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RESUMO 

 

 

Os objetivos deste trabalho foi o de identificar se os conceitos mais avançados, de 

acordo com a bibliografia, são utilizados pelas empresas que apresentam os melhores 

desempenhos, medidos por indicadores financeiros. 

A partir do cadastro da Revista Exame - Melhores e Maiores, edição do ano 2001, foi 

enviado o instrumento para coleta de dados a 176 companhias abertas que operam no território 

brasileiro. Destas, 53 devolveram o questionário respondido, entre as quais estão as maiores 

empresas brasileiras. 

Os resultados sugerem que empresas com melhores indicadores de rentabilidade do 

patrimônio líquido e retorno sobre o investimento são as que demonstram utilizar conceitos 

mais avançados para a mensuração e a avaliação de desempenho, ao contrário daquelas com 

maiores valores em vendas ou mais bem posicionadas no ranking da Revista Exame - Melhores 

e Maiores, edição do ano 2001. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 - Contexto e situação-problema 
 

Na atual era de tecnologia percebe-se que o principal caminho que as empresas têm 
encontrado para melhorar os níveis de eficácia empresarial tem sido a utilização de inovações 
em processos. Os processos de produção têm recebido atenção há mais tempo. Os processos de 
gestão empresarial, responsáveis pela condução das atividades tanto em nível estratégico como 
operacional tem recebido atenção de maneira mais intensa há menos tempo. Sobre estes 
últimos um aspecto da realidade observada é a diversidade de conceitos e modelos de 
mensuração e de avaliação do desempenho que tem sido apresentada aos interessados nos 
últimos anos. Há certa diversidade de conceitos que pode ser entendida como evolução 
tecnológica uma vez que esta se dá pela apresentação de novos conceitos capazes de contribuir 
para as organizações enfrentarem os desafios do ambiente competitivo. 

Para muitos autores - Jonhson e Kaplan, Catelli, Shanki e Govindarajan, entre outros -, 
a realidade de competição acirrada na disputa de mercado deve levar as empresas a mudar ou 
implementar conceitos que contemplem certos níveis de avanço em relação aos utilizados por 
outras empresas, disseminados há mais tempo. Estes mesmos autores até atribuem a estes 
conceitos certo grau de responsabilidade pelo sucesso destas empresas, uma vez que são 
imprescindíveis como instrumentos de gestão em ambiente competitivo. 

A literatura especializada, bem como diversas escolas de gestão, têm sido profícuas em 
oferecer conceitos relativos à mensuração e avaliação de desempenho de diferentes matizes. 
Estes são caracterizados como inovadores e capazes de responder aos desafios do novo cenário. 
Por serem inovadores estariam atendendo também à necessidade de mudança observada como 
exigência para a continuidade destas organizações (Fischer, 2000). Por este motivo, estariam 
sendo aceitos e implementados nas empresas. 

Em cada conceito apresentado, ou em conjuntos destes, observa-se uma certa lógica de 
gestão, reveladora das principais crenças e valores das pessoas que os desenvolvem. Em todos 
os casos os conceitos consideram um conjunto de premissas que deve ser atendido ou 
identificado para que possam cumprir seu papel. Estas premissas não são comuns para todos os 
conceitos, uma vez que é notória a utilização diferenciada destes de empresa para empresa. 
Esta é uma das razões que explicam porque há conceitos que são internalizados com sucesso 
em algumas empresas e em outros não sobrevivem por muito tempo. 

Em geral, os conceitos definem a obtenção de visão mais clara e objetiva da realidade 
nas organizações. O objetivo é levar quem toma decisões a ter condições mais favoráveis para 
elevar continuamente o seu nível de eficácia. Por exemplo, Iudícibus (2000a), afirma que a 
contabilidade deve “... desvencilhar-se dos atávicos apegos a custos e preços para aventurar-
se, com risco calculado, para o valor”, sob pena de viver um relacionamento com o usuário – 
tomador de decisões – “como num casamento de conveniência, no qual os cônjuges 
(contabilidade e decisões) não serão felizes”. O texto de Iudícibus sinaliza com muita clareza 
que a mensuração em contabilidade suportada por conceitos como Custo Histórico, 
preponderante na prática nas empresas brasileiras (Crozatti e Guerreiro, 2002), já não tem 
atendido ao que os usuários esperam. Indica que a contabilidade vivenciada atualmente nas 
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empresas pode estar sendo questionada pela significância e utilidade como instrumento de 
auxílio à gestão eficaz. 

Outro exemplo que pode ser citado, ainda sobre mensuração em relatórios contábeis, é a 
obra de Martins E (2001). Nesta obra o autor defende a informação contábil suportada por 
modelos de mensuração complementares com a utilização de dois ou mais critérios de forma 
paralela e comparativa. Para esse autor, a informação nesta condição seria mais transparente e 
propiciaria maior visão dos eventos contemplados nos demonstrativos. Se bem que haveria a 
necessidade de preparação das pessoas para o uso de tais relatórios, segundo o autor. 

As referências às obras de Iudícibus e Martins são exemplos dos diversos conceitos que 
têm sido discutidos quanto à necessidade de mudança por força das condições do ambiente. As 
escolas de contabilidade, principais centros de desenvolvimento desta área de conhecimento no 
Brasil e em outros países, têm tentado oferecer à comunidade novos conceitos e modelos que 
podem, segundo argumentam diversos autores, propiciar a esperada melhoria no nível de 
eficácia das decisões. O que se observa é que estes conceitos, por representarem um certo 
avanço e inovação em relação a outros utilizados há mais tempo, indicam um nível maior de 
sofisticação na apreensão da realidade econômica. Por esta razão, para fins deste trabalho são 
indicados como “mais avançados”. 

