

O presente capítulo tem como finalidade evidenciar as responsabilidades, os procedimentos, os riscos e as 
limitações do auditor perante a análise e avaliação do pressuposto de continuidade. 
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O auditor é uma entidade independente e isenta na realização das suas tarefas, agindo de acordo com a ética, 
deontologia e normativos legais a que está sujeito. A sua avaliação é muito importante na medida em que pode 
influenciar o comportamento e apreciação dos utilizadores da informação financeira, logo este deverá emitir 
uma opinião muito ponderada.  

O trabalho de auditoria assume uma função fundamental na análise às DF, sendo que a opinião emitida pelo 
auditor é um fator importante na tomada de decisão por parte dos utilizadores das mesmas. Esta situação 
deve-se essencialmente ao facto de a auditoria ser uma profissão com um código de ética próprio que fomenta 
o cumprimento dos princípios éticos, assim como um controlo de qualidade apertados que os supervisione. 
Os princípios mencionados são, segundo o parágrafo 2.1.3 do Código de Ética da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas, a integridade, a objetividade, a competência e zelo profissional, a confidencialidade e o 
comportamento profissional. 

De acordo com a ISA 200 “o auditor deve planear e executar uma auditoria com ceticismo profissional, 
reconhecendo que podem existir circunstâncias que originaram que as demonstrações financeiras estejam 
materialmente distorcidas” (IAASB, 2018, p.83). O ceticismo profissional alerta para condições que possam 
indicar possíveis distorções materiais devido a erros ou fraudes. Essas distorções materiais carecem do 
julgamento profissional do auditor, sendo que é necessário que este tenha conhecimento da entidade, do setor 
em que a mesma atua, assim como do meio envolvente. 

De acordo com o IAASB (2018) a responsabilidade do auditor é “obter prova de auditoria suficiente e 
apropriada sobre a apropriação do uso pela gerência do pressuposto da continuidade na preparação das 
demonstrações financeiras e extrair conclusões dessa avaliação” (p.566). 

Segundo a Newsletter n.º 1/09 da OROC (2009) a responsabilidade do auditor baseia-se na avaliação da 
utilização apropriada do pressuposto de continuidade pelo órgão de gestão. A ISA 700 indica que caso exista 
uma incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam pôr em dúvida a 
capacidade da entidade em continuar as suas operações, o auditor deve chamar a atenção no seu relatório 
para a ocorrência dessas situações, de forma a alertar os utentes da informação financeira. As conclusões do 
auditor são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do seu relatório. Porém, futuros acontecimentos 
ou condições podem provocar a cessação das operações de uma entidade (IAASB, 2018). 

Os principais objetivos do auditor são, no âmbito da ISA 570, proceder à avaliação do pressuposto de 
continuidade e “concluir, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza material relacionada 
com acontecimentos ou condições que coloquem dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade para 
prosseguir em continuidade”, e ainda, definir as suas implicações no relatório de auditoria (IAASB, 2018, 
p.567). 

A avaliação ao pressuposto de continuidade, segundo a ISA 570 requer prudência e cautela por parte dos 
auditores, sendo fundamental o desenvolvimento de averiguações, junto ao órgão de gestão, sob pena de obter 
informações e esclarecimentos quanto a acontecimentos e condições que proporcionaram a incerteza 
relativamente à capacidade financeira de uma entidade prosseguir em continuidade (IAASB, 2018). Desta 
forma, tendo em conta a mesma ISA, se forem identificados acontecimentos ou condições que possam colocar 
dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade para prosseguir em continuidade, o auditor deve obter 
prova de auditoria suficiente e apropriada para determinar se existe ou não uma incerteza material 
relacionada com aqueles acontecimentos ou condições através da execução de procedimentos de auditoria 
adicionais (IAASB, 2018). Assim, considerando o respetivo normativo, e de forma resumida, os procedimentos 
adicionais que devem ser utilizados pelos auditores são os seguintes: 

− Pedir à gerência para fazer uma apreciação da capacidade da entidade para prosseguir em continuidade, 
caso a gerência ainda não a tiver feito; 
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− Avaliar as medidas que a gerência prevê aplicar, com o objetivo de verificar a sua apreciação da 
continuidade; 

− Verificar se a gerência divulgou atempadamente as informações e os acontecimentos considerados 
relevantes, que possam comprometer as DF e, consequentemente, a continuidade da entidade. 

A falta de independência pode levar o auditor a reduzir a sua competência e para evitar a deteção de 
irregularidades pode optar por não realizar os procedimentos de auditoria necessários (Arruñada, 1997). Da 
mesma forma poderá haver alguma combinação entre o auditor e o órgão de gestão com vista a obter uma 
vantagem para a empresa. Por outro lado, pode-se também pôr em causa o nível de especialização do auditor 
em termos de deteção das irregularidades na informação contabilística em termos de continuidade. 

Segundo a ISA 265, cabe igualmente ao auditor verificar a adequação dos sistemas de controlo interno e o 
cumprimento de leis e regulamentos, fomentado a deteção e mitigação de eventuais ineficiências que 
coloquem em risco as demonstrações financeiras e promovam a existência de distorções materiais (IAASB, 
2018). 

Tendo em consideração o exposto nas ISA (IAASB, 2018) o auditor tem o dever de comunicar ao órgão de 
gestão, atempada e oportunamente, as suas conclusões e recomendações relativamente às políticas 
contabilísticas utilizadas (ISA 260), as fragilidades do sistema de controlo interno (ISA 265) e a ocorrência de 
fraudes (ISA 240). Relativamente à deteção de fraude, caso esta tenha sido praticada por membros do órgão 
de gestão, o auditor tem o dever de informar as entidades competentes para o efeito, sem comprometer o 
sigilo profissional (ISA 240). 

Hoje em dia existem vários tipos de riscos que envolvem o mundo empresarial e que podem condicionar a 
continuidade, sendo que para poder detetá-los, o auditor deve ter noção de quais são os instrumentos 
utilizados pelo órgão de gestão no combate ao risco. 

Todo o processo de planeamento da auditoria com base no risco tem sempre inerente a avaliação do 
pressuposto de continuidade e, consequentemente, a influência das tecnologias de informação e de outros 
fatores nesse planeamento, por ter associado o nível de risco de continuidade.  

A avaliação do risco de existência de erros materialmente relevantes permite, em grande parte, a avaliação do 
pressuposto de continuidade e influencia os procedimentos de auditoria a aplicar pelo auditor (Mock & 
Wright, 1999). 

Por vezes acontece que uma empresa, aparentemente sólida e saudável, entre em processo de falência, pouco 
tempo depois de receber uma opinião limpa dos auditores, situação para a qual pode concorrer a crise 
financeira, a instabilidade das decisões da administração e a inexistência de critérios objetivos para as 
prevenir e evitar. Curiosamente, a maior parte das vezes a culpa recai na incompetência do auditor por ter 
caído no erro de tipo II que é a não emissão de uma opinião com incertezas de continuidade e a empresa, em 
período subsequente, entrar em dissolução (Schwarzkopf, 2007). O auditor relata e informa os utilizadores da 
informação financeira de que as DF apresentadas dão uma imagem verdadeira e apropriada, atendendo ao 
referencial contabilístico aplicável, o qual tem subjacente a continuidade do exercício do seu objeto social, o 
que não sendo verdade é bastante penalizador para o auditor. Importa não esquecer que quem toma a última 
decisão sobre a entrada no processo de falência quando não requerida por terceiros ou tenta encontrar um 
caminho alternativo de sobrevivência é a administração/gerência e não o auditor, tal como todas as 
responsabilidades de uma gestão adequada, segundo o artigo 71º e 72º do CSC (“Decreto-Lei n.º 262/86,” 
2017). 

Por outro lado, segundo Carvalho (2013), se o auditor cair no erro de tipo I, que é a emissão de uma opinião 
com incertezas de continuidade e, subsequentemente, a empresa não se dissolver, poderá prejudicar 
demasiado o normal funcionamento da mesma, agravar a imagem da empresa auditada e vai criar várias 
barreiras na atividade. Este erro é muito difícil de desculpar e corrigir em termos de imagem de ambos.  
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Segundo Carqueja (2007) os auditores são humanos e da condição humana advém o erro, acarretando 
consequências indesejadas para a sociedade. No entanto, na realidade o que acontece é que os auditores não 
dispõem de um critério objetivo que lhes permita, adequadamente, avaliar a capacidade da empresa em 
prosseguir a sua atividade de forma contínua. 

A incerteza vivida pelo auditor deve-se ao facto da sua opinião poder ter influência na própria continuidade 
de uma empresa. Caso o parecer emitido pelo auditor não seja adequado, a entidade auditada poderá perder 
o financiamento por parte dos investidores e credores financeiros e, consequentemente, aumentar o risco de 
falência. A avaliação do pressuposto de continuidade deve ser realizada com ponderação e cuidado, quer por 
parte do auditor quer por parte do órgão de gestão, de forma a não induzir em erro os utilizadores da 
informação financeira, nem afetar a credibilidade das DF e capacidade financeira de uma entidade. 

2.2. MEDIDAS DE PREVISÃO DE FALÊNCIA BASEADAS EM RÁCIOS 

A necessidade de informar os utilizadores da informação financeira acerca da continuidade da empresa é cada 
vez maior e tem motivado vários autores a estudarem modelos de previsão de falência, baseados em 
informação contabilística, que informem sobre o estado da empresa e permitam prever o que poderá 
acontecer no futuro próximo em termos de continuidade. 

Uma das formas de prever a falência das empresas é através da análise dos rácios económico-financeiros. 
Segundo Fernandes, Peguinho, Vieira e Neiva (2016) este é o método de previsão de falência mais usado, uma 
vez que permite a obtenção de informação relevante e complementar. 

A escolha dos rácios a analisar, de acordo com Neves (2012), depende dos objetivos da análise, da natureza 
das situações que se pretendem avaliar (natureza financeira, económica ou ambas) e das fontes de informação 
utilizadas.  

No que concerne à possibilidade de classificação dos rácios económico-financeiros estes são, normalmente, 
classificados de acordo com a informação que proporcionam. No entanto, esta separação dos rácios por tipos 
não se encontra normalizada, atribuindo cada autor a sua própria denominação aos diversos grupos de rácios. 

Assim, uma das separações possíveis passa por agrupar os rácios em quatro grupos: rácios de liquidez, rácios 
de rendibilidade, rácios de atividade e rácios de estrutura financeira. 

Rácios de Liquidez 

No decorrer do exercício da atividade de uma entidade, existem compromissos que se devem cumprir num 
determinado período de tempo. Assim, é desejável que a empresa disponha de meios financeiros para fazer 
face a esses mesmos compromissos. Por forma a analisar se a empresa tem essa capacidade surgem os rácios 
de liquidez.  

De acordo com Fernandes et al. (2016) “o conceito de liquidez está relacionado com a capacidade de um 
determinado ativo ser transformado em meios líquidos”, sendo que “um ativo será tanto mais líquido quanto 
mais rápido e com menos custos ocorrer esta transformação, libertando meios para suprir compromissos”. 
Segundo os mesmos autores “os rácios e indicadores de liquidez têm como objetivo avaliar a capacidade de 
uma empresa em cumprir as suas responsabilidades correntes” (p.111). 

Para efetuar a análise da liquidez das empresas os rácios de liquidez a serem avaliados são os indicados na 
Tabela 1. 
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Tabela 1: Rácios de Liquidez 

Adaptado de Fernandes et al. (2016) 

 

Rácios de Rendibilidade 

A rendibilidade consiste na capacidade de as empresas produzirem lucros, ou seja, obterem rendimentos 
superiores aos gastos (Fernandes et al., 2016). De uma forma geral estes rácios exprimem a eficiência na 
utilização dos vários recursos da empresa, ou seja, os fundos gerados pela empresa após a remuneração dos 
diversos fatores produtivos e a liquidação de impostos sobre o rendimento. 

Para estudar a rendibilidade existem vários rácios que possibilitam a tomada de decisão sobre o desempenho 
da empresa em termos de recursos, sendo que os principais são: rendibilidade operacional das vendas, 
rendibilidade líquida das vendas, rendibilidade do ativo, rendibilidade operacional do ativo e rendibilidade do 
capital próprio, os quais estão resumidos na Tabela 2. 

Tabela 2: Rácios de Rendibilidade 

Designação Fórmula Interpretação 
Valores de 
referência 

Rendibilidade 
Operacional das 
Vendas 

(Resultado Operacional / Volume de 
Negócios) *100 

Avalia o resultado antes dos gastos de 
financiamento e de impostos, obtido por 
intermédio do volume de negócios do 
período 

Quanto maior 
melhor 

Rendibilidade 
Líquida das 
Vendas 

(Resultado Líquido do Período / Volume 
de Negócios) *100 

Calcula o retorno que a empresa tem em 
termos de resultado líquido em função do 
volume de negócios realizado 

Quanto maior 
melhor 

Rendibilidade do 
Ativo 

[(RLP + Gastos de Financiamento 
*(1+taxa imposto)) / Ativo Total] *100 

Demonstra a aptidão das empresas em 
remunerar os capitais nelas investidos 

Quanto maior 
melhor 

Rendibilidade 
Operacional do 
Ativo 

(Resultado Operacional / Ativo Total) 
*100 

Avalia o retorno obtido pela empresa em 
termos operacionais, por cada unidade 
monetária investida 

Quanto maior 
melhor 

Rendibilidade do 
Capital Próprio 

(Resultado Líquido do Período / Capital 
Próprio) *100 

Mede o grau de remuneração dos 
sócios/acionistas das empresas, avaliando 
o retorno do investimento proporcionado 
aos detentores do capital próprio 

Quanto maior 
melhor 

Adaptado de Fernandes et al. (2016) 

 

Rácios de Atividade 

A aptidão para a empresa gerir eficientemente os seus ativos é fundamental para alcançar uma situação de 
equilíbrio financeiro. Desta forma é possível obter um conjunto de rácios, designados de rácios de atividade 
que permitem avaliar a eficiência da empresa no que respeita à gestão dos seus ativos (Fernandes et al., 2016). 
São eles o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, a rotação dos inventários, a rotação do 
ativo total e a rotação do capital próprio.  

Na Tabela 3 estão indicados os rácios de atividade abordados. 

