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RESUMO 

 

Pautado na premissa de assimetria informacional entre os atores da governança corporativa 

(GC), em particular entre executivos e conselheiros, e na diversidade de informações geradas 

pela contabilidade de gestão (CG), a presente pesquisa teve como objetivo identificar quais 

informações são disponibilizadas ao conselho de administração das empresas, dentre aquelas 

geradas pelas ferramentas da CG. Foi desenvolvida uma pesquisa de levantamento com 222 

empresas que atuam na BM&FBovespa, referente ao ano de 2014, em que foram aplicadas as 

técnicas de análise fatorial e análise de agrupamentos. Os principais resultados indicam que 

todas as empresas utilizam informações da CG para reduzir a assimetria com seus conselhos 

de administração (CA). Dados sobre planejamento e padrões de desempenho são os mais 

frequentemente divulgados, alinhado à expectativa sobre o interesse do CA, seguido de dados 

internos de processos e atividades, produtos e serviços, com maior facilidade de obtenção. 

Como esperado, a menor frequência de envio de informações referem-se a dados externos, 

sobre clientes, fornecedores e ambientais. Também são analisados dois agrupamentos de 

empresas, suas frequências de divulgação ao CA e características que as diferenciam. A 

pesquisa contribui com a união entre as literaturas de GC e CG, cria e valida uma escala de 

informações da CG para divulgação do CA, dentre outros pontos discutidos no trabalho.  

 

Palavras-chave: Contabilidade de gestão; Governança corporativa; Conselho de 

administração; Divulgação de informações. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Um dos elementos centrais das relações de agência é a assimetria de informações 

(Akerlof, 1970; Arrow, 1963) entre as partes, sendo a razão da existência de diversas questões 

relativas aos problemas de agência (Ross, 1973). Pela natureza dessas relações, há mais 

informação nas mãos do agente do que o principal possui, o que leva à inclusão de uma série 

de mecanismos ou ferramentas para exercer controle sobre o primeiro.  

 Nesse contexto estão inseridas as práticas de governança corporativa (GC), em que se 

destaca o conselho de administração (CA), órgão colegiado, representante do principal, 

formado para desempenhar os papéis de monitoramento e aconselhamento estratégico aos 

agentes (Adams, Hermalin & Weisbach, 2010; Deutsch, 2005; Melkumov, 2009; Siciliano, 
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2005). Objetiva conduzi-los no melhor interesse do principal, reduzindo efeitos de objetivos 

conflitantes (Eisenhardt, 1989).  

 Para desempenhar suas atividades, os conselheiros necessitam receber informações 

dos agentes, sinais sobre as ações dos executivos e seus resultados. Tal órgão colegiado 

possui acesso diferenciado às informações, por meio de relatórios, reuniões, etc. Em certa 

medida, sua posição os torna passivos em relação às informações, pois o agente, em particular 

o principal executivo, é detentor delas e pode escolher quais divulga. Entretanto, possuem 

ainda a possibilidade de solicitá-las aos executivos a qualquer momento. 

 Ao manter maior controle das informações, o agente pode utilizar as mesmas 

ferramentas informativas que utiliza para si, para divulgar ao CA. Dentre elas, a contabilidade 

de gestão (CG), parte do sistema de controle de gestão de uma organização (Chenhall, 2003). 

Conjunto de práticas utilizadas, principalmente no setor de controladoria das empresas, a CG 

possui escopo amplo e pode suprir as demandas informativas do CA, fornecendo sinais sobre 

o desempenho dos executivos em diversos aspectos.  

 Por outro lado, utilizar algumas de suas ferramentas para informar o CA pode 

direcionar os conselheiros a agirem no papel de executivos, pela proximidade das informações 

com as operações. Ainda, estudos indicam que maior informação não necessariamente é fator 

contributivo em processos decisórios, ao elevar os níveis de erros nas previsões e decisões 

(Conlisk, 1996; Shea, 2015). Assim, é necessário identificar quais informações são 

disponibilizadas ao conselho de administração das empresas, dentre aquelas geradas pelas 

ferramentas da CG, sendo o objetivo desta pesquisa. 