Tendo-se em vista o exemplo de custo e valor, a citação de Iudícibus permite considerar 
que a informação contábil suportada pelo conceito do Valor Líquido de Realização (Martins E, 
2001a), por exemplo, enseja maior avanço conceitual e utilidade para o usuário do que o 
conceito do Custo Histórico Como Base de Valor na mensuração de elementos do patrimônio. 
Espera-se portanto, que duas empresas, utilizando conceitos de mensuração diferenciados, 
obterão indicadores de desempenho também diferenciados, desde que se possam garantir 
idênticas condições de atuação para ambas as empresas. Uma destas condições refere-se à 
capacitação e familiarização dos usuários da informação com os conceitos nela implícitos, uma 
vez que, conforme afirma Demo (1995, 168), um conceito somente desperta interesse 
“...quando este denota analisar realidades concretas”. Este autor acrescenta que pode-se “... 
distinguir duas definições: definição conceitual, que atinge a generalidade do conceito como 
tal e é teórica; definição operacional, que se coloca a nível dos referenciais empírico 
mensuráveis.” Portanto, para que o conceito tenha utilidade deve se relacionar claramente com 
a realidade observada. 

 

1.2. Objetivo e hipótese da pesquisa. 
 

Tendo em vista o contexto e a situação-problema apresentados percebemos a 
possibilidade de identificar se uso dos conceitos de mensuração e avaliação de desempenho em 
empresas guarda relação com alguns indicadores que podem ser extraídos dos demonstrativos 
contábeis. Como nem todas as empresas conseguem implementar os conceitos mais avançados 
entendemos que pode haver neste fato um indicador de diferenciação no desempenho 
econômico das empresas, conforme pode ser extraído dos demonstrativos contábeis. Assim, o 
objetivo deste trabalho pode ser identificado como o de verificar se o uso nos relatórios 
gerenciais de conceitos mais avançados para a mensuração e a avaliação de desempenho em 
empresas guarda correlação com indicadores que podem ser extraídos dos demonstrativos 
contábeis. 

Conforme exposto na revisão da bibliografia, os conceitos foram identificados em dois 
grupos, a saber: 
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a. Conceitos relativos à mensuração de desempenho: 

1. Atributo a ser mensurado. 

2. Método de alocação ou identificação de valor. 

3. O tratamento dos efeitos da inflação. 

4. Aspectos da depreciação de bens. 

b. Conceitos relativos à avaliação de desempenho: 

1. Processo de gestão. 

2. A seqüência: fornecedor – cliente – fornecedor. 

3. Responsabilidade pela gestão de recursos econômicos. 

4. Avaliação global do empreendimento. 

5. Sistema de recompensas ou premiações. 

6. Meios de comunicação com os acionistas. 

 

Estes conceitos foram identificados a partir de discussões implementadas nas diversas 
disciplinas cursadas ou ministradas pelos autores no programa de pós-graduação em 
controladoria e contabilidade da FEA/USP – Faculdade de Administração, Economia e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo. 

Para operacionalizar o objetivo descrito, procuramos elaborar uma hipótese de trabalho 
para melhor orientar nossa investigação. Esta hipótese pode ser enunciada da seguinte maneira: 

 

Empresas que têm conseguido implementar e utilizar conceitos mais avançados na 
mensuração e avaliação de desempenho apresentam indicadores de desempenho 
extraídos de seus demonstrativos contábeis melhores que as demais. 
 

A partir do estudo descrito no tópico 3 deste trabalho foram realizadas considerações 
para a validação ou refutação desta hipótese. 

 

 

2 – CONCEITOS DE MENSURAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Em nossos tempos é profícuo e diverso o conjunto de conceitos que podem ser 
utilizados para a mensuração e avaliação de desempenho. Muitos destes conceitos são de 
alguma forma objeto de discussões nas diversas disciplinas que compõem os cursos de 
mestrado e doutorado em controladoria e contabilidade da FEA/USP, no qual os autores estão 
inseridos como ex-aluno e professor. Em razão de limitações no espaço disponível para 
apresentação do conteúdo, neste tópico faremos uma exposição sintética dos conceitos que 
puderam ser identificados na bibliografia analisada. 
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2.1. Conceitos de mensuração de desempenho 
 

Analisando a empresa como um sistema aberto que importa recursos econômicos para 
transformá-los através de atividades coordenadas e controladas, a contabilidade ou 
controladoria mensura aspectos de seu desempenho, sendo aqueles expressos em valores de 
natureza econômica os mais úteis. A mensuração econômica do desempenho é dependente da 
correta mensuração do valor econômico dos recursos envolvidos nas atividades. Assim, as 
principais características que podem e devem ser consideradas na mensuração e avaliação de 
desempenho de uma empresa devem ser expressas em valores monetários que representem a 
utilidade econômica do objeto ou evento mensurado. 

 

2.1.1 - Mensuração a valores de entrada: o custo 
 

Em contabilidade, custo representa o montante de recursos sacrificados para a obtenção 
de outro recurso ou conjunto de recursos. Os conceitos de mensuração com base no custo 
evidenciam quanto a empresa sacrifica de seus ativos para a obtenção de novos ativos. Nesta 
pesquisa os conceitos verificados através do instrumento de coleta de dados quanto ao uso nas 
empresas que compuseram a amostra são: 

a) O custo histórico: 

b) O custo corrente: 

c) O custo corrente corrigido 

d) O custo de reposição futura. 

 

2.1.2 -  Mensuração a valores de saída: o valor. 
 

Valor, ou preço de saída (Hendriksen, 1992, 398), representa o montante econômico de 
recursos, expresso em termos monetários, que passa a fazer parte do patrimônio de uma 
entidade quando trocados por outros recursos de sua propriedade em transações com terceiros. 
Quando uma empresa vende produtos aos seus clientes, o valor da venda é mensurado pelo 
preço obtido no processo de negociação entre cliente e fornecedor. Portanto, os valores de 
saída estão afetos ao final do processo de agregação de valor econômico que cada empresa 
representa. Os conceitos verificados através do instrumento de coleta de dados quanto ao uso 
nas empresas que compuseram a amostra são: 

a) Valor realizado. 

b) Valor líquido de realização 

c) Valor de liquidação 

d) Valor atual das entradas futuras de caixa 
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2.1.3 - Conceitos de alocação ou identificação de valor. 
 