Designação Fórmula Interpretação 
Valores de 
referência 

Liquidez Geral Ativo Corrente / Passivo Corrente 
 

Avalia o equilíbrio entre os recursos e as 
obrigações num período inferior a um ano 

Valores aceitáveis 
entre 1,3 e 1,5 

Liquidez 
Reduzida 

[Ativo corrente - (Inventários + 
Ativos Biológicos)] / Passivo 
Corrente 

Permite avaliar o peso que os inventários e os 
ativos biológicos têm na liquidez geral 

Valores aceitáveis 
entre 0,9 e 1,1 

Liquidez 
Imediata 

Meios Financeiros Líquidos / Passivo 
Corrente 
 

Traduz a cobertura dos passivos correntes 
pelos meios financeiros líquidos na posse da 
empresa 

Não há um valor de 
referência 
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Tabela 3: Rácios de Atividade 

Designação Fórmula Interpretação 
Valores de 
referência 

Prazo Médio de 
Recebimentos 

[Saldo de Clientes / (Volume de 
Negócios + IVA)] *365 

Indica o tempo médio que os clientes 
demoram a liquidar as suas dívidas 

Quanto mais cedo 
melhor 

Prazo Médio de 
Pagamento 

[Saldo de Fornecedores / (Compras + 
IVA)] *365 

Indica o tempo médio que a empresa 
demora a saldar as suas dívidas 

Quanto mais tarde 
melhor 

Rotação dos 
Inventários 

Custo dos Produtos Vendidos / 
(Inventários + Ativos Biológicos) 

Representa o número de vezes que os 
inventários são renovados durante o 
exercício económico 

Quanto maior 
melhor 

Rotação do Ativo 
Total 

Volume de Negócios / Ativo Total Mede o nível de vendas gerado pelo 
investimento realizado pela empresa 

Quanto maior 
melhor 

Rotação do Capital 
Próprio 

Volume de Negócios / Capital 
Próprio 

Mede o nível de vendas gerado pelo 
investimento realizado na empresa pelos 
seus sócios ou acionistas 

Quanto maior 
melhor 

Adaptado de Fernandes et al. (2016) 
 

Rácios de Estrutura Financeira 

Os rácios de estrutura financeira são utilizados para caraterizar a estrutura financeira da empresa, uma vez 
que com a análise destes rácios é possível ter uma ideia do peso do património que a empresa integra. A análise 
deste tipo de rácios permite também conhecer as diferentes origens de capitais a que a empresa recorre para 
financiar os seus ativos e possibilitam avaliar a capacidade da empresa em solver os seus compromissos 
(Fernandes et al., 2016). 

Alguns rácios que constituem esta estrutura são: autonomia financeira, solvabilidade, endividamento e 
estrutura do endividamento, mencionados na Tabela 4. 

Tabela 4: Rácios de Estrutura Financeira 

Designação Fórmula Interpretação Valores de referência 
Autonomia 
Financeira 

(Capital Próprio / 
Ativo Total) *100 

Determina a independência da empresa face ao 
capital alheiro e representa a proporção do 
ativo total que é financiada com capital próprio 

Valor aceitável acima de 33% 

Solvabilidade Capital Próprio / 
Passivo 

Determina o grau de cobertura do passivo por 
capital próprio, avaliando a capacidade da 
empresa para fazer face aos seus 
compromissos para com terceiros. 
 

Valor igual ou superior a 1 

Endividamento (Passivo / Ativo) *100 Mede o peso dos meios postos à disposição da 
empresa por parte de terceiros no 
financiamento das suas atividades 

Valor entre os 50% e os 66% 

Estrutura do 
Endividamento 

Passivo Corrente / 
Passivo 

Averigua se a carga do endividamento da 
empresa incide no curto prazo ou no médio e 
longo prazo 

Quanto maior for o seu valor, 
maior será o peso que o 
passivo corrente tem no 
endividamento da empresa 

Adaptado de Fernandes et al. (2016) 

 

No que diz respeito à interpretação dos rácios económico-financeiros apresentados, há que ter em 
consideração que estes não representam por si só a situação económico-financeira da empresa, ou seja, trata-
se apenas de resultados numéricos que devem ser interpretados da forma mais apropriada. Denota-se, assim, 
a importância de o analista ser possuidor de conhecimentos prévios em matérias de análise financeira e 
contabilidade, assim como da empresa em estudo.   
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2.3. ESTUDOS RELACIONADOS 

O presente estudo incide sobretudo sobre o pressuposto de continuidade e a opinião do auditor no relatório 
de auditoria e sobre a deteção de incertezas sobre a continuidade baseadas na análise de rácios económico-
financeiros. Assim, de seguida, serão apresentados alguns estudos relacionados com estas temáticas. 

Existem vários estudos que avaliam os relatórios de auditoria, a especialização do auditor e a auditoria feita 
por este, de forma a verificar se foram detetadas irregularidades, erros financeiros e emissão de reservas por 
incumprimento do pressuposto de continuidade. 

Relativamente à compreensibilidade do relatório de auditoria, um estudo levado a cabo por Gómez‐Guillamón 
(2003), efetuado aos analistas financeiros e analistas de crédito, concluiu que os utilizadores da informação 
financeira consideram a linguagem utilizada no relatório de auditoria como demasiado técnica, com uma 
redação padronizada e agrupada num feedback sobre a informação financeira que pode conduzir a 
dificuldades na interpretação e compreensão, o que diminui o interesse dos utilizadores na sua utilização e 
leitura. 

No que respeita à decisão do auditor na avaliação da continuidade, um estudo levado a cabo por Kida (1980) 
refere que os auditores, por vezes, não divulgam no relatório de auditoria os problemas de viabilidade 
financeira da entidade, pois temem perder o cliente e, por outro, porque tal revelação pode precipitar a 
falência da entidade auditada. De igual modo, na opinião de Campbell e Mutchler (1988) a emissão deste tipo 
de opinião conduz à falência da entidade, uma vez que afeta, negativamente, a sua capacidade para obter 
empréstimos bancários e reestruturar a dívida, podendo mesmo levar a problemas com clientes e 
fornecedores, pois estes podem avaliar se a entidade vai ter ou não capacidade em continuar a sua atividade. 

De acordo com Carcello e Palmrose (1994) poderão ainda existir dúvidas na relação entre a empresa de 
auditoria e o cliente, uma vez que poderá existir interesse do auditor em manter o seu cliente e esta intenção 
pode sobrepor-se à responsabilidade e ao cumprimento dos deveres e obrigações a que está sujeito. O auditor 
não deve preocupar-se com a potencial perda do cliente, pois o seu julgamento pode ser afetado, caso se 
verifique uma situação de incerteza de continuidade. Segundo Costa, Serra e Gomes (2013) existe uma 
dependência associada aos serviços extra auditoria e a incidência nos pareceres dos auditores, ou seja, quanto 
mais elevados forem os honorários dos serviços extra auditoria pagos ao auditor, maior é probabilidade de o 
parecer do auditor ser “limpo”, ou seja, sem reservas. 

DeAngelo (1981) concluiu que o problema da independência pode ser entendido como a probabilidade de o 
auditor divulgar uma irregularidade descoberta em termos de continuidade nas DF do seu cliente, o que 
poderá colocar em causa vários aspetos, dependendo dos seus conhecimentos e da vontade de descobrir essas 
irregularidades, que são condicionadas pelas técnicas de auditoria utilizadas.  

Conforme Geiger e Raghunandan (2002) a probabilidade de emissão de um relatório limpo de auditoria um 
ano antes do início do processo de falência da empresa que está em risco de continuidade, está relacionado 
com as ligações de longa duração entre o cliente e o auditor. O relatório de auditoria tem como principal 
objetivo, certificar a fiabilidade das DF. No entanto, a opinião que resulta do mesmo é proveniente do 
julgamento profissional do auditor, que poderá ser influenciado por diversos fatores, sobretudo, inerentes às 
suas caraterísticas pessoais. 

Em regra, estes fatores serão influenciados pela independência do auditor e esta, por sua vez, vai depender de 
inúmeros fatores relacionados com o mesmo, como por exemplo, a dimensão da empresa, a reputação e a 
prestação de serviços extra auditoria (Costa, 2018). 

O primeiro estudo conhecido sobre o uso de técnicas estatísticas na análise de rácios financeiros para prever 
a falência empresarial é atribuído a Beaver (1966). O autor realizou uma análise univariada, estudando 
separadamente vários rácios financeiros e o valor a partir do qual se pode considerar que se está perante uma 
situação crítica para a falência da empresa. Beaver (1966) utilizou uma amostra de empresas com problemas 
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financeiros durante os anos de 1954 e 1964. A amostra era constituída por 79 empresas falidas e outras tantas 
não falidas. O estudo baseava-se inicialmente em 30 rácios que, após analisados, foram selecionados seis como 
sendo aqueles que contêm um maior conteúdo informacional a respeito da situação de dificuldade financeira 
(ou não) da empresa. Analisando os rácios um a um, Beaver (1966) chegou à conclusão de que os rácios que 
obtiveram melhor performance foram o rácio do cash-flow, seguido do rácio de rendibilidade. Estes dois rácios 
evidenciaram ser os melhores indicadores financeiros para discriminar as empresas solventes de empresas 
insolventes. Assim, na sua análise o autor obteve a classificação correta de 87% das empresas, um ano antes 
da falência e, de 73% das empresas, quatro anos antes da falência. 

Dois anos mais tarde Altman (1968) foi o pioneiro na modernização da relação conjunta entre diferentes 
rácios financeiros e a falência, criando o modelo Z-Score. Este modelo foi desenvolvido com o objetivo de 
analisar a qualidade das técnicas analíticas que usam indicadores financeiros para medir o desempenho de 
uma empresa. O autor fez uso da previsão de falência como um instrumento para comprovar o seu modelo. 
Para Altman (1968) os indicadores quando analisados sob uma perspetiva estatística multivariada, oferecem 
uma melhor significância estatística que a análise univariável. Para desenvolver o seu modelo discriminante, 
Altman (1968) considerou uma amostra de 66 empresas norte-americanas, sendo 33 falidas e 33 não falidas. 
Inicialmente este autor selecionou um grupo de 22 rácios económico-financeiros, classificados em 5 
categorias: liquidez, rendibilidade, endividamento, solvência e atividade. Os 22 rácios foram escolhidos 
sobretudo por serem os mais referidos na literatura existente sobre o assunto e por serem potencialmente os 
de maior relevância para o estudo de previsão de falência. De forma a selecionar as variáveis que melhor 
apresentam capacidade explicativa da previsão de falência, Altman (1968) observou a significância estatística 
das funções discriminantes alternativas, as correlações existentes entre as variáveis independentes e a 
capacidade de previsão de cada função discriminante. Com os dados das empresas um ano antes de elas 
pedirem falência, o modelo foi capaz de classificar corretamente 95% das empresas, e para os dados de dois 
anos antes, foi capaz de classificar corretamente 83% das empresas. 

Ohlson (1980) estendeu, por sua vez, a investigação sobre este tema à regressão logística, uma das mais 
populares abordagens na modernização da previsão da falência e apresentou 3 modelos de previsão de 
falência: um ano antes da insolvência, dois anos antes da insolvência e entre um e dois anos antes da 
insolvência. Os três modelos testados pelo autor obtiveram uma alta capacidade de deteção de falência, 
nomeadamente, 96,12%, 95,55% e 92,84% para cada um dos modelos, respetivamente. 

A partir destes estudos surgiram muitos outros que tentaram melhorar os resultados obtidos. Coats e Fant 
(1993) estudaram métodos de previsão alternativos, nomeadamente, as chamadas redes neuronais para 
prever a falência, usando rácios financeiros como variáveis explicativas. Shumway (2001) introduziu uma 
abordagem de modelização dinâmica com dados em painel, que permite considerar variáveis que variam ao 
longo do tempo, dado que o risco de falência de uma empresa também muda ao longo do tempo. Por sua vez 
Campbell, Hilscher e Szilagyi (2008), com base no estudo de Shumway (2001), salientam os benefícios para a 
qualidade da previsão resultante do uso da informação de mercado, sempre que essa informação esteja 
disponível, como complemento aos tradicionais indicadores baseados na contabilidade. 

Mais recentemente, Gallizo e Saladrigues (2016), com o objetivo de aprofundar a relação entre a opinião de 
auditoria com incertezas de continuidade e certas características da empresa e do auditor, incluindo o declínio 
financeiro, analisou uma amostra composta por 24 empresas que receberam uma opinião com incertezas de 
continuidade e outras 24 que não receberam. Foi utilizado o modelo Z-Score para aferir o declínio financeiro 
e o modelo Logit para calcular a probabilidade de uma empresa em declínio financeiro receber uma opinião 
com incertezas de continuidade. Os autores concluíram que não é um declínio financeiro, mas sim o registo de 
perdas e o ser auditado por um auditor de pequena dimensão, que aumenta a probabilidade de uma empresa 
receber uma opinião de auditoria com incertezas de continuidade.  
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3. METODOLOGIA 

O pressuposto de continuidade e a opinião do auditor nos relatórios de auditoria é uma temática que tem 
alcançado um grande interesse por parte dos utilizadores da informação financeira. Este facto deve-se 
essencialmente à crise e aos constantes escândalos que demarcaram e têm vindo a demarcar a atualidade e 
que, por vezes, colocam em causa, injustamente, a credibilidade do trabalho de auditoria.   

Neste contexto, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da opinião do auditor sobre a incerteza da 
continuidade em comparação com a análise da situação económico-financeira das empresas, com base em 
rácios. 

De forma a ser atingido o objetivo definido para este estudo, foi formulada a seguinte questão de investigação: 
a incerteza de continuidade é antecipadamente identificada pelo auditor nos 3 anos imediatamente anteriores 
à liquidação/dissolução, ou isso só acontece quando os rácios económico-financeiros o indiciam?  

Para responder a esta questão recorre-se a três sub-questões: 

Sub-questão 1: Os auditores identificaram nos seus relatórios as incertezas de continuidade nos três anos 
imediatamente anteriores à liquidação/dissolução? 

Relativamente a esta questão e recorrendo aos relatórios constantes na base de dados SABI, pretende-se 
verificar se nos três anos anteriores à liquidação/dissolução das empresas em análise, os auditores 
identificaram nos seus relatórios alguma incerteza em relação à continuidade das mesmas. 

Sub-questão 2: Os rácios económico-financeiros permitiam antever a situação de incerteza de continuidade 
nos três anos imediatamente anteriores à liquidação/dissolução? 

A resposta a esta questão passa por analisar um conjunto de rácios económico-financeiros, retirados dos 
relatórios da supracitada base de dados e verificar, igualmente nos três anos anteriores à 
liquidação/dissolução, se estes previam a situação desfavorável das empresas. 

Sub-questão 3: Os auditores identificaram nos seus relatórios as incertezas de continuidade nos três anos 
imediatamente anteriores à liquidação/dissolução quando os rácios económico-financeiros o indicavam? 