 Centrado em empresas de capital aberto que negociam ações na BM&FBovespa, o 

artigo apresenta quais informações originadas na CG são mais frequentemente utilizadas para 

informar seus conselheiros, reduzindo a assimetria informacional em relação aos executivos. 

Dessa forma reduz uma lacuna na literatura de GC sobre quais informações o CA possui para 

decidir (Bushman & Smith, 2001), contribui para as pesquisas na área ao compilar uma lista 

de ferramentas da CG, agrupando-as por seu potencial informativo, e procura unir elementos 

das literaturas de CG e GC, avançando em relação à pesquisas que ligam a Controladoria à 

GC (Arruda, Madruga & Freitas Junior, 2008; Martin, Santos & Dias Filho, 2004; Morimoto, 

2014; Nascimento, Martins, Zittei & Lugoboni, 2015; Santos, 2004).  

 No próximo tópico é apresentado um apanhado da literatura sobre GC e CG, seguido 

da descrição metodológica, os resultados obtidos com a pesquisa por levantamento, 

finalizando com a conclusão e a lista das obras referenciadas. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Governança Corporativa 

 Segundo Shleifer e Vishny (1997, p. 737) a “governança corporativa lida com as 

maneiras pelas quais os fornecedores de capital para corporações asseguram-se de obter um 

retorno sobre seus investimentos” e utiliza uma série de ferramentas para mitigar os conflitos 

de agência (Becht, Bolton & Röell, 2002). Dentre os autores que abordam o tema, há 

consenso sobre a motivação para os estudos da área: a separação entre a propriedade e o 

controle das organizações (Andrade & Rosseti, 2004; Bebchuk & Weisbach, 2010; La Porta, 

Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1999; Shleifer & Vishny, 1997; Silveira, 2010), problema da 

Teoria de Agência. O principal (dono do capital) está sujeito aos efeitos das ações dos agentes 

(operadores desse capital), o que inclui a possibilidade desses agirem em divergência ao 

contrato vigente (risco moral - Arrow, 1963; Holmstron, 1979), somado ao fato dos contratos 

serem imperfeitos. 

 Assim, como forma de direcionar o comportamento dos agentes com o objetivo de 

evitar ou mitigar os conflitos de agência, as companhias empregam uma série de ferramentas 



 

 

de governança corporativa (Dey, 2008), gerando custos de agência. A lista de ferramentas 

pesquisadas inclui o conselho de administração (Bebchuk & Weisbach, 2010; Becht et al., 

2002; Gillan, 2006; Silveira, 2010), acionistas, principalmente controladores e investidores 

institucionais (Bebchuk & Weisbach, 2010; Becht et al., 2002; Gillan, 2006; Shleifer & 

Vishny, 1997; Silveira, 2010), auditoria independente e normas internas da organização 

(Gillan, 2006; IBGC, 2009), o conselho fiscal (IBGC, 2009; Silveira, 2010), o ambiente legal 

(Gillan, 2006; Shleifer & Vishny, 1997; Silveira, 2010), a possibilidade de aquisição hostil do 

controle da companhia (Becht et al., 2002; Gillan, 2006; Silveira, 2010), o grau de competição 

do mercado de produtos e do mercado de trabalho de executivos (Fama, 1980; Gillan, 2006; 

Silveira, 2010), a atuação dos agentes de mercado e a estrutura de capital (Becht et al., 2002; 

Gillan, 2006; Silveira, 2010), a divulgação de informações nos relatórios financeiros 

(Armstrong, Guay & Weber, 2010) e as informações geradas pela controladoria (Nascimento, 

Bianchi & Terra, 2007). 