Considerando o contexto econômico, a quase unanimidade dos conceitos de avaliação 
de desempenho contempla aqueles relacionados ao resultado econômico e financeiro. Assim, a 
correta identificação dos valores de custos e receitas através do emprego de conceitos que 
melhor contribuam para a perfeita mensuração deste resultado é vital para qualquer avaliação. 
Os conceitos relacionados à alocação ou identificação de valor a eventos e objetos sob análise 
quanto ao uso nas empresas são: 

a) Custeio Pleno - full costing ou RKW; 

b)  Custeio por Absorção; 

c)  Custeio Baseado em Atividades: ABC; 

d)  Unidades Equivalentes de Produção: UEP; 

e)  Custeio Variável. 

f) Contabilidade de ganhos: Throughput Accounting. 

 

2.1.4 - Dimensão financeira na mensuração de desempenho 
 

Uma das preocupações relevantes na mensuração de desempenho está relacionada ao 
valor do dinheiro no tempo. Esta preocupação decorre do caráter dinâmico dos eventos que 
movem a economia e, conseqüentemente, o patrimônio das entidades, e faz com que o valor 
monetário, ou seu poder aquisitivo, se altere conforme as condições de determinado momento 
ou local. Mesmo observando-se o aspecto subjetivo do valor, que impossibilita a afirmação 
sobre a exatidão de uma medida monetária, é necessário que se façam considerações que 
diminuam a influência da variação do poder aquisitivo da moeda no tempo. 

 

a) Moeda de igual poder aquisitivo. 

Para melhor eficácia na mensuração e avaliação de desempenho, percebe-se a 
necessidade da correta mensuração dos objetos e eventos que, além de amenizar o efeito da 
inflação nos relatórios, indiquem o resultado eventualmente obtido com este fenômeno 
econômico. A utilização de uma moeda estrangeira que esteja em menor nível sujeita às 
oscilações de preços na economia, como a dólar norte-americano ou o marco alemão, são 
opções que empresas com operações em diversos países costumam adotar. Mesmo assim, 
considerações a respeito da inflação nestas economias devem ser feitas nos relatórios, mesmo 
que sejam divulgados em moeda estrangeira. Há casos em que é preferível a consideração de 
uma moeda fictícia criada pela própria empresa. Esta moeda fictícia indicará índices de 
inflação que considerem a variação geral de preços na economia, ou variações específicas de 
determinados setores, principalmente aqueles mais afetos à atividade da empresa que os usa. 

 

b) Efeitos financeiros nas transações. 

Subjacente à questão da inflação, observamos que a utilidade do dinheiro no tempo 
representa fator que impacta o resultado econômico das transações. Neste sentido as transações 
nas quais o fluxo financeiro ocorre em momentos diferentes do fluxo dos recursos econômicos 
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devem ser mensuradas adequadamente, a fim de se explicitar separadamente o valor da 
transação relativo à movimentação dos recursos daquele inerente ao fluxo monetário. As 
operações realizadas com prazo para pagamento ou recebimento sempre devem ser 
consideradas adicionadas de um valor de juro que representa o uso do recurso em momento 
diferente da contrapartida monetária. Assim, para a correta mensuração das transações a prazo 
tais juros adicionados ao valor da transação devem ser separados do valor da transação em si 
através da aplicação de uma taxa a ser determinada pela empresa.  

 

2.1.5 - Depreciação 
 

Na mensuração de desempenho o conceito de depreciação merece atenção especial, 
uma vez que representa a contrapartida dos valores atribuídos a bens da entidade quando estes 
têm sua utilidade extinta. Para Iudícibus (2000b, 171), “... se freqüentemente é difícil definir 
qualquer fenômeno em Contabilidade ..., muito mais complexa é a definição deste fenômeno”, 
a depreciação. A mensuração da depreciação está estreitamente ligada ao conceito utilizado 
com relação ao atributo a ser mensurado, conforme discutimos no início deste capítulo. 

 

 

2.2 - Conceitos de avaliação de desempenho 
 

Avaliar significa atribuir valor em sentido qualitativo ou mesmo quantitativo. Os 
conceitos discutidos no tópico anterior deste capítulo dizem respeito ao sentido quantitativo da 
avaliação, ou seja, discutem aspectos da atribuição de números ao desempenho de entidades 
econômicas. No aspecto qualitativo espera-se que a avaliação possa ser feita com base na 
atribuição de conceitos valorativos tais como regular, bom e ótimo. A atribuição destes 
conceitos depende da relação entre a expectativa e a realidade dos acontecimentos. O que se 
pretende fazer influencia o nível de satisfação com o desempenho atingido. Portando, para a 
avaliação de desempenho eficaz é necessária a definição preliminar da situação futura 
esperada. 

 

2.2.1 - Processo de gestão 
 

O processo de gestão contempla a maneira como a empresa deverá atingir seus 
objetivos. Deve ser entendido como um processo de planejamento onde se possam visualizar as 
ações ou iniciativas que os diversos gestores, dos diversos níveis hierárquicos, deverão 
implementar ao longo do tempo - imediatamente, a curto ou longo prazos. Ackoff (1979, 2-3) 
afirma que o planejamento é um tipo especial de tomada de decisão; e uma vez que acontece 
antes da ação, envolve um conjunto de decisões interdependentes e provoca um estado futuro 
que somente acontecerá se as decisões forem bem sucedidas. Planejamento é então o processo 
de tomada de decisões antecipadas a respeito de uma realidade, visando à consecução ou 
atingimento de outra realidade visualizada. O processo de gestão investigado neste trabalho 
contempla as seguintes partes: 
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a) Planejamento estratégico. 

b) Planejamento operacional. 

c) Execução 

d) Controle 

 