Por fim, para responder a esta questão, pretende-se verificar se, nos casos onde os rácios antecipavam a 
situação de incerteza de continuidade das empresas, o auditor previu igualmente esta situação e a mencionou 
no relatório de auditoria. 

No que diz respeito ao método de obtenção de dados, este estudo assenta no paradigma qualitativo e 
quantitativo. A vertente qualitativa passa por interpretar um determinado fenómeno sem recurso a métodos 
ou técnicas estatísticas (Vilelas, 2009). Assim, analisa-se a opinião dos auditores e os rácios económico-
financeiros dos três anos imediatamente anteriores à liquidação/dissolução das empresas, percebendo se de 
facto os auditores se aperceberam da situação económica difícil da empresa e se os rácios indicavam tal 
situação. A vertente quantitativa requer o uso de recursos ou técnicas que visam a apresentação de 
observações com vista à descrição e explicação do fenómeno sobre o qual recaem as observações (Vilelas, 
2009). Desta forma, neste estudo, pretende-se averiguar quantas empresas entraram em 
liquidação/dissolução em Portugal, em quantas delas os auditores mencionaram na sua opinião o facto de a 
empresa estar em risco de continuidade num futuro próximo, assim como aferir em quantas delas os rácios 
indicavam essa situação desfavorável. 

Relativamente ao tipo de investigação, trata-se de uma investigação correlacional. Este tipo de investigação 
tem como propósito medir o grau de relação que existe entre duas ou mais variáveis e pretende analisar se 
estas estão ou não relacionadas (Ramos & Naranjo, 2014). Desta forma conjuga-se a opinião do auditor e os 
rácios económico-financeiros e verificar se ambos indicam que as empresas da amostra se encontram com 
incertezas de prosseguir a sua atividade. 
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No que respeita aos dados da amostra estes são secundários. De acordo com Oliveira e Ferreira (2014) os 
dados secundários são aqueles que já foram publicados anteriormente ou estão disponíveis. Assim, parte-se 
de relatórios de empresas já publicados, estando disponibilizados na base de dados SABI, sendo esta uma fonte 
de dados igualmente secundária. 

Quanto ao processo de amostragem, dentro do método não probabilístico, utiliza-se a amostragem intencional, 
uma vez que a escolha da amostra não é feita de um modo arbitrário, mas sim seletivo, dado que apenas serão 
analisadas as caraterísticas que melhor se adequem ao estudo em questão (Vilelas, 2009).   

Neste estudo a fonte de recolha de dados será a base de dados SABI, os quais serão analisados com base em 
técnicas de análise de caráter quantitativo e qualitativo. A análise quantitativa permite estudar relações entre 
as variáveis da amostra e centra-se no estudo de dados numéricos, sendo que após organizados são 
apresentados sob a forma de quadros e gráficos (Vilelas, 2009). A técnica de caráter qualitativo recorre à 
análise de conteúdo.  

Como o presente estudo se centra nas sociedades que entraram em liquidação/dissolução e na opinião do 
auditor, parte-se da amostra inicial obtida na base de dados SABI de todas as sociedades anónimas (garante 
que sejam auditadas) que de acordo com a informação da SABI entraram em liquidação/dissolução e depois 
cumprem-se os seguintes critérios:  

• Somente empresas com informação financeira e opinião do auditor disponível; 

• Apenas empresas que contêm informação relativa aos anos em estudo, sendo que o período temporal 
da amostra envolve os três anos anteriores ao da entrada em liquidação/dissolução (N-1, N-2 e N-3); 

• Somente empresas onde é possível avaliar a opinião do auditor assumindo-se que esta consta das 
reservas, quando não devidamente tratada pelas empresas; e quando devidamente tratada consta das 
ênfases antes de 2016 e de uma secção própria em 2016 e nos anos seguintes; 

• Unicamente empresas onde é possível avaliar os rácios escolhidos (Liquidez Geral, Rendibilidade 
Operacional do Ativo, Rendibilidade do Capital Próprio, Prazo Médio de Recebimentos, Prazo Médio de 
Pagamentos, Autonomia Financeira, Endividamento). 

Por conseguinte, a junção destes vários critérios permitiu definir a amostra final deste estudo, a qual é 
constituída por 166 empresas, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5: Constituição da amostra 

Sociedades Anónimas de Portugal Continental que entraram em liquidação/dissolução 
Nº 

Empresas 

Amostra inicial 6541  

Empresas sem informação de rácios e opinião do auditor - 5910  

Empresas que não contêm informação relativa aos três anos imediatamente anteriores à 
liquidação/dissolução 

- 158  

Empresas onde não é possível avaliar a opinião do auditor adequada ao estudo - 115  

Empresas onde não é possível avaliar o conjunto de rácios escolhidos para o estudo - 192  

Amostra Final 166  

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para apresentar os resultados obtidos, numa primeira fase, analisam-se os resultados de forma separada, isto 
é, analisam-se a opinião do auditor e os rácios económico-financeiros individualmente, para cada ano do 
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período temporal. Posteriormente avaliam-se de forma comparada, ou seja, analisam-se as duas variáveis em 
simultâneo. 

4.1. ANÁLISE DA OPINIÃO DO AUDITOR 

Esta análise foi realizada com o intuito de verificar se os auditores detetaram no relatório de auditoria das 
empresas que entraram em liquidação/dissolução alguma incerteza em relação à continuidade nos três anos 
imediatamente anteriores ao sucedido. 

Para a amostra e anos em estudo, os resultados, de forma resumida, estão expressos na Tabela 6. 

Tabela 6: Comparação da opinião do auditor para os três anos em estudo 

  

Ano N-3 Ano N-2 Ano N-1 

Valor % Valor % Valor % 

Deteção da incerteza sobre a continuidade 41 25% 36 22% 47 28% 

Não deteção da incerteza sobre a continuidade 125 75% 130 78% 119 72% 

Total 166 100% 166 100% 166 100% 

Os resultados obtidos nos três anos são muito semelhantes, observando-se um ligeiro aumento de 
identificação de incerteza de continuidade de N-2 para N-1 situando-se, contudo, a um nível muito baixo 
(28%). Nas empresas onde o auditor não detetou incertezas sobre a continuidade está-se perante um erro do 
tipo II, uma vez que as empresas acabaram por entrar em liquidação/dissolução num período subsequente, 
sem que o auditor colocasse o pressuposto de continuidade em causa. 

Por conseguinte, os resultados obtidos não foram os esperados, uma vez que na maior parte das empresas 
nada foi mencionado pelo auditor acerca do pressuposto de continuidade, mesmo no ano que antecedeu a 
liquidação/dissolução. 

Assim, responde-se negativamente à primeira sub-questão de investigação (Os auditores identificaram nos 
seus relatórios as incertezas de continuidade nos três anos imediatamente anteriores à 
liquidação/dissolução?).  

A obtenção destes resultados vai ao encontro dos estudos realizados por Kida (1980), Campbell e Mutchler 
(1988) e Carcello e Palmrose (1994). Segundo estes autores as razões que podem levar o auditor a não 
mencionar incertezas em relação à continuidade passa por este ter receio em perder o cliente ou porque tal 
divulgação pode antecipar a falência da empresa, levando a ocorrer em problemas com clientes, fornecedores 
e demais utilizadores. 

4.2. ANÁLISE DOS RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS 

Da análise aos sete rácios económico-financeiros escolhidos para a amostra e de acordo com os valores de 
referência dos autores Fernandes et al. (2016) consegue-se resumir e avaliar os rácios em 3 grupos:  

• Os rácios indicam incerteza material quanto à continuidade: quando pelo menos 5 rácios indicam 
problemas económico-financeiros; 

• Os rácios indicam incerteza moderada quanto à continuidade: quando 3 a 4 rácios indicam problemas; 

• Os rácios indicam que a empresa pode seguir em continuidade: quando pelo menos 5 rácios estão 
dentro dos parâmetros. 
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Tal como na opinião do auditor, também esta análise será feita e explicada para cada ano em estudo, de forma 
separada. 

Através da análise dos rácios económico-financeiros pretende-se verificar se os auditores anteviram a 
situação crítica em que as empresas se encontravam, nos três anos imediatamente anteriores à 
liquidação/dissolução. 

Assim, os resultados, de forma resumida, estão expressos na Tabela 7. 

Tabela 7: Comparação da análise dos rácios para os três anos em estudo 

  
Ano N-3 Ano N-2 Ano N-1 

Valor % Valor % Valor % 

Incerteza material quanto à continuidade 142 85% 147 89% 150 90% 

Incerteza moderada quanto à continuidade 18 11% 15 9% 12 7% 

Em continuidade 6 4% 4 2% 4 3% 

Total 166 100% 166 100% 166 100% 

Para esta análise os resultados obtidos são os esperados, uma vez que, na grande maioria da amostra, foi 
possível prever a situação desfavorável em que as empresas se encontravam, analisando os rácios económico-
financeiros das mesmas.  

Desta forma pode-se responder afirmativamente à segunda sub-questão de investigação (Os rácios 
económico-financeiros permitiam antever a incerteza de continuidade nos três anos imediatamente 
anteriores à liquidação/dissolução?), corroborando os resultados do estudo realizado por Ohlson (1980) uma 
vez que, tal como o autor, estudaram-se as empresas ao longo dos anos anteriores à falência e também obteve-
se uma elevada capacidade de deteção de incertezas em cada um dos anos estudados. 

4.3. ANÁLISE COMPARATIVA 

Nesta análise pretende-se estudar as duas variáveis em simultâneo, ou seja, relacionam-se a opinião do auditor 
com a análise dos rácios económico-financeiros. 

4.3.1. ANÁLISE GLOBAL COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

Para analisar de forma global a opinião do auditor e os rácios económico-financeiros optou-se por agregar a 
amostra em dois grupos: 

• Deteção da incerteza sobre a continuidade, inserindo-se neste grupo a opinião do auditor e a análise 
dos rácios que indicam incertezas em relação à continuidade; 

• Não deteção da incerteza sobre a continuidade. Em relação à opinião do auditor neste grupo inseriu-
se a amostra onde o auditor não identificou incertezas em relação à continuidade. No que diz respeito à 
análise dos rácios ficam neste grupo todas as empresas onde estes indicavam incerteza moderada 
quanto à continuidade, assim como aqueles que indicavam que as empresas estavam em condições de 
prosseguir em continuidade.  

Na Tabela 8 encontram-se os valores de forma resumida, em termos percentuais. 

No Ano N-3, relativamente à opinião do auditor, este deteta incerteza sobre a continuidade apenas em 25% 
das empresas, sendo que em 75% nada foi detetado. No que respeita à análise dos rácios estes detetam 
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incertezas em relação à continuidade em 85% da amostra e apenas em 15% indicam que não existe incertezas 
em relação à continuidade, ou quando existe, é moderada. 

Tabela 8: Análise global comparativa dos resultados 

  

Ano N-3 Ano N-2 Ano N-1 

Opinião 
Auditor 

Análise 
Rácios 

Opinião 
Auditor 

Análise 
Rácios 

Opinião 
Auditor 

Análise 
Rácios 

Deteção da incerteza sobre a continuidade 25% 85% 22% 89% 28% 90% 

Não deteção da incerteza sobre a continuidade 75% 15% 78% 11% 72% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Relativamente ao Ano N-2, e no que respeita à opinião do auditor, a situação agrava-se, uma vez que a deteção 
de incertezas em relação à continuidade reduz para 22%, e assim aumenta para 78% a percentagem de 
empresas onde o auditor não coloca em causa o pressuposto de continuidade. Em relação à análise dos rácios 
económico-financeiros, estes detetam incertezas sobre a continuidade em 89% das empresas e nas restantes 
11% nada detetam, o que se traduz num aumento de deteção de incertezas sobre a continuidade em 4% em 
relação ao ano anterior. 

No Ano N-1 os resultados melhoraram para as duas variáveis em estudo. Relativamente à opinião do auditor 
este detetou incertezas sobre a continuidade em 28% das empresas da amostra, o que se traduz num aumento 
de 6% em relação ao ano anterior e em 72% continuou sem detetar qualquer incerteza. No que respeita à 
análise dos rácios houve o aumento de 1% em relação ao ano anterior em relação à deteção de incertezas 
sobre a continuidade, uma vez que essa deteção ocorreu em 90% das empresas. Nas restantes 10% das 
empresas os rácios não indicaram essa situação incerta sobre a continuidade. 

Ao analisarmos a amostra de forma global conclui-se que, por um lado, para o total das empresas analisadas, 
o auditor deteta incertezas em relação à continuidade num conjunto reduzido de empresas, enquanto por 
outro, os rácios analisados detetam na sua maioria incertezas sobre a continuidade. Estes resultados podem 
indicar que os auditores não recorrem apenas à análise de rácios para emitirem uma opinião sobre o 
pressuposto de continuidade. 

4.3.2. ANÁLISE DA RELAÇÃO DA OPINIÃO DO AUDITOR COM OS RÁCIOS 

Nesta análise pretende-se verificar se, nas empresas onde os rácios indicavam risco de prosseguir em 
continuidade, os auditores mencionaram essa situação no relatório de auditoria. 

Neste ponto a amostra em estudo não serão as 166 empresas, mas sim o número de empresas em que os rácios 
indicam riscos de estas prosseguirem em continuidade. Desta forma, a amostra é diferente ao longo dos três 
anos em estudo. 

Como o objetivo é verificar, mais uma vez, a opinião do auditor, a informação será agregada nos dois grupos 
já mencionados no ponto da análise à opinião do auditor, ou seja: 

• O auditor detetou a incerteza em relação à continuidade e mencionou no relatório; 

• O auditor não detetou a incerteza em relação à continuidade. 

O objetivo desta análise é verificar se a opinião do auditor vai ao encontro dos valores obtidos nos rácios 
económico-financeiros, ou seja, se os valores dos rácios para a amostra indicavam que existiam incertezas em 
relação à continuidade das empresas é expectável que o auditor tivesse a mesma opinião e mencionasse esse 
facto no relatório de auditoria. 
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Assim, de forma resumida, apresentam-se os resultados na Tabela 9. 

Tabela 9: Comparação da análise da opinião do auditor em função dos rácios para os três anos em estudo 

  
Ano N-3 Ano N-2 Ano N-1 

Valor % Valor % Valor % 

Deteção da incerteza sobre a continuidade 37 26% 32 22% 42 28% 

Não deteção da incerteza sobre a continuidade 105 74% 115 78% 108 72% 

Total 142 100% 147 100% 150 100% 

Na grande maioria das empresas da amostra os auditores na sua opinião não detetaram riscos de incerteza 
em relação à continuidade, mesmo quando os rácios o indicavam.  