 Considerada a principal ferramenta de GC, o CA atua principalmente no 

monitoramento das ações dos agentes e no aconselhamento estratégico a eles. Evidências 

indicam relação com decisões sobre compensação total do CEO; pagamentos de incentivos ao 

CEO; diversificação não relacionada; gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D); nível 

de endividamento; defesas contra aquisições hostis; turnover do CEO (Deutsch, 2005); assim 

como em relação aos processos de planejamento estratégico e de avaliação e decisão sobre 

diferentes opções estratégicas (Siciliano, 2005). Nessa linha, a pesquisa investiga a relação da 

contabilidade de gestão como formadora de informações para suprir o CA em suas decisões, 

reduzindo o nível de assimetria de informações entre os agentes e os conselheiros 

(representantes do principal). Para isso, no próximo tópico são discutidas as ferramentas e 

informações da CG. 

 

2.2 Contabilidade de Gestão 

 A contabilidade de gestão é composta por um conjunto de práticas (ex. orçamento; 

métodos de custeio) e os sistemas de contabilidade de gestão são a utilização sistemática 

destas práticas para que as organizações alcancem seus objetivos (Chenhall, 2003). Assim, os 

sistemas de contabilidade de gestão mais amplos são os processos formais que utilizam as 

práticas da CG como instrumentos. Tratadas aqui como ferramentas da CG, buscou-se 

identificar tipos ou grupos de informações que essas geram, conforme Quadro 1. 

 Dessa forma, pela maior liberdade de ação da contabilidade de gestão, sem 

regramentos externos, com escopo amplo, tipo, natureza e propósitos mais diversificados, 

resulta um maior número de ferramentas para mensuração, avaliação e divulgação de 

informações a usuários diferentes, com necessidades particulares. Por exemplo, os gestores 

analisam o ambiente e requerem informações específicas sobre a decisão a ser tomada 

(Guerreiro, Frezatti, Lopes & Pereira, 2005). Os efeitos são percebidos na quantidade de 

classificações de informações e artefatos técnicos apresentados nos estudos sobre o tema.  

 Alguns elementos apresentados no Quadro 1 encontram-se mais amplamente 

discutidos em um campo específico: a Gestão Estratégica de Custos (GEC), tais como custo 

total de uso e propriedade, open book accounting, gestão interorganizacional de custos, etc. 

Outros são discutidos tanto na literatura de GEC quanto de contabilidade de gestão, sem 

necessariamente vincular-se à primeira, como análise da cadeia de valor e os métodos de 

custeio. Entende-se que as informações de custos estão contidas no escopo da contabilidade 

de gestão e por isso são aqui tratados de forma conjunta. 

 Ainda sobre tais informações, tentou-se na coluna “escopo das informações” criar 

alguma categorização ou classificação destas. No entanto essa atividade é complexa diante da 

diversidade de formas de analisar um dado qualquer. Por exemplo, o produto em uma 



 

 

empresa de manufatura. Ele pode ter seu custo analisado pelos diferentes métodos de cálculo 

de custos, pode ser utilizado para analisar a rentabilidade desse produto, bem como a 

rentabilidade de um cliente que o tenha comprado, pode ser comparado ao seu padrão, ao 

custo meta definido quando este ainda era um projeto em desenvolvimento, pode ser objeto de 

um processo orçamentário, objeto de investigação pelas etapas da cadeia de valor, dentre 

outros focos. Enfim, um mesmo objeto pode ter informações originadas de diferentes 

ferramentas da contabilidade de gestão.  