2.2.2 - Transferências internas 
 

Uma questão relacionada diretamente ao problema da avaliação de desempenho refere-
se ao conceito utilizado na mensuração das transações realizadas internamente na empresa, 
entre as diversas áreas que trocam recursos e formam o processo de agregação de valor 
econômico. Existem muitas maneiras de atribuição de valor às transferências de produtos e 
serviços entre unidades da mesma organização. Faria (1996) identifica uma série de 12 
diferentes maneiras de atribuição de tais valores. Segundo a autora, pode-se atribuir valor a 
serviços e produtos, considerando-se: 

a) Transferências com base no valor de mercado ou preço externo: 

b) Valor realizável de mercado:  

c) Com base no custo pleno (custo total): 

d) Custo pleno mais margem de lucro: 

e) Custo-padrão mais margem de lucro:  

f) Custo marginal (variável): 

g) Custo marginal mais remuneração fixa: 

h) Em duas fases - dual:  

i) Preços negociados:  

j) Custo de oportunidade:  

 

2.2.3 - Responsabilidade dos gestores 

 

Um aspecto importante na avaliação de desempenho é o relativo ao custo financeiro dos 
recursos econômicos investidos e de responsabilidade de cada área ou gestor na empresa. 
Segundo Pereira (1999, 195), para que a organização possa começar a desenvolver suas 
atividades, é estabelecida uma estrutura considerada necessária ou ideal pelos proprietários e 
alta administração. Para que as áreas possam atender aos propósitos com os quais foram 
criadas devem cercar-se de recursos econômicos adequados, com o que levarão a organização a 
investimentos que consomem recursos financeiros. Estes recursos são disponibilizados para a 
área personalizada na figura do gestor, que é o responsável por provocar os eventos necessários 
para que esta cumpra a missão esperada. Como se trata de um contexto econômico, os recursos 
financeiros investidos devem ser corretamente remunerados, uma vez que poderiam ser 
destinados a outras atividades ou áreas, implicando em usos alternativos destes recursos. 
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2.2.4 - Avaliação global do empreendimento 
 

Da mesma forma que deve haver a preocupação com o retorno dos investimentos 
realizados em cada área na empresa, para os acionistas ou proprietários que não participam da 
administração - os investidores -, também deve ser demonstrado como os recursos investidos 
têm sido utilizados pela organização e quanto têm gerado de rentabilidade. É interessante que 
haja formas estabelecidas para a mensuração e avaliação do desempenho global da empresa. 

a) O modelo GECON: Gestão por Resultados Econômicos 

b) Retorno sobre o investimento - ROI:  

c) Valor econômico agregado - EVA:  

d) Balanced Scorecard - BSC: 

e) Métodos de prestação de contas: os acionistas ou quotistas da empresa constituem-se 
no principal grupo fornecedor de recursos financeiros de qualquer entidade, uma vez que, ao 
adquirir ações ou integralizar capital, estas pessoas assumem o risco do negócio.  

 

2.2.5 - Sistema de recompensas e premiações. 
 

O relacionamento entre gestores e proprietários de capital, quando pessoas distintas, 
tem sido discutido como parte da teoria do agente (Jensen, 2000). Jensen e Meckling (1976, 5) 
definem um “relacionamento entre agentes”1 como um contrato no qual uma ou mais pessoas – 
os proprietários (the principal(s)) - atribuem a outra pessoa - o agente (the agent) – a 
responsabilidade para gerir um conjunto de recursos, o que envolve um certo grau de delegação 
de autoridade para decisão. O proprietário pode controlar os interesses divergentes entre ele e o 
agente através de incentivos apropriados, e determinando meios para monitorar os custos de 
suas atividades. 

 

2.2.6 - Softwares de Sistemas de informações gerenciais 
 

Não há dúvida de que o software do sistema de informações gerenciais é uma 
ferramenta do complexo sistema de gestão das organizações. Porém, como tem havido 
desenvolvimento significativo de programas de computadores destinados ao gerenciamento 
integrado de empresas, principalmente de grande porte, o tema dos denominados ERP – 
Enterprise Resource Planning – faz relacionamento com o tema deste trabalho. De acordo com 
informações apresentadas por Frezatti e Tavares (1999, 1), acredita-se que no ano de 2003 as 
empresas em todo o globo irão investir mais de US$ 1,7 trilhões na implementação de sistema 
de informações integrados. Esta cifra é indicativa da importância que tais sistemas para 
computadores podem ter para o desempenho das organizações, já que todo investimento deve 
produzir retorno de valor maior. 

 

 

                                                           
1 Agency relationship. 
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3 – O ESTUDO E OS RESULTADOS 
 

3.1. Aspectos metodológicos 
 

O presente estudo pode ser enquadrado como exploratório descritivo (Richardson, 
1985, 26), uma vez que pretende analisar dados de uma realidade, a das companhias abertas 
citadas entre as 500 maiores e melhores empresas brasileiras – conforme a revista Exame 
Melhores e Maiores edição de 2001 -, verificando se há relacionamento entre o uso de 
conceitos de mensuração e avaliação de desempenho com alguns indicadores de desempenho 
extraídos dos demonstrativos contábeis destas empresas. 

A opção pela utilização das companhias abertas citadas na revista Exame Melhores e 
Maiores foi feita em razão da facilidade de acesso aos cadastros da referida revista, bem como 
pelo maior número de questionários respondidos que as companhia abertas poderiam fornecer. 
Estimou-se a maior devolução dos questionários por este tipo de Companhia por estarem mais 
abertas a relacionamentos com o mercado acionário e o publico externo. 

Os dados que sustentam a análise da hipótese enunciada foram extraídos de pesquisa 
mais abrangente envolvendo 176 empresas dentre as citadas na publicação da revista Exame 
Melhores e Maiores do ano de 2001 (Crozatti, 2002). Estas empresas foram selecionadas a 
partir do cadastro da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis e Atuariais, órgão de apoio ao 
Departamento de Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. 