Assim, responde-se negativamente à terceira sub-questão de investigação (Os auditores identificaram nos 
seus relatórios as incertezas de continuidade nos três anos imediatamente anteriores à liquidação/dissolução 
quando os rácios económico-financeiros o indicavam?). 

Contudo, se estes resultados forem analisados conjuntamente com o que já foram referidos, nomeadamente 
na Tabela 6, percebe-se que apesar da baixa taxa de identificação de situações de incerteza de continuidade 
por parte do auditor, a grande maioria dos casos identificados com incertezas pelo auditor (N-3: 41; N-2: 36; 
N-1: 47, segundo a Tabela 6) são das empresas com rácios desfavoráveis (N-3: 37; N-2: 32; N-1: 42, segundo a 
Tabela 9). Desta forma pode-se concluir que os auditores que identificaram incertezas em relação à 
continuidade quando os rácios também o indicavam podem ter baseado a sua opinião na análise económico-
financeira, na maioria dos casos.  

De acordo com a análise feita e com os resultados obtidos conclui-se que, para a amostra em estudo, a opinião 
do auditor não é eficaz no que respeita a alertar para incertezas em relação à continuidade das empresas, 
mesmo quando os rácios económico-financeiros o indiciam. Esta conclusão corrobora os resultados obtidos 
por Gallizo e Saladrigues (2016) relativamente a que o declínio financeiro não determina a opinião com 
incertezas de continuidade. Estes resultados não permitem que se responda positivamente à questão de 
investigação principal (A incerteza de continuidade é antecipadamente identificada pelo auditor nos 3 anos 
imediatamente anteriores à liquidação/dissolução, ou isso só acontece quando os rácios económico-
financeiros o indiciam?).  

5. CONCLUSÕES 

O resultado final do trabalho do auditor traduz-se na emissão de um relatório de auditoria. É através deste 
documento que o auditor expressa a sua opinião, baseada na avaliação das demonstrações financeiras da 
entidade auditada e que quando as empresas estão em risco de prosseguir em continuidade, este facto deve 
ser mencionado no relatório. 

A análise ao pressuposto de continuidade requer uma apreciação prudente e cautelosa, sendo que uma 
avaliação incorreta deste pressuposto por parte do auditor pode colocar em causa o futuro da empresa, uma 
vez que a opinião e parecer do auditor influencia a decisão dos utilizadores da informação financeira. 

Por forma a minimizar a ocorrência de erros, no que respeita à avaliação do pressuposto de continuidade, 
torna-se fundamental que o auditor tenha em consideração todos os fatores que possam originar riscos, não 
só para o trabalho de auditoria, como também para a entidade auditada e os mencionem no relatório de 
auditoria.  



ICAFI 2021 
 

 

 
[Soares, Inácio & Bastos] 

325 

A emissão de um relatório de auditoria com risco de continuidade pode provocar sérios custos, como a perda 
de clientes e de reputação, ou até perda de alguns processos judiciais, se emitir uma opinião inadequada. Desta 
forma, a decisão de modificar ou não o relatório de auditoria dependerá da ponderação que é feita entre os 
custos e os proveitos de emitir uma opinião modificada, ou seja, entre o aumentar o risco de perder o cliente 
ou incorrer em litígios ou, por outro lado, a manutenção de uma boa reputação. 

Considerando esta temática e para dar resposta ao objetivo e questões de investigação propostas, este estudo 
analisou, recorrendo à base de dados SABI, uma amostra constituída por sociedades anónimas de Portugal 
Continental que entraram em liquidação/dissolução e averiguou se o risco de estas prosseguirem em 
continuidade foi detetado nos três anos imediatamente anteriores à liquidação/dissolução. Para isso as 
variáveis avaliadas foram a opinião do auditor e um conjunto de sete rácios económico-financeiros, sendo eles 
a liquidez geral, a rendibilidade operacional do ativo, a rendibilidade do capital próprio, o prazo médio de 
recebimentos, o prazo médio de pagamentos, a autonomia financeira e o endividamento. Analisaram-se estas 
variáveis, primeiramente de forma separada e posteriormente de forma comparada, para os três anos em 
estudo. 

Da análise realizada à opinião do auditor conclui-se que este nem sempre mencionou no relatório incertezas 
em relação à continuidade. Por outro lado, ao analisar-se os rácios económico-financeiros concluiu-se que 
estes indicavam, na maioria dos casos, que as empresas analisadas estavam em risco de prosseguir a atividade 
e assim, o pressuposto de continuidade estava em causa. Analisando a opinião do auditor apenas nas empresas 
onde os rácios indicavam situações de incerteza sobre a continuidade, conclui-se que, mesmo que os rácios o 
indicassem, os auditores continuaram sem detetar incertezas na opinião emitida no relatório de auditoria na 
maior parte das empresas analisadas. No entanto, é de salientar que nas empresas onde os auditores 
mencionaram essa incerteza os rácios indicavam igualmente essa situação.  

A grande limitação deste estudo foi a utilização da informação recolhida da base de dados SABI, sendo que das 
6541 empresas que compunham a população inicial, apenas foi possível analisar 166, uma vez que as restantes 
não continham toda a informação necessária para o estudo.  

Para investigações futuras, sugere-se que este tema seja abordado recorrendo quer ao relatório de auditoria, 
quer às demonstrações financeiras das empresas em liquidação/dissolução e não apenas à informação 
constante na base de dados SABI. Dessa forma será possível obter uma opinião do auditor e uma análise 
económico-financeira mais abrangente em termos de resultados. Outra sugestão passa por, em cada empresa 
que entrou em liquidação/dissolução, analisar os valores médios dos rácios do setor para os mesmos anos e 
comparar os resultados obtidos. Por fim, outra sugestão passa por, em vez de analisar a informação de 
empresas que entraram em liquidação/dissolução e verificar se a opinião do auditor e a análise dos rácios 
previam o risco de estas prosseguirem em continuidade, analisar empresas que se encontram em 
continuidade e verificar se, quer a opinião do auditor, quer os rácios indicam que as empresas se encontram 
de boa saúde.  
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Abstract 
Organizational sustainability is considered a strategy in the management of public and private organizations to achieve 
their goals, as it may contribute significantly to the balance in the spheres, environmental, social, economic and 
governance, in addition to their relationships with stakeholders. This research had as main objective to analyze the 
international publications on organizational sustainability in the Scopus and Web of Science database between 2016 
and 2020. To this end, it was decided to conduct a bibliometric survey and use the Ucinet® program for data treatment. 
The results indicated a strong tendency to concentrate on subthemes related to corporate sustainability and 
organizational sustainability in private companies, as well as triple bottom line in several organizational and non-
organizational perspectives. This study contributes to the gap in studies on organizational sustainability, as well as 
proposes a research agenda in the area. 

Keywords 
Bibliometric analysis, organizational sustainability, corporate sustainability, triple bottom line, strategic sustainability 
management. 



ICAFI 2021 
 

 

 
[Stefani & Delgado] 

330 

1. INTRODUCTION 

Organizational Sustainability has gained relevance in the last 30 years, especially after several international 
conferences. It is considered a strategy in the management of public and private organizations to achieve their 
objectives, as it can contribute significantly to the balance in the spheres, environmental, social, economic and 
governance, in addition to its relations with stakeholders. In this context, it is pertinent to identify the 
international research esators that deal with the theme, since through them it is possible to glimpse the 
realities in different organizations. 

Kitsios, Kamariotou, and Talias (2020, p.1) claim that “in organizations, managers formulate and implement 
sustainability strategies in order to respond to environmental and social issues. Corporate sustainability 
presents the strategic position of a business with regard to sustainable development and provides many 
benefits for businesses that are becoming more sustainability-oriented, use resource-efficient technologies 
and offer products and services that are eco-friendlier. Unfortunately, the results of the existing literature 
show that many managers ignore the significance of the strategic approach of corporate sustainability and 
they face difficulties in aligning sustainable development and strategic management.” that is, organizations 
should have a planned and non-reactive sustainability strategy to the internal and external environment. 
Complementing this vision Broccardo, Truant, and Zicari (2018, p. 2) understand that “three different main 
motivations have been identified for investing in sustainability: seeking corporate legitimacy, market success, 
and internal improvement. 

Thus, bibliometric studies stand out, as they are particularly important to identify trends and typologies of 
research and publications in a given area of knowledge or specific theme. Bibliometry is understood as 
"quantitative and statistical technique for measuring the indices of production and dissemination of scientific 
knowledge" (Araújo, 2006, p. 12). 

In this sense, the statement of Aras et al. (2018, p. 601) where the “the concept of sustainability is important 
for all businesses.” In the current context of Pandemic by COVID-19 a new form of sustainability is necessary 
for organizations, and a research is relevant and had as main objective to analyze the international 
publications on organizational sustainability in the Scopus and Web of Science database between 2016 and 
2020.  

A theoretical gap identified is the lack of studies on organizational sustainability and a research agenda in the 
area. In this sense, this study conducts a research in the Scopus and Web of Science (WoS) database and 
identified 468 complete articles in international journals on the topics: organizational sustainability, 
corporate sustainability, triple result, sustainability management and strategic sustainability management. Of 
these studies, no study researched organizational sustainability and proposed a research agenda and only two 
bibliometric studies were published, one on triple boton line results and sustainability by Tseng, Chang, Lin, 
et al. (2020) and the other on corporate sustainability strategies and decision support methods by Kitsios, 
Kamariotou, and Talias (2020). For this, it was decided to conduct a bibliometric research and the use of the 
Excel® and Ucinet ® for data processing. 

2. LITERATURE REVIEW 

The global sustainability debate came to the forefront in the 1980s with the release of the Report in 1987, 
entitled Our Common Future, by the United Nations (UN) World Commission on Environment and 
Development. With the advancement of discussions about the meaning and consequences of sustainability in 
different social and environmental spheres, initiatives have also begun to emerge to conceive and materialize 
it in the context of business organizations as proposed by Elkington through the triple bottom line 
(Brundtland, 1987).  
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Outstanding in the theme of this study are five bibliometric searches or systematic reviews conducted by 
Broccardo, Truant, and Zicari (2018) with 25 citations in Google Scholar (GS) as of 03/01/2021, Kitsios, 
Kamariotou, and Talias (2020) with 10 citations (GS), Luo, Tang, Chen, Li, and Luo (2020) with 1 citation (GS), 
Rodrigues, and Franco (2019) with 10 citations (GS), Tseng, Chang, Lin, et al. (2020) with 4 citations (GS). 

The contributions identified in these five studies are: i) Broccardo, Truant, and Zicari (2018, p.1), state that 
“give the importance of family businesses in most economies, this paper will contribute to filling this gap, 
depicting through a literature review the main determinants that can affect the sustainability approach of the 
family firm.” On the other hand, no impacts were identified in the sustainability surveys at family firms. The 
literature analysis (p.9) “provides practical contributions because it enables FFs that want to invest in 
sustainability to gain a better understanding of those determinants that have a greater impact on 
sustainability. Furthermore, the review has contributed to efforts to systematize the existing literature and to 
identify future research avenues.” 

ii) Kitsios, Kamariotou, and Talias (2020, p.13-14), affirmed that “many papers conducted case studies in order 
to provide fruitful results, and researchers did not struggle through the deep penetration of corporate 
sustainability strategy because of unavailable generalized frameworks that provide guidelines about the 
formulation and implementation of action plans. Thus, there is a need for qualitative or quantitative research 
that provides conclusions about the effect of internal or external factors in the sustainability process the 
integration between business strategy and corporate sustainability, the implementation of action plans, the 
challenges and problems of this integration, as well as the impact of this alignment on sustainability 
performance using decision-making methods.” 

iii) Luo, Tang, Chen, Li, and Luo (2020, p.12) present the contributions related to: “Leaders of firms would best 
manage the corporate sustainability paradox by understanding the paradox and its equilibrium stages. 
Understanding how and why firms are affected by opposing tensions and the stage they are in enables firms 
to better position their firms and develop their own strategies, for example, by pursuing social aims associated 
with their core business. Even though firms struggle to reach all their competing goals, which constitutes the 
sustainability paradox, the key to achieving sustainability is not to ignore or escape any contradictory goals. 
Instead, leaders should learn to be “paradox-savvy” to promote proactive strategies at different levels of their 
management practice. For middle managers of firms, this review suggests that firms could provide 
development training on how middle managers attend to these tensions and how middle managers 
communicate this information from firm leaders and top managers to operational managers and employees. 
Middle managers are recognized as the major force resisting organizational change.” 

iv) Rodrigues, and Franco (2019, p.1), report 2 main contributions: “the theoretical contribution of this study 
is to obtain evidence that the resources and market position of organisations is crucial to the successful 
implementation of this type of strategy, in which the resource-based view and competitive advantage proved 
to be appropriate to support the same. The contribution to the practice showed the importance of having full 
involvement and commitment of all stakeholders in this implementation, so that the organisations acquire the 
so ambitious internal and external legitimacy.”  

v) Tseng, Chang, Lin, et al. (2020, p. 33544), report “this article makes three contributions: (1) it summarizes 
the relevant theories to complete the TBL puzzle, (2) it explores possible approaches to enhancing the 
effectiveness and efficiency of applications, and (3) it specifies the gaps to promote future research. 

Therefore, it is understood that these five studies are complementary and present a comprehensive review of 
several themes related to organizational sustainability and triple boton line. They are relevant because they 
bring diverse research and the evolution of the theme in recent years, but the GAP of the last three years 
remains, as well as the related sub-themes that this study proposes to investigate and discuss. Next, the 
methodological procedures of the study are presented. 
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3. METHODOLOGY 

Silva, Hayashi, and Hayashi (2011) state that bibliometric analysis has three basic laws: Bradford's Law 
(productivity of journals), Lotka's Law (productivity of authors) and Zipf's Law (frequency of occurrence of 
words). This study proposes to use Lotka's Law. Since the 1990s, bibliometrics has become a standard tool in 
science policy. Bibliometrics covers two types of studies: descriptive and evaluative. Descriptive research 
refers to the productivity obtained by counting books, journals and other communication formats, while 
evaluative studies are related to the use of literature by counting references and citations in research papers. 

To survey the research conducted on organizational sustainability, a survey was conducted in two databases, 
SciVerse Scopus®, which is a database and covers about 21,000 titles from more than 5,000 international 
publishers, including coverage of 70 million basic records, 34,000 peer-reviewed journals in the scientific, 
technical, health and social sciences, being one of the most complete in the world and used by researchers 
from more than 70 thousand institutions and the base Web of Science® (WoS), available through the ISI Web 
of Knowledge® platform, provides access to the Web for ISI Citation Indexes that contain multidisciplinary 
and high quality research information from the main journals specialized in sciences, social sciences, arts and 
humanities. The search was carried out using the EndNote® Software for WoS. 