 

Quadro 1 - Informações e ferramentas da contabilidade de gestão 
Escopo das informações Ferramentas/Artefatos  

Rentabilidade e custos de 

produtos e serviços 

Análise custo-volume-lucro (CVL); custeio variável; custeio por absorção; custeio 

baseado em atividades (ABC); custeio baseado em atividade e tempo (TDABC); 

custeio direto; custeio pleno ou integral; custeio do ciclo de vida; custo marginal; 

custo meta; custo padrão; custo de reposição; custos logísticos; custos ambientais; 

custos da qualidade; custeio kaizen; teoria das restrições; custo total de uso e 

propriedade (Total Cost of Ownership - TCO); custeio estratégico de novos produtos; 

técnicas de precificação 

Rentabilidade e custos de 

atividades e processos 

Custeio baseado em atividades (ABC); custeio baseado em atividade e tempo 

(TDABC); gestão baseada em atividades (active-based management - ABM); custeio 

do ciclo de vida; custo marginal; custos logísticos; custos ambientais; custos da 

qualidade; análise da cadeia de valor; custo meta; custeio kaizen; teoria das restrições 

Resultados e custos 

relacionados a locais: áreas, 

departamentos, setores, etc. 

Custeio baseado em atividades (ABC); custeio baseado em atividade e tempo 

(TDABC); custeio por absorção; custeio direto; custeio pleno ou integral; 

contabilidade divisional; custos logísticos 

Decisões sobre internalização 

e externalização de 

atividades 

Análise da externalização (outsourcing); análise da cadeia de valor 

Custos interorganizacionais: 

Informações sobre 

fornecedores 

Custeio do ciclo de vida; avaliação de fornecedores; análise da cadeia de valor; open 

book accounting (OBA); Gestão Interorganizacional de Custos (GIC) 

Custos interorganizacionais: 

Informações sobre clientes 

Análise contábil dos clientes; custeio de atributos; precificação estratégica; Balanced 

Scorecard (BSC); custo total de uso e propriedade (Total Cost of Ownership - TCO); 

análise da rentabilidade e do valor agregado aos clientes 

Custos interorganizacionais: 

Informações sobre 

concorrentes 

Benchmarking externo; monitoramento da posição competitiva; precificação 

estratégica; análise dos custos de concorrentes; gestão estratégica de custos em 

alianças estratégicas; análise das demonstrações financeiras dos concorrentes 

Desempenho financeiro 

Indicadores chave de desempenho (key performance indicators – KPI); EVA®; 

modelo de gestão econômica (GECON); demonstrações contábeis adaptadas às 

necessidades dos gestores; contabilidade divisional (inclui preços de transferência); 

Balanced Scorecard (BSC); sete critérios de desempenho; gerenciamento pelas 

diretrizes; modelo Quantum; Tableau de Bord 

Desempenho não financeiro 
Balanced Scorecard (BSC); sete critérios de desempenho; gerenciamento pelas 

diretrizes; modelo Quantum; Tableau de Bord 

Planejamento 
Orçamento de capital; orçamento empresarial (em seus diversos formatos); 

planejamento estratégico; planejamento operacional; planejamento tributário 

Padrões de desempenho 
Orçamento de capital; orçamento empresarial; benchmarking interno e externo; custo 

padrão; custo meta 

Gestão de riscos Mapa de gestão de riscos; controles internos 

Fonte: Com base em Agndal & Nilsson (2010); Anderson (2007); Ansari, Bell e Okano (2007); Baird, Harrison e 

Reeve (2004); Borinelli (2006); CIMA (2009); Cinquini e Tenucci (2006); Covaleski, Evans III, Luft & Shields 

(2007); Dekker (2003); Dekker, Sakaguchi e Kawai (2013); Diehl (2004); Flamholtz (1983); Guilding, Cravens 

e Tayles (2000), Junqueira (2010); Kaplan e Norton (1997); Langfield-Smith e Smith (2003); Leite (2013); 

Manvailer (2013); Martins (1999); Mouritsen, Hansen e Hansen (2001); Otley (1999); Simons (1994; 1995); 

Sink e Tuttle (1993); Soutes (2006). 

  



 

 

 No próximo tópico são apresentados os passos metodológicos da pesquisa, que teve 

como norte os agrupamentos do Quadro 1, gerando questões com maior amplitude sobre as 

possíveis informações enviadas aos CAs. 