Os questionários foram envidados e retornados pelo correio, acompanhados quanto à 
sua tramitação nas empresas através de contatos telefônicos com os respondentes. O número de 
questionários devolvidos foi de 53, o que representa pouco mais de 30% dos enviados. 

 

3.2. Análise dos resultados 
 

A hipótese enunciada dá conta de que as empresas que têm conseguido implementar 
conceitos mais avançados para mensuração e avaliação de desempenho têm obtido indicadores 
de financeiros melhores que as demais. Como foi colocado naquele capítulo, os conceitos mais 
avançados referem-se àqueles discutidos na literatura mais atual sobre modelos de mensuração 
e avaliação de desempenho que buscam tornar a informação contábil reveladora de aspectos 
não contemplados pela informação com base em modelos em uso há mais tempo. 

Como metodologia para tratamento dos dados contidos nas respostas com fins de 
validação ou refutação da hipótese, para que os dados dos questionários pudessem ser tratados 
através de instrumental estatístico, foi necessário construirmos uma escala de pontuação para 
cada um dos conceitos apresentados como alternativas para cada uma das questões. Os valores 
atribuídos conforme o nível de avanço, aos conceitos em cada questão individualmente, 
tiveram como referencial a bibliografia consultada. No instrumento de coleta de dados, cada 
alternativa em cada uma da questões representa o emprego de um conceito. Os pontos 
atribuídos a estas alternativas variam de 0 (zero) a 3 (três), uma vez que entendemos que os 
conceitos, ou a falta deles, podem influenciar no desempenho da organização em apenas três 
níveis: 

1 – fraca influência; 

2 – média influência; e 
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3 – forte influência. 

O valor zero foi atribuído a alternativas que não indicam a utilização de conceito. 

Por exemplo, se na questão a o respondente assinalou a primeira alternativa, foi 
atribuído valor 1 a esta alternativa, em função da fraca influência do conceito implícito na 
alternativa. Se a resposta da questão b também foi a primeira alternativa novamente foi 
atribuído valor 1, pelo mesmo motivo. Este procedimento foi realizado para todas as questões 
de cada um dos questionários. Para cada questionário ou empresa realizamos a soma de pontos 
de cada uma das questões e obtivemos o total de pontos de cada questionário ou empresa. Este 
total de pontos foi utilizado nas análises estatísticas explicadas na seqüência. 

A atribuição destes valores aos conceitos contemplados nas alternativas não indica que 
ao usar este ou aquele conceito a empresa estaria em condições de ter gestão mais eficaz. Uma 
vez que não há lógica em comparar, para fins de determinação de eficácia gerencial, se o uso 
do conceito de mensuração de estoques de materiais e produtos para revenda com base no valor 
de mercado é mais indicado do que o planejamento estratégico, que visa à obtenção de planos 
qualitativos ou coisas do gênero, o valor total de pontos obtidos por cada empresa somente é 
um indicativo do conjunto dos conceitos utilizados em cada empresa. A gestão eficaz depende 
de uma série quase infinita de fatores ou variáveis, que estão presentes em intensidade 
diferente em cada contexto particular. Esta situação impede que os resultados de trabalhos 
como este possam ser conclusivos ou afirmativos. Podemos nos aproximar da realidade e 
sugerir relacionamentos de variáveis. Portanto, a não ser que novos estudos sejam 
implementados, a pontuação atribuída a cada empresa ou questionário não deve ser tomada 
como um indicador do potencial de gestão da empresa. Entendemos que este é o artifício 
matemático necessário somente para possibilitar as análises estatísticas. 

Após a atribuição de pontos para cada uma das alternativas em cada questão, 
realizamos a soma algébrica dos pontos em cada questionário, para obtermos o montante para 
cada um dos questionários recebidos. Neste sentido, quanto maior o nível de sofisticação ou 
avanço do conceito assinalado em cada questão, maior o total de pontos obtidos pela empresa, 
conforme os critérios já apresentados. Este procedimento possibilitou a obtenção de um 
número ou valor que representa, de forma sintetizada em uma única informação, o nível de 
avanço do conjunto dos conceitos contemplados nos modelos de mensuração e avaliação de 
desempenho. A lógica do procedimento é simples no sentido de que o maior número de pontos 
representa um conjunto de conceitos mais avançados relacionados à mensuração e avaliação de 
desempenho em uso pelas empresas pesquisadas.  

O maior valor obtido por uma empresa foi de 67 pontos. O menor, 36 pontos. Há então 
uma variação de 31 pontos entre o valor maior e o menor. A média das 53 empresas é 48,9 
pontos. O desvio-padrão é de 6,51 pontos, o que indica que dois terços da pontuação estão 
entre 42,4 e 55,4 pontos. O erro amostral (Stevenson, 1981, 199), que diz respeito ao desvio 
entre a média da amostra e a verdadeira média da população, no nível de confiança de 95% é 
de 1,75, inferior a 3,57% da média. 

De posse dos pontos obtidos por cada empresa pudemos estabelecer análises de 
correlação entre o número de pontos do questionário e indicadores de eficácia e desempenho 
das empresas. Os indicadores de desempenho e eficácia utilizados nesta pesquisa foram: o 
valor do faturamento no ano de 2000; a posição no ranking das 500 maiores empresas; o índice 
do retorno sobre o investimento; e o índice de rentabilidade do patrimônio líquido ajustado. 
Todos estes indicadores foram obtidos através da publicação da revista Exame – melhores e 
Maiores de 2001 (Exame, 2001). Os dois primeiros indicadores estão relacionados ao porte ou 
tamanho das empresas; os dois seguintes são indicadores de eficácia organizacional 
relacionados ao resultado econômico apresentado no balanço anual. 
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Para que as análises pudessem evidenciar informações importantes para nossa pesquisa 
as correlações dos pontos obtidos no questionário de conceitos com os indicadores de 
desempenho e eficácia das empresas foram realizadas considerando-se todas as 53 empresas 
que retornaram o questionário. Para que houvesse melhor entendimento dos relacionamentos 
entre conceitos de mensuração e avaliação de desempenho realizamos os testes de correlação 
com três grupos de empresas selecionados do grupo de 53 empresas da amostra. Estes grupos 
foram formados de acordo com o setor da economia a que são identificados na publicação. 
(Exame, 2001, 84 – 103). 