These two databases were selected because they present a high level of significance of academic research. The 
search considered full articles published in journals, peer-reviewed, in English language, by a search 
conducted by the keywords: Triple Bottom Line, Sustainability Management, Sustainability, Organizational 
Sustainability and Corporate Sustainability published in the period from January 2016 to December 2020. The 
period was chosen as they are the most recent publications on current research on organizational 
sustainability. For identification, selection, organization and presentation of data and research results, Excel® 
and Ucinet® software were used. 

 

 
Figure 1 - List of Keywords used for the search in Scopus and WoS 
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The protocol for this research used the following phases presented in TABLE 1 below: 

Table 1 - List of search protocol in Scopus and WoS, adapted from PRISMA® 

Protocole and 
register 

Indicated a review protocol with electronic address (Scopus Base): 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic and in (WoS Base): 
https://webofknowledge.com/ through EndNote Software 

Eligibility 
Criterion 

Described the criteria: inclusion (eligibility) criteria: (a) abstracts, titles or keywords: Triple Bottom 
Line, Sustainability Management, Sustainability, Organizational Sustainability and Corporate 
Sustainability; (b) be linked to organizational sustainability; (c) contemplate the environmental or 
social or economic aspects or actions of sustainability; (d) be a full scientific article published in a 
journal in English; and (e) publication in the period from January 2016 to December 2020. 

Sources of 
information 

Described the sources of search information (database, search words, search date). 

Search The electronic search strategy for the Scopus and WoS databases is presented, including the limits 
used, so that it can be repeated. 

Selection of 
studies 

Exclusion Criteria: repeated articles, conference proceedings, technical reports, working papers, 
books, others áreas 

Data Collection 
Process 

Described the method of data extraction from the articles (Scopus report and EndNote for WoS) and 
downloaded the full articles. 

Data List Defined the variables obtained (authors, journals, titles, keywords, abstracts, full articles) 
Cost of each 
study 

Described the methods used to assess risk in each study (was performed at the study level, not the 
outcome level). 

Sumarization 
measures 

Defined the main measures of results summarization (limited to database, analyzed period and 
keywords used) 

Summary of 
results 

Described the methods of data analysis and combination of study results (coincidences and 
divergences). 

Risk of bias 
between 
studies 

Specified any assessment of the risk of bias that might influence the cumulative evidence (showed 
no bias). 

Additional 
analysis 

Described the methods of further analysis (subject subgroup analysis and results of identified 
studies). 

For collecting information and compiling data, the Ucinet® Software (which is a Windows program 
specialized in analyzing data from social networks, relationships or networks) was used. Through it is possible 
to transform data into graphic networks for quick viewing, consultation and reading. In the sequence, the data 
obtained, the analyzes carried out and the results of the study of the bibliometric analysis will be presented, 
through tables and figures. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Initially, the first phase of the research was conducted using the EndNote Software for WoS and at Scopus 
Base, in the months of October 2020 for articles published until 2019 and complementing in January 2021 for 
articles published until 2020. Analyzes of the articles were carried out in order to select scientific publications 
potentially adhering to the following inclusion criteria (eligibility): (a) abstracts, titles or keywords: Triple 
Bottom Line or Sustainability Management or Sustainability or Organizational Sustainability or Corporate 
Sustainability; (b) be linked to organizational sustainability; (c) contemplate the environmental or social or 
economic aspects or actions of sustainability; (d) be a complete scientific article published in an English; and 
(e) publication from January 2016 to December 2020. 

The preliminary result of the search presented 1,342 researches dealing with the chosen theme. Of this total, 
the repeated articles on both bases were eliminated, leaving 547 complete articles. These were analyzed titles, 
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abstracts and key-words and were eliminated (exclusion criteria): a) repeated articles; b) conference 
proceedings; c) technical reports; d) working papers; e) books; f) other areas and 468 articles were listed for 
the bibliometric search as can be seen in FIGURE 2 next: 

 
Figure 2 – Article selection process. 

The details of the volume of articles on the theme per year and databases and the exclusions of the articles are 
presented in TABLE 2 below: 

Table 2 – Volume of articles on Organizational Sustainability published from 2016 to 2020 at Scopus and WoS 

Year 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

Scopus 

 
Total 
WoS Research base Scopus WoS Scopus WoS Scopus WoS Scopus WoS Scopus WoS 

Total of works found 91 109 83 108 129 159 140 133 191 199 634 
 

708 

Repeated Works 70 77 112 113 168 538 

Scopus WoS Works 
and Abstracts 

130 113 176 161 221 801 

Full Scopus WoS 
Works 

69 74 120 114 170 547 

Excluded Works 6 13 21 15 24 79 

Articles to be 
analyzed 

63 61 99 99 146 468 

The data in TABLE 2 show that after the analysis of titles, abstracts and key-words, 538 repeated publications 
were eliminated, that is, they appeared in Scopus and WoS respectively. Taking into account that this is a 
bibliometric research, whose main objective is to inventory the researches related to the theme, it was 
considered convenient to presente.  

In FIGURE 3, the main key-words identified in the 468 researched articles. It is important to emphasize that 
some key-words relate to each other. For example, there is research on organizational sustainability, which 
are linked to other key-words such as corporate sustainability, triple bottom line, sustainability management 
and strategic sustainability management, among others. 

Searching for previous literature reviews: report gaps 

Conducting research: Scopus and Web of Science databases 

Exclusion Criteria: a) repeated articles; b) conference proceedings; c) technical reports; d) working 

papers; e) books; f) other areas 

Panel Assessment: review of titles, abstract, key-words: 547 articles 

Final articles for bibliometric research: 468 articles 
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Figure 3 – Main keys-words related to organizational sustainability performance found in the researched articles 

 
Table 3 – Distribution of published key-words per year 

Key-words / Year 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Triple Bottom Line 10 8 19 21 23 81 

Sustainability 
Management 

7 4 6 7 10 
34 

Sustainability - - 1 1 - 2 

Organizational 
Sustainability 

7 3 9 7 14 
40 

Corporate 
Sustainability 

39 46 64 63 99 
311 

Total 63 61 99 99 146 468 

 

Figure 3 and Table 3 presents the main key-words found in the articles, through analysis of the title. It is 
interesting to note that the works found come from research conducted in different countries and continents, 
corroborating the idea that some of the subjects are common to any region. By number of articles per key-
words are: Corporate Sustainability with 311 articles, Organizational Sustainability with 40, Sustainability 
with 2, Sustainability Management with 34 and Triple Bottom Line with 81. Still on the key-words, a 
quantitative analysis was performed, per year of publication. 
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Figure 4 – Network of authors and journals identified in Scopus and WoS databases from 2016 to 2020 

Source: Software Ucinet® 

The red points represent the main authors, while the blue points represent the journals published in the 
period of analysis for the topic addressed. Analyzing the figure it is possible to verify the journal of cleaner 
production.   

The journals that contributed to the publication of all the 468 works analyzed are worth mentioning. Thus, 
TABLE 4 presents the 9 journals that had more than one publication:  

Table 4 – Journals that published the analyzed articles on the research theme in the period from 2016 to 2020 

Journals Name Amount of studies 

Sustainability 86 

Journal of Cleaner Production 59 

Business Strategy and the Environment 27 

Journal of Business Ethics 25 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management 23 
Journal of Public Affairs 6 
Organization & Environment 6 

Benchmarking-an International Journal 5 

Production Planning & Control 5 

A total of 135 journals had only 1 publication each of the theme, 22 journals had 2 publications each, 9 journals 
had 3 publications each and 3 journals had 4 publications each. Sustainability (ISSN 2071-1050, Impact Factor 
2,576) was a journal with 86 articles published, “is an international, cross-disciplinary, scholarly, peer-
reviewed and open access journal of environmental, cultural, economic, and social sustainability of human 
beings. It provides an advanced forum for studies related to sustainability and sustainable development, and 
is published semimonthly online by MDPI”. The Journal of Cleaner Production (ISSN 0959-6526, Impact Factor 
7,246) was a journal with 59 articles published, “is an international, transdisciplinary journal focusing on 
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Cleaner Production, Environmental, and Sustainability research and practice. Through our published articles, 
we aim at helping societies become more sustainable.” 

Business Strategy and the Environment (BSE) (ISSN 1099-0836, Impact Factor 5,483) was a journal with 27 
articles published, “is the leading academic journal in its field with peer-reviewed contributions of a high 
quality. It seeks to provide original contributions that add to the understanding of business responses to 
improving environmental performance. It seeks to examine links between competitive strategy and 
environmental management as well as providing results of research into systems and standards, corporate 
environmental management tools, organisations and management, particular industry sectors and responses 
of business to contemporary environmental issues.” The Journal of Ethics (ISSN 1572-8609, Impact Factor 
1,810) was a journal with 25 articles published, “An International Philosophical Review seeks to publish 
articles on a wide range of topics in ethics, philosophically construed, including such areas as ethical theory, 
social, political, and legal philosophy, applied ethics, meta-ethics, the metaphysics of morality and the history 
of ethics.”  

Corporate Social Responsibility and Environmental Management (ISSN 1535-3966, Impact Factor 4.542) was 
a journal with 23 articles published, “provides a resource for the ever increasing number of organisations 
concerned about social and environmental responsibilities in the context of sustainable development and are 
interested in developing tools and case studies to improve their performance and accountability in these 
areas.” 

In research Kitsios, Kamariotou, and Talias (2020) the journals that had the most publications were: i) Journal 
of Cleaner Production (20); ii) Business Strategy and the Environment (5); iii) Corporate Social Responsibility 
and Environmental Management (5); iv) Journal of Business Strategy (3); and v) Technological Forecasting 
and Social Change (3). On the other hand, the research by Luo, Tang, Chen, Li, and Luo (2020), had more 
publications in the following journals: a) Journal of Business Ethics (59); b) Academy of Management Journal 
(10); c) Academy of Management Review (8); d) Business Ethics: A European Review (7); and e) Organization 
Studies (7). 

Table 5 – Authors and number of publications in the period from 2016 to 2020 

Author's name Amount of studies 

Tseng, M. L. 4 
Ashrafi, M. 4 
Agrawal, S 3 
Ahmad, S. 3 

Aras, G. 3 
Docekalová, M. P. 3 

Laskar, N. 3 
Yang, Z. J. 3 

The main authors listed in Table 5 are linked in the following Educational Institutions: Ming-Lang Tseng 
(Tseng, M. L.) works at the Institute of Innovation and Circular Economy, Asia University, Taiwan. Author 
Mehrnaz Ashraf (Ashrafi, M.) is from the School for Resource and Environmental Studies, Dalhousie 
University, Halifax, Nova Scotia, Canada. Saurabh Agrawal (Agrawal, S.) works at Delhi School of Management, 
Delhi Technological University, Delhi, India. Author Shamraiz Ahmad (Ahmad, S.) is a researcher in the 
Department of Manufacturing and Industrial Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Universiti 
Teknologi Malaysia, Skudai, Malaysia and the School of Mechanical Engineering and Manufacturing, National 
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University of Science and Technology, Islamabad, Pakistan. Author Guler Aras (Aras, G.) is Professor of Finance 
& Director of the Graduate School, Yildiz Technical University, Turkey. 

The author Marie Pavláková Dočekalová (Docekalová, M. P.) is a researcher in the Department of Economics, 
Faculty of Business and Management, University of Technology in Brno, Czech Republic. Já Najul Laskar 
(Laskar, N.) is based at the Department of Management, Ajeenkya D.Y. Patil University (iNurture Education 
Solutions Pvt. Ltd.), Pune, India. Finally, the teacher Zhaojun Yang (Yang, Z. J.) comes from Xidian University, 
Xi’an, Shaanxi, China. The following is Figure 5 with the main authors per year of publication in the analyzed 
Journals. 

 
Figure 5 – Authors and year of article publication from 2016 to 2020: 

Source: Software Ucinet® 

Figure 5 presents the main authors with 4 or 3 publications and year of article publication from 2016 to 2020 
with emphasis on the researchers: Tseng, M. L.; Ashrafi, M.; Agrawal, S.; Ahmad, S.; Aras, G.; Docekalová, M. P.; 
Laskar, N. and Yang, Z. J. 

 
Figure 6 – Authors Countries 
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Figure 6 shows the universities with the most articles published during the research period. Two universities 
in Norway with a total of 15 articles and two universities in the United States and China with 12 articles in 
each country stand out. These results may be due to the fact that these universities have research centers in 
organizational sustainability with several researchers, doctor programs and research being published. 

 
Figure 7 – Articles by countries 

Figure 7 presents "compare the articles counts for up to 10 countries" where United States with 106 published 
articles presents almost twice as many as United Kingdom with 54 articles and China with 48 published, these 
publications from the first three countries represent 44.44% of the 468 total publications.   

The relationship with the seven most industrialized countries in the world is relevant, which represents 64% 
of the global net wealth, called (G7), composed of: Germany, Canada, United States, France, Italy, Japan and 
United Kingdom. It is observed that among the countries with the largest number of publications on the subject 
of this research, they are represented by four countries: United States, United Kingdom, Germany and Canada, 
in addition to BRIC countries (developing countries) such as China, India and Brazil. 

In research Broccardo, Truant, and Zicari (2018) publications from the following continents and countries 
were identified: Africa 9.52%, Asia 14.29%, Europe 57.14%, United States 28.57%, no countries 9.52%. 

 
Figure 8 – Cloud of words considering the key-words, journals, authors, year from 2016 to 2020 
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In Figure 8 are presented the cloud of highlighted words the words with higher incidences (repetitions) 
considering all the key-words, journals, authors, year published. There is a concentration on Sustainability 
and other keywords that are repeated more frequently. The following are the conclusions and research 
agenda. 

5. CONCLUSIONS 

The bibliometric analysis was important to identify the complete articles published in journals from 2016 to 
2020 in Scopus and WoS. The results identified a strong tendency to concentrate on the subthemes of 
corporate sustainability and organizational sustainability in private companies, and triple bottom line in 
different organizational and non-organizational perspectives.  

Three researches that present a partial agenda of research on aspects of organizational sustainability are 
highlighted and are detailed below: Luo, Tang, Chen, Li, and Luo (2020) call for further research explicitly 
addressing the following areas: “(1) the paradoxical nature of corporate sustainability management; (2) 
corporate sustainability paradox management of for-profit organizations; (3) the micro-foundations of 
corporate sustainability paradox management; (4) defensive strategies and new proactive strategies; and (5) 
a unified standard of sustainability outcomes. In practice, the results imply that organizations would best 
manage the corporate sustainability paradox by understanding the paradox and its equilibrium stages.” 