 

3 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 A pesquisa realizou um levantamento (survey), tendo um questionário com questões 

fechadas como instrumento de coleta, com abordagem quantitativa, ao utilizar as ferramentas 

de análise fatorial exploratória e análise de agrupamentos. Sua operacionalização ocorreu nas 

seguintes etapas: criação do questionário, revisão de especialistas, coleta e pré-teste, análise 

fatorial exploratória (AFE), análise de agrupamentos. Tais elementos são apresentados nesse 

tópico e ao longo do artigo.  

 O questionário é formado por elementos da contabilidade de gestão (CG) e da 

contabilidade societária (CS), visto que ambas podem concorrer pela atenção dos 

conselheiros. Inspirado nos grupos do Quadro 1, foram desenvolvidas 31 questões da CG e 7 

da CS, disponibilizadas para especialistas avaliarem. Foram realizadas discussões em grupo 

de pesquisa em Controle de Gestão, e enviadas por e-mail para especialistas (Quadro 2) 

opinarem sobre o conteúdo e a forma das questões.  

 

Quadro 2 – Especialistas que avaliaram o questionário de pesquisa 
Especialista Atividade/Experiência/formação 

Grupo de 

pesquisa 1 

Professor Doutor em Engenharia de Produção e estudantes de pós graduação em Ciências Contábeis 

E1 
Conselheiro de empresas, ex-executivo de grupo internacional. Economista, Mestre em Economia 

Industrial e Mestre em Administração. 

E2 Professora de PPG de Ciências Contábeis, Mestre em Ciências Contábeis e Doutora em Economia.  

E3 
Professor de PPG, Mestre e Doutor em Engenharia de Produção, com Pós-Doutorado pela 

Universidade de Valência.  

E4 Professor de PPG, Mestre em Ciências Contábeis, Doutor pela Universidade de Valência.  

E5 

Gerente de Controladoria, atua em empresa do setor metalmecânico, com experiências anteriores nos 

ramos de alimentos, bebidas, fumo e consultoria em controladoria e tributos. Especialista em 

Contabilidade Internacional e em Tributação.  

Grupo de 

pesquisa 2 

Professor Doutor em Administração, conselheiro de empresas. Dois estudantes, ambos de 

Administração, sendo um doutorando e um graduando. 

Fonte: elaborado com base em entrevistas, e-mails, currículo na Plataforma Lattes. 

 

 A versão final do questionário foi submetida à coleta via telefone, com o setor de 

Controladoria das empresas que negociam ações na BM&FBovespa – população de 442 

empresas. Alternativamente, a coleta foi realizada com outro setor, desde que responsável 

pelo envio de informações aos CAs. As questões foram medidas em uma escala de frequência 

de 5 pontos, sendo 1 “nunca envia” e 5 “sempre envia”, em reuniões e relatórios ao CA.  

 O questionário apresentado contou com 30 questões sobre informações divulgadas ao 

CA, sendo 24 da CG (Bloco 1) e 6 da CS (Bloco 2). Ainda, foram questionados sobre a 

intensidade no uso de auditoria sobre a CG, a forma de uso dos controles (interativo ou 

diagnóstico), conforme escala de Widener (2007), e identificação do respondente e empresa.  

 O período de coleta ocorreu na primeira quinzena de janeiro de 2016, com referência 

às práticas de 2014. Foram obtidas 233 respostas, sendo excluídas seis, pois os respondentes 

não identificaram a empresa ao final da coleta, resultando em 227 questionários válidos. O 

pré-teste foi realizado com as primeiras 30 respostas, sem que tenham sido observados 

problemas. Assim, o questionário foi mantido para as demais empresas. Para formar a versão 

final validada da escala, os procedimentos de execução e validação dos resultados foram 

pautados em Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham (2009), com os seguintes passos: 



 

 

 - Análise das estatísticas descritivas dos dados originais e testes prévios a partir de 30 

respostas válidas obtidas, procurando identificar problemas na geração dos fatores ou vieses 

nas respostas; 

 - Exclusão das observações com dados perdidos – n=222; 

 - Análise das estatísticas descritivas e matriz de correlação; 

 - Análise fatorial exploratória com matriz não rotacionada; 

 - Revisão dos dados e nova extração com análise de componentes principais e matriz 

rotacionada pelo método Varimax, pois resultou em melhor ajuste das variáveis aos fatores. 