As 53 empresas da amostra representam 15 setores da economia dos 22 constantes na 
publicação da revista Exame - Melhores e Maiores. Os grupos mais numerosos da amostra de 
53 empresas são: serviços públicos com 11 empresas e, química e petroquímica com 8 
empresas. Além destes dois setores, realizamos as análises de correlação estatística com um 
grupo de empresas composto pelas 28 indústrias privadas contidas na amostra de 53 empresas. 
Portanto, as análises estatísticas para fins de testes das hipóteses em apreço foram realizadas 
com quatro grupos de empresas, com o fim de identificarmos analiticamente, de acordo com o 
setor, o comportamento dos índices de correlação já especificados. 

Os indicadores de correlação foram obtidos a partir do Coeficiente de Correlação de 
Pearson (Martins G, 2001, 287), para o valor do faturamento, retorno sobre o investimento e 
rentabilidade do patrimônio líquido. Para a posição das empresas no ranking das 500 maiores 
foi utilizado o Coeficiente de Correlação por Postos de Spearmam (Martins G, 2001, 296). 

Martins G (2001, 287 - 93) considera que os coeficientes de correlação variam de - 1 
até +1, conforme o sentido e a intensidade da correlação. Se o sentido for negativo, indica que, 
ao aumento de uma variável, a outra decresce. Se o sentido for positivo ambas as variáveis 
aumentam ou decrescem juntas. Quando o coeficiente estiver entre -1 e -0,70 e 0,70 e 1, pode-
se considerar que há forte correlação entre as variáveis. Quando estiverem entre -0,69 e -0,30 e 
0,30 e 0,69, podemos dizer que a correlação é de média intensidade. Valores entre -0,29 e 0,29, 
mais próximos do zero, indicam haver fraca correlação de variáveis. 

Outra observação importante do autor diz respeito à causa e efeito costumeiramente 
atribuídos às correlações. Segundo o autor (Martins G, 2001, 288) 

A interpretação do Coeficiente de Correlação como medida da intensidade da relação 
linear entre duas variáveis é puramente matemática e está completamente isenta de 
qualquer implicação de causa e efeito... Ambas podem ser influenciadas por outras 
variáveis de maneira que dê origem a uma forte correlação entre elas. 

No contexto econômico no qual se insere este trabalho entendemos que as muitas, 
quase incontáveis, variáveis socioeconômicas que podem ser identificadas no ambiente 
interagem direta e indiretamente através dos agentes econômicos, que acabam interferindo no 
comportamento das variáveis. Assim, não podemos atribuir de forma direta a correlação entre 
os conceitos nos modelos de mensuração e desempenho e os indicadores de desempenho e 
eficácia selecionados. Esta característica não faz diminuir a importância do trabalho, uma vez 
que há uma contribuição significativa para o conhecimento em contabilidade e gestão de 
negócios ao identificarmos a intensidade do relacionamento, mesmo indireto, entre estas 
variáveis. 
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Tabela 1 – Coeficiente de correlação entre pontos do questionário e indicadores de 
desempenho de 53 companhias abertas brasileiras. 

 
Indicador/Amostra Todas as empresas 

N 53 
Posição nas 500 maiores -0,00212 
Valor do faturamento -0,13991 
Índice do retorno s/o investimento   0,11229 
Índice da rentab. do patrim. Líquido   0,07349 

 
 

Na Tabela 1 apresentamos os coeficientes de correlação dos pontos do questionário 
com os indicadores selecionados da amostra de 53 empresas. Podemos observar que todos os 
coeficientes evidenciam fraca correlação entre as variáveis. O fato de os índices estarem 
próximos a zero é indicativo de que os conceitos utilizados no modelo de mensuração e 
avaliação de desempenho têm pouco influência, ou melhor, explicam pouco o desempenho das 
companhias da amostra (Martins G, 2001, 287-93). Vale lembrar que o referido desempenho é 
medido pelo faturamento no ano de 2000, pela posição da companhia no ranking da revista 
Exame Melhores e Maiores, pelo retorno sobre o investimento e pela rentabilidade do 
patrimônio líquido. O sinal negativo dos coeficientes das linhas valor do faturamento e posição 
nas 500 maiores representa correlação negativa entre o número de pontos no questionário e o 
faturamento da empresas no ano 2000 e a posição desta Companhia no ranking da revista 
Melhores e Maiores. Este sinal é indicativo de que quanto maior o valor do faturamento ou 
melhor a posição no ranking, menor é o número de pontos feita pela companhia em nosso 
questionário. 

Nos demais índices de correlação o valor é positivo, o que representa que quanto mais 
lucrativa a empresa ou maior o retorno sobre o investimento ou sobre a rentabilidade do 
patrimônio líquido, maior é o total de pontos que a empresa obteve em nosso questionário. A 
comparação destes dois grupos de índices de correlação – posição no ranking e valor de 
faturamento de um lado; retorno sobre o investimento e rentabilidade do patrimônio líquido de 
outro – sugere que os melhores conceitos não estão sendo usados pelas companhias com maior 
porte ou tamanho, más sim por aquelas que têm apresentado melhor performance na economia, 
indicado pelos índices já citados. 

Os coeficientes apresentados na Tabela 1 representam a média das 53 empresas que 
compuseram a amostra. Para interpretá-los temos que considerar a heterogeneidade das 
características que compõem esta amostra. Apesar de serem todas companhias abertas inclusas 
entre as 500 maiores empresas nacionais, podem ser admitidas em setores da economia com 
características divergentes onde a realidade econômica guarda fatores específicos que 
impactam seu desempenho e comportamento de forma divergente. Há empresas que operam na 
prestação de serviços públicos, há companhias que realizam altos volumes de investimentos em 
ativos permanentes como maneira de obter melhores condições de competitividade. Outras 
dependem mais do nível de qualificação de sua mão-de-obra. 