Broccardo, Truant, and Zicari (2018, p.9) possible directions for future agendas are presented below: “1) 
expand the comparative studies on sustainability in family and non‐FFs to establish the distinct features of 
each type of firm; 2) try to understand why the sustainability drivers in FFs may differ from those in nonfamily 
ones; 3) increase the number of empirical qualitative studies that investigate the intrinsic features of and 
effects on sustainability, considering family characteristics; 4) increase both qualitative and quantitative 
studies on sustainable practices and performance, distinguishing the determinants that have stronger impacts 
on financial and nonfinancial results, considering family characteristics; 5) compare FFs that include or do not 
include sustainable practices and determinants within management accountant systems; 6) explore in‐depth 
specific determinants and compare the features of such determinants in family businesses with those in larger 
companies; 7) analyze how determinants act differently within FFs by using ad hoc surveys.” 

Rodrigues, and Franco (2019, p.1) as for future research, empirical literature is “still needed on how this 
strategy is formulated and implemented in practical terms in organisations, study of the role of motivation 
and communication between all the organization’s collaborators for that implementation, and study of the 
importance and level of organizational commitment that should be assumed by managers/collaborators in the 
phase of implementing and executing the strategy. It is of note that the negative impacts of leadership styles, 
different organizational cultures, ineffective instruments and weak information systems affect successful 
implementation of a strategic model of corporate sustainability, and so this topic also suggests various paths 
for future research. Other future research is an empirical study on the implementation of this strategy in listed 
companies through a quantitative methodology, such as the one performed. A final suggestion would be to 
include the circular economy model in organisations’ sustainable strategies, to generate new opportunities 
and improve competitive advantage.” 

In this way, a more comprehensive research agenda is presented considering the GAPs identified in this 
bibliometric analysis on the subject of Organizational Sustainability that may involve several proposals for 
empirical and theoretical research related to: a) Expanding comparative studies on Organizational 
Sustainability and the distinct characteristics of each type of company; b) to understand the drivers and 
strategies of Organizational Sustainability; c) to increase the number of qualitative and quantitative empirical 
studies investigating the intrinsic characteristics, practices, competencies, performance and the effects on 
corporate sustainability; d) to understand the antecedents of organizational sustainability and its results 
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obtained; e) to verify the contributions of Organizational Sustainability and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development; f) The alignment between organizational strategy and Corporate Sustainability; g) Public 
politics focused on Organizational Sustainability; h) Pillars of Organizational Sustainability considering 
several aspects such as governance, organizational culture, organizational structure, among others, besides 
the economic, social and environmental pillar; i) Other Organizational Sustainability perspectives considering 
leadership, team, innovation and entrepreneurship; j) constructions of organizational sustainability metrics 
and indicators that are widely accepted by the business sector and academic sector, etc. 

The limitations of this research are in relation to the bases used Scopus and WoS, also only full articles 
published in English were considered, as well as the analyzed period 2016 to 2020. This study contributed to 
the GAPs in organizational sustainability studies, as well as proposes a research agenda in the area and is 
expected to enhance interdisciplinary knowledge for scholars interested in conducting future investigations. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Classificação dos Juros e Dividendos nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa na IAS 7  

Comparação com a NCRF 2 e a CPC 03   

 
 

Fonte: IAS 7, NCRF 02 e CPC 03. 

 
  

IA
S

 7

31.32.33.34 -  Os juros pagos e juros e dividendos recebidos podem ser 

classificados como fluxos de caixa operacionais. Alternativamente, os juros pagos e os 

juros e dividendos recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa de 

financiamento e fluxos de caixa de investimento respectivamente.

Os dividendos pagos podem ser classificados como fluxos de caixa de financiamento. 

Alternativamente, os dividendos pagos podem ser classificados como um componente de 

fluxo de caixa das actividades operacionais.

N
C

R
F

 2

22.23.24.25 - Os juros pagos e juros e dividendos recebidos podem ser 

classificados como fluxos de caixa operacionais. Alternativamente os juros pagos e os 

juros e dividendos recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa de 

financiamento e fluxos de caixa de investimento respectivamente.

Os dividendos pagos podem ser classificados como fluxos de caixa de financiamento. 

Alternativamente, os dividendos pagos podem ser classificados como um componente de 

fluxo de caixa das actividades operacionais.

C
P

C
 0

3

31.32.33.34 - Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital 

próprio recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa operacionais. 

Alternativamente, os juros pagos e os juros e dividendos e os juros sobre o capital 

próprio recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa de financiamento e fluxos 

de caixa de investimento, respectivamente.

Os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem ser classificados como 

fluxo de caixa de financiamento. Alternativamente, os dividendos e os juros sobre o 

capital próprio pagos podem ser classificados como componente dos fluxos de caixa das 

atividades operacionais.

34A. Este Pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os 

juros, recebidos ou pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio 

recebidos como fluxos de caixa das atividades operacionais, e os dividendos e 

juros sobre o capital próprio pagos como fluxos de caixa das atividades de 

financiamento. Alternativa diferente deve ser seguida de nota evidenciando esse fato.

Comparação IAS7/NCRF/CPC 03 - Juros e Dividendos
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ANEXO II – Composição da Amostra Final  

 

 
Fonte: Banco BIG. (2021). PSI-20 e Bolsa Brasil Balcão. B3. (2020) Índice Brasil 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA SÍMBOLO SEGMENTO DE ATIVIDADE

Altri, SGPS, S.A. ALTR Mats Básicos / Madeira e Papel

Correios de Portugal, S.A. CTT Indústria / Bens e Serviços

Corticeira Amorim, SGPS, S.A. COR Indústria / Bens e Serviços

EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP Utilidade Pública

EDP Renováveis, S.A. EDPR Utilidade Pública

Galp Energia, SGPS, S.A. GALP Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Ibersol, SGPS, S.A. IBS Consumo Não Essencial

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. JMT Consumo Essencial

Mota Engil, SGPS, S.A. EGL Indústria / Material e Construção

NOS, SGPS, S.A. NOS Telecomunicação

Novabase, SGPS, S.A. NBA Tecnologia

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. RENE Utilidade Pública

Semapa - Sociedade de Investimentos e Gestão, SGPS, S.A. SEM Mats Básicos / Madeira e Papel

Sonae, SGPS, S.A. SON Consumo Essencial

The Navigator Company NVG Mats Básicos / Madeira e Papel

EMPRESA SÍMBOLO SEGMENTO DE ATIVIDADE

Ambev S.A. ABEV3 Consumo Essencial

Gerdau S.A. GGBR4 Mats Básicos / Metais Industriais e Mineração

JBS S.A. JBSS3 Consumo Não Essencial

Localiza Rent a Car S.A. RENT3 Aluguel de Carros

Lojas Renner S.A. LREN3 Consumo Não Essencial

Magazine Luiza S.A. MGLU3 Consumo Não Essencial

Natura & Co Holding S.A. NTCO3 Consumo Essencial

Notre Dame Intermédica Participações S.A. GNDI3 Saúde

Petróleo Brasileiro S.A. PETR4 Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Raia Drogasil S.A. RADL3 Saúde

Rumo S.A. RAIL3 Indústria / Bens e Serviços

Suzano S.A. SUZB3 Mats Básicos / Madeira e Papel

Vale S.A. VALE3 Mats Básicos / Metais Industriais e Mineração

WEG S.A. WEGE3 Indústria / Bens e Serviços

AMOSTRA FINAL - PORTUGAL

AMOSTRA FINAL - BRASIL
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ANEXO III – Sinais dos Fluxos de Caixa Por Atividade (2018-2019) 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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ANEXO IV – Fluxos de Caixa por Atividades (2018-2019) 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
 

ANEXO V – Taxa de Crescimento Anual (2018-2019) 

 

 
                                             Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
 
 
 
 
 
 

PAÍS ANO
ATIV. 

OPERACIONAIS
%

ATIV. 

INVESTIMENTO
%

ATIV. 

FINANCIAMENTO
%

VARIAÇÃO CX E 

EQUIVALENTES 

(FLUXOS DE 

CAIXA) = 

EMPRESAS

%

PORTUGAL (Euros) 2019 660501408,47 100,00 -342597276,80 -51,87 -306982461,67 -46,48 10921670,00 1,65

PORTUGAL (Euros) 2018 632357612,53 100,00 -344571093,53 -54,49 -399851763,47 -63,23 -112065244,47 -17,72 

BRASIL (Reais) 2019 13826723785,71 100,00 -4523769571,43 -32,72 -10513562357,14 -76,04 -1210608142,86 -8,76 

BRASIL  (Reais) 2018 13186732214,29 100,00 -3394422285,71 -25,74 -11441493571,43 -86,77 -1649183642,86 -12,51 

País Operacionais Investimento Financiamento

PORTUGAL 4% -1% -23%

BRASIL 5% 33% -8%

Taxa Média de Crescimento Anual entre 2018 e 2019 - %
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ANEXO VI – Cálculo Inversão Juros e Dividendos no Outro País 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 
 

 

 
 

PRIMEIRO CÁLCULO SEGUNDO CÁLCULO

FCO+DIVIDENDOS RECEBIDOS + (-JUROS PAGOS) + JUROS RECEBIDOS -  QUANDO TODOS OS DE PORTUGAL ESTIVEREM EM NORMALIDADE E PASSAR PARA BRASIL (OPERACIONAL)

FCO + (-JUROS PAGOS) + JUROS RECEBIDOS -  QUANDO TODOS OS DE PORTUGAL ESTIVEREM EM NORMALIDADE E PASSAR PARA BRASIL (OPERACIONAL) COM EXCESSÃO DOS DIVIDENDOS JÁ ESTAR EM OPERACIONAL

FCO - (-JUROS PAGOS) - JUSTAMENTE PARA SOMAR O VALOR - JUROS RECEBIDOS - CASO OS JUROS RECEBIDOS DO BRASIL JÁ ESTEJAM NO LUGAR CORRETO

FCO - DIVIDENDOS - (-JUROS PAGOS) - JUROS RECEBIDOS - QUANDO TODOS DO BRASIL ESTIVEREM NA NORMALIDADE

FCO -(- JUROS PAGOS) - QUANDO APENAS OS JUROS PAGOS ESTIVEREM NA NORMALIDADE DO BRASIL

FCO - DIVIDENDOS RECEBIDOS - JUROS RECEBIDOS - QUANDO TUDO DO BRASIL ESTIVER NA NORMALIDADE MENOS OS JUROS PAGOS

FCO - OPERACIONAL - QUANDO SÓ O OPERACIONAL ESTIVER NA NORMALIDADE NO BRASIL

NENHUM - QUANDO JÁ ESTAVAM TODOS IGUAIS AO OUTRO PAÍS

CÁLCULOS REALIZADOS PARA INVERSÃO - NCRF 2 Versus CPC 03

APENAS 

SOMAR/SUBTRAIR 

OS JUROS PAGOS DE 

ACORDO A 

INVERTER 

CONFORME OUTRO 

PAÍS
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Resumo 
Neste trabalho é proposta a construção de um painel de gestão para ajudar o controller de gestão de uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social, suportado por tecnologias de business intelligence, nomeadamente a plataforma de 
Power BI. Um painel de gestão é uma ferramenta que com base num conjunto adequado de dados, conjugados com 
métricas congruentes, permite monitorizar o desempenho da organização bem como preparar, visualizar e analisar 
informação relevante para o controlo de gestão. O painel de gestão proposto foi testado utilizando como amostra as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social registadas no distrito de Aveiro e utilizado para fazer uma análise 
comparativa de três Instituições Particulares de Solidariedade Social, para o efeito selecionou-se uma pequena, uma 
média e uma grande instituição com base no volume de vendas e prestação de serviços. Os resultados obtidos 
permitem concluir que tecnologias de business intelligence podem ajudar as organizações na construção de painéis de 
gestão. A metodologia utilizada baseia-se na investigação baseada em dados e na evidência empírica. 

Palavras-chave 
Controlo de gestão, business intelligence, big data, painel de gestão, power BI. 

Abstract 
This work proposes the construction of a management dashboard to help the management controller of a Private Social 
Solidarity Institution, supported by business intelligence technologies, namely the Power BI platform. A management 
dashboard is a tool that, based on an appropriate set of data, combined with congruent metrics, enables the monitoring 
of the organisation's performance as well as the preparation, visualisation, and analysis of relevant information for 
management control. The proposed management panel was tested using as sample the Private Institutions of Social 
Solidarity registered in the district of Aveiro and used to make a comparative analysis of three Private Institutions of 
Social Solidarity, for this purpose a small, a medium and a large institution were selected based on the volume of sales 
and provision of services. The results obtained allow us to conclude that business intelligence technologies can help 
organizations in building management panels. The methodology used is based on data-driven research and empirical 
evidence. 

Keywords 

Management control, business intelligence, big data, management panel, power BI. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ultimamente, tem-se vindo a formar uma corrente de pensamento que entende que as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) necessitam de melhorar os seus mecanismos de gestão, não apenas 
devido à necessidade de melhoria do seu processo de governação, mas também devido às expectativas da 
comunidade, em que as mesmas se inserem, relativamente à prática da transparência e accountability 
associada aos serviços que prestam. 

Estas entidades desenvolvem atividades sem fins lucrativos e não distribuem qualquer ganho económico aos 
seus membros, sendo que os seus recursos financeiros são provenientes de subsídios e/ou doações oriundos 
da iniciativa pública e/ou particular e das suas receitas próprias (Sousa et al., 2012). Assim, devem promover 
as suas demonstrações financeiras para que representem de forma transparente e estruturada a sua posição, 
o seu desempenho financeiro, o seu fluxo de caixa e os seus resultados da gestão (Decreto-Lei No 36-A/2011 
de 9 de março do Ministério das Finanças e da Administração Pública, 2011). 

Face ao exposto e tendo em atenção a realidade das empresas do setor não lucrativo, os seus gestores, de 
forma análoga aos gestores das empresas do setor lucrativo, necessitam de ferramentas que os possa ajudar 
a avaliar o desempenho das suas organizações e a garantir que as mesmas seguem na direção pretendida (e.g. 
painéis de gestão).  

Um painel de gestão é uma representação, feita com recurso a diversos elementos de visualização, que ao 
fornecer uma visão holística do desempenho de uma organização, com o auxílio de um adequado conjunto de 
indicadores de desempenho, pode ser uma ferramenta muito importante na resposta às questões colocadas 
pelos princípios associados ao controlo de gestão (Few, 2007; Fragoeiro, 2018). 