 

 A adequação das questões ao teste foi analisada pelos valores de comunalidade acima 

de 0,6 e os fatores extraídos atenderam ao requisito de autovalor superior a 1,0. Os resultados 

dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin acima de 0,8 para a proporção da variância dos dados 

comum a todas as variáveis; e de esfericidade de Bartlett, para não correlação das variáveis, 

significativo a 1%, contribuem para aceitação dos testes realizados, indicativos da adequação 

do modelo à analise fatorial. 

 Ainda, foi realizado teste de agrupamentos (análise de clusters), procurando identificar 

comportamentos divergentes e semelhantes entre empresas, quanto à divulgação de 

informações aos CAs. Como recomendado por Hair et al. (2009), foram utilizadas as questões 

que não apresentavam dados semelhantes entre as observações, devido ao objetivo da análise, 

de identificar grupos diferentes entre si. Para isso, as questões com concentração abaixo de 

50% das respostas em um mesmo ponto da escala foram consideradas, formando o seguinte 

conjunto: 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18. Com os fatores 

formados pela escala, os dados foram analisados pelas suas frequências de divulgação em 

cada ponto da escala, conforme a seguinte metodologia: 1 – nunca envia (NE); 2 ou 3 – baixa 

frequência (BF); 4 ou 5 – alta frequência (AF) de divulgação das informações ao CA.  

 Também foram coletados dados secundários, com o objetivo de identificar elementos 

característicos de cada agrupamento de empresas. No Quadro 3 essas são apresentadas. 

Quadro 3 – Variáveis – Características e práticas das empresas 
Nome Descrição Fonte 

ROA Razão entre o lucro líquido e o ativo total. RF* 

ACIONCA Percentual de ações preferenciais de propriedade dos conselheiros. 
FR** (seções 

13.5 e 15.1/2) 

INFLSOC Soma da participação acionária de investidores com ao menos 5% do capital. FR (15.1/2) 

ESTRANG 
Soma da participação acionária de invest. estrangeiros com ao menos 5% do 

capital.  
FR (15.1/2) 

INDEPCA 
Razão entre o número de conselheiros independentes e o número de membros do 

CA. 
FR (12.6/8) 

IDADECA Idade média dos membros do CA. FR (12.6/8) 

INTCA 
Razão entre o número de executivos que também atuam como conselheiros e o 

número total de membros do conselho de administração. 
FR (12.6/8) 

DUAL 
Variável binária, recebe 1 (um) quando o diretor presidente também atua como 

presidente ou vice-presidente do CA e 0 (zero) para outras situações. 
FR (12.6/8) 

ACIONEXEC Percentual de ações de propriedade dos executivos. FR (12.6/8) 

USOCONTR Fator indicativo do uso interativo dos sistemas de avaliação de desempenho. Questionário 

AUD Nível de auditoria das informações da contabilidade de gestão. Questionário 

TAMCA Número de membros do CA. FR (12.6/8) 

GOV 
Variável binária, recebe 1 (um) quando a empresa participa dos segmentos de 

listagem de GC da BM&FBovespa e 0 (zero) para outras situações. 

Website da 

BM&FBovespa 

TAM Logaritmo do valor do ativo total. RF 

VOLSETOR 
Número de desvios padrão do desempenho das empresas, por setor, de 2012 a 

2014. 
RF 

* Relatórios financeiros; **Formulário de referência 

Fonte: elaborado pelos autores. 