Estas são algumas das características que podem estar interferindo nos resultados 
obtidos na correlação, uma vez que rentabilidade e porte do empreendimento são variáveis 
organizacionais influenciadas por uma série quase incontável de variáveis ambientais, internas 
e externas à organização. Para podermos diminuir, ao menos em parte, a interferência de 
algumas destas características das empresas no cálculo do coeficiente de correlação, realizamos 
o cálculo dos coeficientes, identificando na amostra de 53 empresas três grupos menores, 
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formados de acordo com o setor da economia, o que pode garantir maior homogeneidade com 
relação às características do negócio e do ambiente. 

O primeiro grupo refere-se às empresas que atuam como prestadoras de serviços 
públicos. São na grande maioria produtoras, distribuidoras ou transmissoras de energia elétrica. 
Atuam em um segmento da economia no qual o mercado não é aberto à entrada de novas 
empresas e possíveis ineficiências são suportadas pelos consumidores de seus produtos ou 
serviços, uma vez que a taxa dos serviços é controlada e negociada diretamente com o governo 
através de agência específica. Há interesse do governo no controle de operações destas 
empresas por ser o setor considerado estratégico para a e economia nacional, e também pelo 
impacto político que as tarifas podem produzir. Acreditamos que a preocupação dos gestores 
destas companhias em adequar os sistemas de informação e de gestão aos modelos impostos 
pelo governo é maior do que a preocupação em implementar conceitos e modelos que possam 
levar a empresa a melhores níveis de eficiência e eficácia. Há então a divisão de energias 
organizacionais entre a busca da eficácia e o atendimento das normas estabelecidas. Vence 
aquele que tem maior impacto na continuidade da companhia. Este grupo é composto por 11 
empresas das 53 da amostra. 

O segundo grupo é constituído por uma seleção de companhias privadas que atuam em 
diversos ramos da indústria. Nosso interesse foi obter um grupo de empresas que não estivesse 
preocupado com normas governamentais a cumprir. Outra característica que buscamos foi a 
possibilidade de o mercado – a concorrência – ter maior influência nas atividades da 
companhia do que agências regulamentadoras do governo. Obtivemos um grupo de 28 
empresas. 

Para o terceiro grupo o critério principal foi a influência da concorrência e o número de 
empresas. O setor de química e petroquímica, das 53 empresas da amostra, é composto por 8 
empresas, que na sua maioria, operam no ramo de combustíveis e lubrificantes. Para estas 
empresas consideramos o mercado em que atuam bem mais competitivo do que para as 
prestadoras de serviços públicos, ou para a média das indústrias privadas da amostra. Não 
houve a possibilidade de realizarmos o teste de correlação com outros grupos de empresas 
agregados por setor da economia, uma vez que os grupos ficariam com pequeno número de 
empresas, menos de 5 empresas. Apesar de não haver indicações de restrição na literatura sobre 
o tamanho do grupo, consideramos que este número não é expressivo para o cálculo do 
coeficiente. O resultado dos coeficientes dos três grupos está evidenciado na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 – Coeficiente de correlação entre pontos do questionário e indicadores de 
desempenho de três grupos dentre as 53 empresas da amostra. 

 
Indicador/Amostra Serv.Públicos Ind.privadas Quím.Petroquím.

N 11 28 8 
Posição nas 500 maiores  0,38182 -0,16585 -0,38095 
Valor do faturamento -0,07339 -0,38587 -0,54427 
Indice Retorno s/o Investimento   0,05557   0,25371   0,31864 
Indice Rentab.Patrim.Líquido   0,05596   0,13766   0,41623 

 
 

Através da tabela acima pode-se verificar que, quando observados os coeficientes do 
relacionamento dos pontos do questionário de conceitos com os indicadores de porte – valor do 
faturamento e posição no ranking -, todos os valores são negativos, com exceção da posição 
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nas 500 maiores das empresas de serviços públicos. O valor negativo nos coeficientes indica 
que o aumento de pontos obtido no questionário desta pesquisa tem sentido inverso ao tamanho 
da empresa medido pelo seu faturamento no ano 2000. Há, desta forma, uma indicação de que 
as maiores empresas do setor de serviços públicos não utilizam o conjunto de conceitos mais 
avançados para mensurar e avaliar desempenho, conforme definido neste trabalho. 

Os indicadores de porte ou tamanho da empresa – valor de faturamento e posição no 
ranking das 500 maiores empresas -, no relacionamento com os pontos do questionário, 
aumentam negativamente à medida que as características do mercado ou setor de atuação das 
empresas passam a ser mais influenciadas por forças do mercado ou da livre concorrência. É 
unânime, na literatura visitada por este trabalho, a afirmação de que em ambiente de forte 
concorrência as empresas necessitam de modelos de mensuração e avaliação de desempenho 
mais avançados. O sinal negativo e crescente, conforme a característica de concorrência se 
acentua, o qual em nosso entendimento, é menor para as empresas de serviços públicos e maior 
para as do setor de química e petroquímica, indica que as empresas menores e em ambiente de 
concorrência conseguem implementar conceitos mais avançados nos modelos de mensuração e 
avaliação de desempenho do que as demais. 

Ao observarmos as duas últimas linhas da tabela 2, verificamos que todos os 
coeficientes são positivos. Isto indica que nestes três grupos de empresas analisados em 
separado há um relacionamento positivo entre as variáveis correlacionadas, ou seja, conforme 
aumenta o nível de avanço dos conceitos, neste trabalho medido pelos pontos que a empresa 
obteve no questionário da pesquisa, aumenta o nível de eficácia medido por dois indicadores de 
rentabilidade – ROI e rentabilidade do patrimônio líquido. 