No presente trabalho, para construir o painel de gestão, para além da visualização dos indicadores de 
desempenho, foi identificada a necessidade de apresentar um quadro geral comparativo com indicação da 
distribuição geral das IPSS e da distribuição da população residente nos diversos distritos de Portugal 
Continental. 

Para concretizar a construção do painel de gestão proposto, foi utilizada a plataforma Power BI, ferramenta de 
business intelligence (BI). Esta plataforma tem vindo a assumir, cada vez mais, posição de destaque, no 
contexto das ferramentas de BI, ao facilitar aos diversos níveis de gestão o tratamento de dados provenientes 
de diversas fontes e permitindo que preparem, visualizem e analisem informação relevante para o controlo 
de gestão. 

Para testar a viabilidade do painel de gestão proposto utilizaram-se os seguintes 16 indicadores de 
desempenho: (1) financiamento do Estado face ao financiamento total; (2) financiamento de prestação de 
serviços face ao financiamento total; (3) financiamento de investimento social face ao financiamento total; (4) 
financiamento de mecenato e doações face ao financiamento total; (5) financiamento de donativos em espécie 
face ao financiamento total; (6) gastos com fornecimento e serviços externos face aos gastos operacionais; (7) 
gastos com mercadorias vendidas e matérias consumidas face aos gastos operacionais; (8) gastos com pessoal 
face aos gastos operacionais; (9) rentabilidade do investimento; (10) rentabilidade dos fundos patrimoniais; 
(11) valor acrescentado bruto;  (12) liquidez geral; (13) fundo de maneio; (14) autonomia financeira; (15) 
solvabilidade e (16) endividamento. O conjunto de dados utilizado, para produzir estes indicadores, foi criado 
com base em recolha manual tendo como fonte as demonstrações financeiras disponibilizadas nos websites 
institucionais das IPSS registadas no distrito de Aveiro, relativas ao ano de 2019. 

Estes indicadores foram agrupados em quatro grupos: (1) financeiros; (2) gastos; (3) rácios económicos e (4) 
rácios financeiros, tendo sido utilizado o elemento de visualização, disponibilizado pelo Power BI, designado 
cartão por permitir enviar alertas aos controllers. 
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Este artigo, para além da introdução, está assim estruturado: na secção 2 é apresentada a revisão da literatura, 
subdividida em três subsecções (uma sobre controlo de gestão nas instituições particulares de solidariedade 
social; outra sobre indicadores de desempenho e ainda uma outra sobre impacto do BI no controlo de gestão); 
na secção 3 é apresentada a metodologia; os resultados e discussão são apresentados na quarta secção; e, 
finalmente, na última secção, são apresentadas as conclusões. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Esta secção é dedicada à revisão da literatura, acerca do controlo de gestão e a da sua prática nas IPSS, com o 
objetivo de propor um painel de gestão que ajude na tomada de decisão e na melhoria da transparência e 
accountability por parte destas instituições, tendo em atenção o estado da arte.  

2.1. CONTROLO DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

As IPSS são pessoas coletivas que, embora não tenham fins lucrativos, na perspetiva financeira, devem estar 
preocupadas com a sua sustentabilidade para que possam atingir resultados compatíveis com o lucro social 
e/ou benefício comum que procuram satisfazer no âmbito das comunidades que servem. Assim, estas 
organizações devem implementar os seus processos organizacionais orientados para os resultados com 
características similares ao que acontece com qualquer outro tipo de organização com fins lucrativos (Júnior, 
2018). 

Jordan, Carvalho das Neves e Azevedo Rodrigues (2015, p. 30), definem o controlo de gestão como sendo “um 
conjunto de instrumentos que motivem os responsáveis descentralizados a atingirem os objetivos 
estratégicos da empresa, privilegiando a ação e a tomada de decisão em tempo útil e favorecendo a delegação 
de autoridade e responsabilização”. 

Miller (2019), avaliou de que forma a gestão estratégica das organizações sem fins lucrativos tem vindo a 
evoluir nas duas últimas décadas, tendo verificado que estas organizações têm sido sujeitas a grande pressão, 
designadamente: (1) reduzido financiamento público; (2) novos players; (3) novas responsabilidades; (4) 
eficiência operacional e (5) rápidas mudanças no acesso aos dados. O estudo sugere que as organizações sem 
fins lucrativos têm usado a gestão estratégica para lidar com a incerteza, mitigar deficiências, adaptando, em 
conformidade, os seus conteúdos estratégicos.  

Hieu (2017), verificou que as empresas da economia social nos Estados Unidos da América têm uma 
comunicação mais aberta, um controlo de gestão menos rigoroso e são tão orientadas para o mercado quanto 
as empresas regulares. O estudo também permitiu verificar que aquelas empresas são mais centradas nos seus 
colaboradores, favorecem os resultados em relação à adesão aos procedimentos e, sem grande surpresa, são 
socialmente mais responsáveis do que as empresas tradicionais. 

2.2. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho são índices multidimensionais e multidisciplinares, normalmente 
enquadrados numa framework, cujo objetivo pode consistir em avaliar a maturidade de uma área social tendo 
em atenção a sua sustentabilidade, considerando que podem simplificar a informação associada a fenómenos 
complexos facilitando a sua quantificação e divulgação (Ghosh et al., 2006; Hardi et al., 1997). 

Os indicadores de desempenho assumem um papel muito importante no controlo de gestão, visto que são 
indispensáveis para o acompanhamento do desempenho das organizações (Baroudi, 2014).  

Nos últimos anos, tem-se vindo a verificar um aumento significativo na criação de valor social por parte de 
todas as organizações (Kuratko et al., 2017). Este facto tem particular relevância nas organizações sem fins 
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lucrativos com destaque para as IPSS, pelo que estas organizações devem procurar arranjar um conjunto de 
indicadores de desempenho que ajudem neste propósito. 

Boateng et al. (2016), realizaram um estudo sobre a medição do desempenho em empresas da economia social. 
Estes autores identificaram cinco medidas gerais de desempenho normalmente associadas a este tipo de 
organizações: (1) medidas financeiras, (2) satisfação do cliente; (3) eficácia da gestão; (4) envolvimento das 
partes interessadas e (5) benchmarking indicando que a medição do desempenho geral da instituição é melhor 
conseguida através de um conjunto de fatores que reflitam as múltiplas e diversas partes interessadas nestas 
organizações. 

2.3. IMPACTO DO BUSINESS INTELLIGENCE NO CONTROLO DE GESTÃO 

De acordo com Rauhamäki (2014) o avanço tecnológico permitiu o desenvolvimento de sistemas de 
informação executiva (EIS), de sistemas de processamento analítico online (OLAP) e da identificação de 
padrões nos dados, sendo que o BI é considerado, atualmente, uma ampla categoria de tecnologias, aplicações 
e processos para recolher, armazenar, tratar e analisar dados para ajudar os utilizadores a melhorarem a 
tomada de decisão. 

Os sistemas de BI têm como um dos seus principais objetivos melhorar a disponibilidade e qualidade da 
informação. Para isso, estes sistemas incluem tecnologias de Data Warehouse ou Data Mart, que são 
repositórios de dados organizacionais e, incluem também tecnologias OLAP e mecanismos de Data Mining. Em 
termos de análise, os primeiros proporcionam uma análise multidimensional dos dados e os segundos são 
utilizados para a extração de conhecimento, identificando padrões e modelos preditivos nos dados (Graça, 
2016). 

Um painel de gestão, suportado por tecnologias de BI, é uma ferramenta que com base num conjunto adequado 
de dados permite obter indicadores de desempenho, que conjugados com métricas congruentes, permitem 
obter uma visão holística do desempenho organizacional. É, portanto, útil para fornecer informação aos 
gestores de projeto, diretores de projeto e gestores de topo (Anticona, 2019). 

3. METODOLOGIA 

O principal problema de investigação deste trabalho consiste em verificar se um painel de gestão, baseado 
num determinado conjunto de indicadores de desempenho, poderá ser um instrumento útil para ajudar os 
controllers de gestão das IPSS na sua tomada de decisão. 

De acordo com Hey et al. (2009), temos que melhorar na forma como são utilizadas ferramentas de BI (da 
recolha e limpeza dos dados à análise e visualização). Após recolher os dados, deve ser feita a sua limpeza, 
tecnologias de extração, transformação e carga (ETL), antes de começar a fazer qualquer tipo de análise. Por 
último deve ser feita a publicação dos resultados. Ainda de acordo com estes autores, Jim Gray concebia a 
“ciência intensiva em dados” ou “e-Science” como um “quarto paradigma” da ciência: (1) primeiro paradigma 
– investigação empírica; (2) segundo paradigma – investigação teórica; (3) terceiro paradigma – investigação 
computacional; e (4) quarto paradigma – investigação baseada em dados. 

Kitchin (2014), examina de que forma a disponibilidade de Big Data, juntamente com novas ferramentas de 
análise de dados, desafiam as epistemologias estabelecidas no âmbito das ciências sociais e avalia até que 
ponto essas novas ferramentas de análise de dados estão a gerar uma mudança de paradigma na investigação 
científica. 

Tendo em atenção que cada vez mais as organizações são confrontadas com grandes volumes de dados 
(estruturados e não estruturados), provenientes de várias fontes, neste trabalho vamos seguir uma 
metodologia de investigação baseada nos dados (quarto paradigma). De acordo com Oliveira e Silva (2016) “o 
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novo fazer científico denominado e-Science prioriza a colaboração, compartilhamento e gerenciamento dos 
dados de pesquisa como aspectos principais de uma ciência colaborativa”. 

Além disto, a investigação conduzida no desenvolvimento deste trabalho baseou-se na recolha de evidência 

empírica recorrendo a múltiplas fontes de dados organizacionais (Biedenbach & Boström, 2018) e também na 

investigação intervencionista (Baard & Dumay, 2020). 

A tomada de decisão pode ser suportada através da visualização de dados, processo de compreensão do 
significado de um conjunto de dados com recurso a um contexto visual, para a qual existem vários contextos 
(Bhargava et al., 2018). 

O âmbito da utilização de BI e análise de dados, nas organizações, pode ser simplificado através da utilização 
do Power BI. Esta ferramenta, pode facilmente importar dados oriundos de diversas fontes, criar relatórios, 
agregá-los em painéis e partilhá-los com baixo investimento em tempo e esforço (Krishnan et al., 2017). 

Neste trabalho propõe-se a criação de um painel de gestão que forneça uma visão geral da distribuição das 
IPSS comparativamente com a densidade demográfica que se verifica no território continental e permita 
monitorizar a variação de um conjunto determinado de indicadores de desempenho. Para a construção do 
painel de gestão, este trabalho foca a atenção na identificação e declaração dos indicadores de desempenho, 
nas fontes de informação e no layout do painel de gestão. 

De acordo com Fragoeiro (2018), um painel de gestão deve agrupar informação relevante, de forma gráfica e 
apelativa, num único local, para que o utilizador possa perceber rapidamente em que pontos será necessário 
intervir para melhorar o desempenho da organização. Assim, para além do problema de investigação, já 
identificado e declarado, devem ainda ser colocadas as seguintes questões de investigação: 

• que indicadores deverão ser incluídos no painel de gestão? 
• que elementos visuais deverão ser utilizados para visualizar os indicadores? 
• como agrupar os indicadores? 

Os indicadores de desempenho utilizados neste trabalho baseiam-se num conjunto de dados criado através de 
recolha manual, a partir das demonstrações financeiras disponibilizadas nos websites institucionais das IPSS 
registadas no distrito de Aveiro (361 IPSS registadas, das quais 142 disponibilizam demonstrações financeiras 
relativas a 2019, 20 instituições disponibilizam informação financeira, mas relativa a anos anteriores a 2019). 
A recolha de dados, referida anteriormente, decorreu entre janeiro e fevereiro de 2021.  

Relativamente aos elementos visuais utilizados, optou-se por utilizar cartões, elemento de visualização 
disponibilizado no Power BI, porque este tipo de elemento de visualização permite emitir alertas dirigidos aos 
controllers de gestão em função do cumprimento, ou não de determinadas metas. 

Quanto ao agrupamento dos indicadores de desempenho utilizados neste trabalho foram criados quatro 
agrupamentos, tendo sido produzido um dashboard para cada um deles, constituindo no seu conjunto um 
relatório: (1) financiamento; (2) gastos; (3) rácios económicos e (4) rácios financeiros. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente secção trata do processamento e visualização de dados recolhidos em diversas fontes, 
designadamente: (1) Instituto Nacional de Estatística; (2) Instituto da Segurança Social e (3) conjunto de 
dados criado a partir da recolha de dados das demonstrações financeiras disponibilizadas nos websites das 
IPSS registadas no distrito de Aveiro. Estas fontes de dados estão relacionadas com a população residente em 
Portugal Continental, considerando o Censos de 2011 e também dados relativos às IPSS registadas em 
Portugal Continental e no distrito de Aveiro. 
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4.1. RESTRIÇÃO DA AMOSTRA 

Conforme já referido, com recurso aos dados disponibilizados nas demonstrações financeiras das IPSS 
registadas no distrito de Aveiro, foi criado um conjunto de dados necessário para serem produzidos os 
indicadores de desempenho já referidos anteriormente e que são relevantes para demonstrar a utilidade de 
um painel de gestão criado com recurso ao BI. A utilização desta amostra é uma restrição relativamente à 
amostra constituída por todas as IPSS registadas em Portugal. 

Este conjunto de dados, juntamente com a lista de IPSS registadas em Portugal Continental e o conjunto de 
dados dos censos 2011 relativamente à população residente por concelho foram importados para o Power BI 
e devidamente transformados possibilitando a produção e visualização dos indicadores de desempenho 
(colunas calculadas), já referidos, para uma fácil visualização e interpretação. 

4.2. PAINEL DE GESTÃO  

O painel de gestão proposto é constituído por sete quadros: (1) página inicial; (2) visão global; (3) 
demonstrações financeiras relativas a 2019; (4) financiamento; (5) gastos; (6) rácios económicos e (7) rácios 
financeiros. Nos quadros relativos aos indicadores económico-financeiros pode encontrar-se um segmentador 
de dados que permite selecionar o nível de detalhe pretendido: ao nível do distrito, ao nível do concelho ou ao 
nível da instituição, figura 1. 

 
Figura 1- Segmentador de dados para filtrar a visualização dos indicadores: distrito; concelho; IPSS 

4.2.1. PÁGINA INICIAL 

Esta página tem por objetivo facilitar a navegação entre os diversos quadros que constituem o painel de gestão, 
servindo de interface e definindo alguns critérios de navegação pelos restantes quadros que foram criados. A 
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sua construção baseia-se na criação de marcadores para páginas específicas, possuindo estas páginas um 
marcador que permite o retorno à página principal, figura 2. 

 

Figura 2- Interface do painel de gestão 

4.2.2. VISÃO GLOBAL 

A figura 3, apresenta a distribuição, no território, das 5361 IPSS registadas em Portugal continental e verifica-
se que, tendencialmente, estas instituições estão localizadas nos distritos de maior densidade populacional e 
localizados na região litoral com destaque para os distritos de Lisboa e Porto.  

Este quadro permite identificar uma situação que não corresponde ao padrão referido. O distrito da Guarda é 
aquele que apresenta a menor relação de residentes por IPSS (514). 

 

Figura 3- Concentração de IPSS por distrito vs residentes por IPSS 
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4.2.3. DIVULGAÇÃO DAS DF2019 

De acordo com as listas presentes no portal online do Instituto da Segurança Social, existem 361 instituições 
registadas no distrito de Aveiro, sendo que apenas 142 destas instituições disponibilizam as suas 
demonstrações financeiras nos seus websites relativas a 2019, figura 4.  

 

Figura 4- IPSS que divulgam as suas demonstrações financeiras no website 

Pode concluir-se que embora seja obrigatória a divulgação das demonstrações financeiras no website 
institucional destas instituições ainda existe uma grande falha nesta divulgação. Tomando como amostra o 
distrito de Aveiro pode verificar-se que somente 44,6% das IPSS registadas neste distrito fazem esta 
divulgação. 

4.2.4. FINANCIAMENTO 

Neste grupo são considerados os seguintes indicadores: (1) financiamento do estado face ao financiamento 
total; (2) financiamento de prestação de serviços face ao financiamento total; (3) financiamento de 
investimento social face ao financiamento total; (4) financiamento de mecenato e doações face ao 
financiamento total e (5) financiamento de donativos em espécie face ao financiamento total. 

 

Figura 5– Painel de indicadores associados ao financiamento das IPSS 
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Na figura 5 destacam-se os indicadores relativos ao financiamento do Estado (55,52%) e ao financiamento de 
prestação de serviços (43,64%). Os restantes indicadores apresentam valores inferiores a 1%. Pode concluir-
se que não há instituições que divulguem informação sobre o seu investimento social, e raras são aquelas que 
divulgam informação relativa ao mecenato, doações e donativos em espécie. 

4.2.5. GASTOS 

Neste grupo são considerados os seguintes indicadores: (1) gastos com fornecimento e serviços externos face 
aos gastos operacionais; (2) gastos com mercadorias vendidas e matérias consumidas face aos gastos 
operacionais e (3) gastos com pessoal face aos gastos operacionais. 

Analisando a figura 6 pode verificar-se que a maior fatia dos gastos destas instituições está relacionada com 
encargos de pessoal (66,54%), aparecendo posicionados nas posições seguintes os encargos com 
fornecimentos e serviços externos (21,42%) e encargos relativos às mercadorias vendidas e materiais 
consumidos (9,84%). Esta divisão dos gastos é facilmente entendida tendo em atenção as características 
destas instituições, normalmente relacionadas com a prestação de cuidados. 

 

Figura 6- Painel de indicadores associados aos gastos das IPSS 

4.2.6. RÁCIOS ECONÓMICOS 

Neste grupo são considerados os seguintes indicadores: (1) rentabilidade do Investimento; (2) rentabilidade 
dos fundos patrimoniais e (3) o valor acrescentado bruto. 

Na figura 7 pode observar-se que o valor acrescentado bruto médio das IPSS registadas no distrito de Aveiro 
é de 787.283,29€. Se for feita uma análise por forma jurídica da instituição verifica-se que as associações são 
aquelas que apresentam o maior valor acrescentado bruto, em contraste com as casas do povo que apresentam 
o menor valor acrescentado bruto. Tanto a rentabilidade do investimento (10,57%) como a rentabilidade dos 
fundos patrimoniais (8,83%) não ultrapassa os 11%. 
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Figura 7- Painel de indicadores associados aos rácios económico das IPSS 

4.2.7. RÁCIOS FINANCEIROS 

Neste grupo são considerados os seguintes indicadores: (1) liquidez geral; (2) fundo maneio; (3) autonomia 
financeira; (4) solvabilidade e (5) endividamento. 

Na figura 8, pode verificar-se que os indicadores de desempenho liquidez geral e solvabilidade apresentam 
valores elevados, situação que poderá parecer “estranha”. No entanto há outros trabalhos que chegam a 
resultados similares (Santos, 2021). Além destes dois indicadores, podemos destacar a autonomia financeira 
com 75,81%, o fundo de maneio com 135.152,74€ e o endividamento com 27,07%. 

 

Figura 8- Painel de indicadores associados aos rácios financeiros das IPSS 

4.3. INTERPRETAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 

Apresentado o painel de gestão proposto, o mesmo deve ser testado quanto à sua operacionalização 
interpretando os indicadores de desempenho relativos a três instituições específicas. Para o efeito foram 
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consideradas três instituições em função do valor médio das suas vendas e prestações de serviços: (1) 
pequena, (2) média e (3) grande.  

De acordo com este critério, o valor mínimo de vendas e prestações de serviços é de 0,00€, existindo duas 
instituições que cumprem este critério: (1) Fundação Padre Félix do concelho de Aveiro e (2) Associação dos 
Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios do concelho de Castelo de Paiva. Como critério de 
desempate foram analisados os restantes indicadores tendo sido selecionada a Fundação Padre Félix como 
pequena instituição para esta análise.  

Por sua vez, o valor médio relativo a vendas e prestações de serviços é de 514.132,25€. A instituição cujo valor 
médio de vendas e prestações de serviços se aproxima deste valor é o Centro Social Paroquial de Argoncilhe, 
com o valor de 515.061,01€, do concelho de Santa Maria da Feira.  

Por fim, o maior valor relativo a vendas e prestação de serviços é de 6.418.515,20€, que corresponde à Santa 
Casa da Misericórdia de Anadia, do concelho de Anadia.  

Assim, será feita uma análise do comportamento das seguintes instituições: Fundação Padre Félix (pequena); 
Centro Social Paroquial de Argoncilhe (média) e Santa Casa da Misericórdia de Anadia (grande), usando o 
painel de gestão proposto na secção anterior. 

Analisando e comparando os indicadores de desempenho, associados ao financiamento, destas três 
instituições pode observar-se que o valor das vendas e prestações de serviços faz variar o indicador do 
financiamento do estado e do financiamento de prestação de serviços. O financiamento do Estado é 
indiretamente proporcional ao tamanho da instituição e o financiamento de prestação de serviços é 
diretamente proporcional ao tamanho da instituição. 

Quanto aos indicadores associados aos gastos, verifica-se que nas três instituições selecionadas os maiores 
gastos incidem nos gastos com pessoal e gastos com fornecimento e serviços externos. 

Relativamente aos indicadores associados aos rácios económicos, é possível constatar que quanto maior é o 
valor das vendas e prestação de serviços, maior é o valor acrescentado bruto, ou seja, o valor das vendas e 
prestações de serviços influenciam o valor acrescentado bruto.   

Verifica-se ainda que o financiamento do Estado é diretamente proporcional à percentagem de rentabilidade 
do investimento e indiretamente proporcional à percentagem de rentabilidade dos fundos patrimoniais.  

Por sua vez, verifica-se que o financiamento de prestação de serviços é diretamente proporcional à 
percentagem de rentabilidade dos fundos patrimoniais.  

Além disto, é de notar que o financiamento de prestação de serviços influencia a média do valor acrescentado 
bruto, sendo que quando um aumenta/diminui o outro aumenta/diminui na mesma proporção. Ao contrário 
deste, o financiamento do estado é indiretamente proporcional à média do valor acrescentado bruto.   

Por fim, no que diz respeito aos indicadores associados aos rácios financeiros, constata-se que quanto maior 
é o valor das vendas e prestações de serviços, menores são as percentagens de autonomia financeira e de 
solvabilidade, ou seja, o valor das vendas e prestações de serviços é indiretamente proporcional aos 
indicadores relativos à autonomia financeira e à solvabilidade.  

É de referir ainda que tanto a autonomia financeira como a solvabilidade são indiretamente proporcionais à 
rentabilidade dos fundos patrimoniais, ou seja, quanto maior/menor a autonomia financeira e a solvabilidade 
menor/maior é a rentabilidade dos fundos patrimoniais.  

Além disto, verifica-se que quando a autonomia financeira aumenta o endividamento diminui, sendo 
igualmente indiretamente proporcional.  
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Por fim, importa também referir que o financiamento do estado é indiretamente proporcional à percentagem 
de solvabilidade. 

5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho assumiu como objetivo principal propor e desenvolver um painel de gestão para as IPSS 
tendo em atenção um conjunto de indicadores de desempenho baseados num conjunto de dados recolhidos 
manualmente a partir das demonstrações financeiras disponibilizadas nos websites das IPSS do distrito de 
Aveiro. Estas demonstrações financeiras permitiram a criação do conjunto de dados necessário para produzir 
os indicadores de desempenho utilizados para demonstrar a utilidade para os controllers de gestão de um 
painel de gestão construído com base em ferramentas de BI. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para avaliar o estado da arte da criação de painéis de gestão com 
recurso a ferramentas de BI para apoiar o controlo de gestão. Concluiu-se que um adequado painel de gestão 
pode fornecer resposta às questões colocadas pelos oito princípios do controlo de gestão, facilitando uma 
visão geral do desempenho das instituições, enquadradas na economia social, focado num adequado conjunto 
de indicadores-chave de desempenho.  

Foi ainda, possível verificar que as organizações sem fins lucrativos que utilizam gestão estratégica conseguem 
atingir melhores resultados, pelo que, provavelmente continuarão a usar e a adaptar a sua gestão estratégica 
de forma a melhor poderem lidar com a incerteza. 

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento significativo na criação de valor social por parte de todas as 
organizações integradas no setor da economia social. Este facto tem particular relevância nas organizações 
sem fins lucrativos com destaque para as IPSS, pelo que estas organizações devem procurar arranjar um 
conjunto de indicadores de desempenho que ajudem neste propósito. Estes indicadores assumem um papel 
muito importante no controlo de gestão, visto que são indispensáveis para monitorização do desempenho das 
organizações. 

Os sistemas de BI têm como principal objetivo melhorar a disponibilidade e qualidade da informação, 
assumindo cada vez mais, posição de destaque ao ajudar os diversos níveis de gestão a visualizarem, 
analisarem e prepararem informação relevante para o planeamento estratégico, através de um painel de 
gestão. 

Tendo em vista os aspetos referidos acima, um painel de gestão, suportado por tecnologias de BI, é uma 
ferramenta que com base num conjunto adequado de dados permite obter indicadores-chave de desempenho 
que conjugados com métricas adequadas facilitam a avaliação do desempenho da organização. 

Por fim, o âmbito de utilização de BI e análise de dados, nas organizações, pode ser simplificado através da 
utilização do Power BI. Esta ferramenta, pode facilmente fornecer dados, criar relatórios, agregá-los em 
painéis e partilhá-los com baixo investimento em tempo e esforço. 

Por outro lado, de forma a dar resposta ao problema de investigação e restantes questões de investigação, 
identificadas e declaradas neste trabalho, realizou-se trabalho empírico e intervencionista que envolveu, 
numa primeira fase, a análise de diferentes indicadores-chave de desempenho que são considerados mais 
relevantes no âmbito das IPSS e utilizados para avaliar o desempenho das organizações sem fins lucrativos.  

Numa segunda fase, como referido acima, foi desenvolvida um conjunto de dados para permitir produzir e 
visualizar os indicadores de desempenho utilizados neste trabalho e que são relevantes para demonstrar a 
utilidade de um painel de gestão com recursos ao BI. 

O conjunto de dados para produzir os indicadores, assim como o conjunto de dados dos censos 2011 e das 
IPSS registadas em Portugal Continental foram importados para o Power BI e, devidamente transformados, 
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criando adequadas colunas calculadas que possibilitam a produção e visualização dos indicadores para uma 
fácil visualização e interpretação. 

A interpretação dos indicadores de desempenho foi restringida a três instituições: pequena, média e grande. 
Através desta interpretação de indicadores de desempenho, por um lado, é possível verificar que existem 
indicadores que são diretamente proporcionais a outros, nomeadamente o financiamento de prestação de 
serviços com o tamanho da instituição; o valor das vendas e prestações de serviços com o valor acrescentado 
bruto; o financiamento do estado com a rentabilidade de investimento; o financiamento de prestação de 
serviços com a rentabilidade dos fundos patrimoniais; e o financiamento de prestação de serviços com o valor 
acrescentado bruto.  

Por outro lado, os indicadores indiretamente proporcionais são os seguintes: o financiamento do Estado com 
o tamanho da instituição; o financiamento do estado com a rentabilidade dos fundos patrimoniais; o 
financiamento do estado com o valor acrescentado bruto; o valor das vendas e prestação de serviços com a 
autonomia financeira; o valor das vendas e prestação de serviços com a solvabilidade; a autonomia financeira 
com a rentabilidade dos fundos patrimoniais; a solvabilidade com a rentabilidade dos fundos patrimoniais; a 
autonomia financeira com o endividamento; e o financiamento do estado com a solvabilidade.  

Os indicadores de desempenho associados aos gastos não apresentam qualquer ligação com os restantes 
indicadores de desempenho, bem como não variam consoante o tamanho da instituição, ou seja, tanto a 
pequena, média e grande instituição apresentam os seus gastos de forma semelhante, incidindo 
fundamentalmente nos gastos com o pessoal, sendo facilmente entendida tendo em atenção as características 
destas instituições, normalmente relacionadas com a prestação de cuidados aos cidadãos residentes nas 
comunidades em que as mesmas se inserem. 

A falta de disponibilidade por parte das IPSS para disponibilizarem as suas demonstrações financeiras, no seu 
website institucional, assim como a falta de atualização das referidas demonstrações relativas ao ano 2019, 
são uma limitação que influenciou a construção do dataset dos indicadores de desempenho utilizados na 
construção do painel de gestão proposto. 

Ultrapassadas as limitações encontradas neste trabalho, nomeadamente com a recolha de dados, propõe-se 
que novos trabalhos se debrucem sobre a totalidade das IPSS e analisem não só a dimensão relativa à 
performance económica e financeira, mas também outras dimensões muito relevantes no tempo atual, 
designadamente: o propósito; os parceiros; a proximidade; o planeta e o progresso.  
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