Outro aspecto que chama a atenção nesta tabela é o aumento gradativo dos coeficientes 
conforme aumenta a característica de concorrência dos setores das empresas, conforme já 
indicamos. Os valores na tabela indicam que as empresas que operam como prestadoras de 
serviços públicos têm baixo nível de correlação da rentabilidade sobre o ativo ou sobre o 
patrimônio líquido, com os conceitos utilizados nos modelos de mensuração e avaliação de 
desempenho. As empresas que operam em ambiente mais sujeito à concorrência, como as do 
setor químico e petroquímico, têm maior correlação dos pontos do questionário com os dois 
indicadores de rentabilidade. Esta constatação empírica parece confirmar o que se observa nos 
textos de contabilidade gerencial, que dizem, em geral, que empresas expostas a ambientes 
com concorrência mais acirrada necessitam de conceitos mais avançados para mensurar e 
avaliar desempenho e assim obter desempenho econômico melhor do que seus concorrentes. 
Enquanto as empresas do setor de serviços públicos têm os coeficientes dos pontos do 
questionário e do retorno sobre o investimento e a rentabilidade do patrimônio líquido em torno 
de 0,05, ou seja, 5%, as empresas do setor químico e petroquímico têm estes coeficientes acima 
de 30% e 40% respectivamente. Por limitação do número de questionários obtidos nesta 
pesquisa não pudemos realizar estes testes com grupos de empresas de outros setores da 
economia onde o nível de concorrência pode ser considerado mais acirrado, como o setor têxtil 
e de confecções ou de alimentos, por exemplo. 

Para identificarmos se as empresas do setor químico e petroquímico procuram 
implementar conjunto de conceitos mais avançados do que as empresas do setor de serviços 
públicos, por exemplo, podemos verificar se a diferença entre a média de pontos nos 
questionários das empresas destes dois setores em nossa amostra é estatisticamente 
significativa (Martins G, 2001, 210). Com base nesta análise observa-se que a média de pontos 
no questionário obtida pelas empresas de serviços públicos – 47,6 – é inferior à média de 
pontos do questionário das empresas do setor de química e petroquímica – 50,1. Esta diferença 
não é estatisticamente significante - Ztab < Zcal < Ztab (Martins G, 2001, 210). Porém, pelos 
valores destas médias há indicação de que, na média, as empresas do setor químico e 
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petroquímico procuram implementar conceitos mais avançados do que as do setor de serviços 
públicos. 

As análises e considerações descritas nos parágrafos anteriores apontam que existe 
indicação de média intensidade de que a hipótese sobre as empresas que conseguem 
implementar conceitos mais avançados nos modelos de mensuração e avaliação de 
desempenho têm melhor desempenho econômico do que as demais empresas deve ser aceita. 
Porém os dados também indicam que esta situação é observada com maior preponderância para 
as empresas que atuam em ambientes em que o nível de concorrência é mais acirrado. Em 
outras palavras, observando-se os dados analisados neste tópico, há evidência de que o 
ambiente externo tem forte influência no uso do conjunto de conceitos de mensuração e 
avaliação de desempenho; e, complementarmente, também há fortes evidências de que as 
empresas que adotam conceitos mais avançados conseguem obter melhores indicadores de 
desempenho econômico ou rentabilidade. 

 

 

4 - CONCLUSÕES 
 

A hipótese avaliada neste trabalho diz que empresas que têm conseguido implementar e 
utilizar conceitos mais avançados na mensuração e avaliação de desempenho apresentam 
indicadores de desempenho melhores que as demais.  

Os resultados desta pesquisa, conforme indicados na tabela 2 e comentários feitos na 
seqüência, indicam que a hipótese enunciada deve ser aceita, porém com cautela uma vez que o 
índice de correlação indica haver média correlação entre estas variáveis. Os resultados também 
sugerem que a correlação é mais acentuada em ambientes ou setores da atividade econômica 
em que se pode observar maior concorrência entre as empresas. Assim, observa-se que os 
resultados apresentados e discutidos neste trabalho indicam que os conceitos mais avançados 
para mensuração e avaliação de desempenho não são usados pelas empresas de maior porte ou 
que obtêm maior volume de vendas; mas sim, pelas empresas que têm conseguido obter 
melhores desempenhos econômicos, indicados pelo índice de Retorno sobre o Investimento e 
pelo índice de Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido. 

Em todo estudo da área das ciências sociais – que inclui a economia e a contabilidade – 
é muito difícil o estabelecimento de relações de causa e efeito. Assim, não podemos afirmar, 
somente com base nos resultados do presente trabalho, que a utilização de conceitos mais 
avançados têm garantido a obtenção de indicadores de desempenho melhores para estas 
empresas do que para aquelas que não os utilizam. Porém, se agregarmos a estes resultados a 
bibliografia que foi discutida no Capítulo 2, que expressa a análise e reflexão de diversos 
especialistas no tema, que têm se dedicado a entender os relacionamentos entre estas variáveis 
do contexto econômico, há um tempo considerável, podemos sugerir com maior foça de 
argumentação que existe a relação de dependência entre os conceitos de mensuração e 
avaliação de desempenho e melhores índices de retorno sobre o investimento e a rentabilidade 
do Patrimônio Líquido. 

A consideração do parágrafo anterior parece ser mais evidente se considerarmos que, 
para as empresas conseguirem implementar conceitos mais avançados nos sistemas de 
mensuração e avaliação de desempenho, são necessárias algumas condições que favorecem a 
aceitação e uso destes conceitos, como clima e cultura organizacional, busca por inovação, 
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abertura a mudanças, maior envolvimento do ambiente interno com o externo, entre outros. 
Estas condições parecem caminhar juntas na empresa moderna, e fazem parte do contexto que 
a bibliografia aponta como necessárias e ideal para que as empresas obtenham melhores 
desempenhos que seus concorrentes. 
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