 

 

 Foi realizado o teste U de Mann-Whitney, não paramétrico, para analisar as diferenças 

entre os agrupamentos, considerando a distribuição dos dados obtidos. Os resultados são 

apresentados e discutidos no próximo tópico.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Escala para medir divulgação de informações ao CA 

 Como o objetivo desta análise é identificar as questões que compõem uma escala 

estatisticamente válida para coleta de dados sobre informações enviadas ao conselho de 

administração das empresas, foram utilizados procedimentos estatísticos para identificação de 

fatores. Para isso, foi realizada a AFE, pelo método de componentes principais e matriz de 

rotação ortogonal dos fatores – Varimax – por passos de acordo com Hair et al. (2009). Tal 

escolha fundamentou-se pela análise prévia do modelo não rotacionado e posterior 

comparação com o modelo com rotação, sendo essa descrita a seguir. 

 Na primeira análise foram utilizadas trinta questões, considerando o intervalo de Q1.1 

a Q1.24, do Bloco 1, e o intervalo de Q2.1 a Q2.6, do Bloco 2, representando as informações 

da contabilidade de gestão e da contabilidade societária, respectivamente. Após o primeiro 

teste, foi excluída a questão Q2.6 (Fluxo de caixa livre (free cash flow) e/ou fluxo de caixa do 

acionista (equity cash flow)), devido a apresentar comunalidade inferior a 0,4. No segundo foi 

possível perceber sete fatores, porém com variáveis apresentando carga fatorial acima de 0,4 

em mais de um fator. Assim, antes de definir o modelo final, algumas escolhas foram 

realizadas para adequação das variáveis. Duas questões (1.8 e 1.9) não apresentam relação 

teórica esperada com as demais que o compõem (1.19 e 1.20), em que os pesquisadores 

optaram por excluí-las ao fazer um novo teste. As excluídas referem-se a “rentabilidade e 

custos de locais” e “decisões sobre internalização e externalização de atividades”, 

respectivamente, enquanto as demais referem-se a planejamento.  

Tabela 1 – Carga fatorial – Matriz rotacionada 
  Fatores 

Questão Agrupamento teórico 1 2 3 4 5 6 

Q1.10 Decisões sobre internalização e externalização 0,448 0,484*         

Q1.11 Informações sobre fornecedores 0,690           

Q1.12 Informações sobre fornecedores 0,700           

Q1.13 Informações sobre clientes 0,776           

Q1.14 Informações sobre clientes 0,720           

Q1.15 Informações sobre concorrentes 0,847           

Q1.16 Informações sobre concorrentes 0,840           

Q1.17 Informações sobre concorrentes 0,789           

Q1.18 Informações sobre concorrentes 0,696           

Q1.19 Planejamento   0,781         

Q1.20 Planejamento   0,799         

Q1.21 Planejamento   0,781         

Q1.22 Padrões de desempenho   0,661         

Q1.23 Padrões de desempenho   0,649         

Q1.24 Padrões de desempenho   0,750         

Q2.1 Desempenho financeiro     0,777       

Q2.2 Desempenho financeiro     0,826       

Q2.3 Desempenho financeiro     0,735       

Q2.4 Desempenho financeiro     0,515       

Q2.5 Desempenho financeiro     0,545     -0,401* 

Q1.1 Rentabilidade e custos de produtos/serviços       0,849     

Q1.2 Rentabilidade e custos de produtos/serviços       0,784     

Q1.3 Rentabilidade e custos de produtos/serviços       0,631     

Q1.4 Rentabilidade e custos de atividades/processos         0,690   

Q1.5 Rentabilidade e custos de atividades/processos         0,759   

Q1.6 Rentabilidade e custos de atividades/processos         0,476   

Q1.7 Rentabilidade e custos de atividades/processos           0,792 



 

 

*Carga fatorial superior a 0,4, porém a questão foi considerada em outro fator. 

Fonte: dados da pesquisa. 

  Por fim, foi realizado um terceiro teste, com resultados apresentados na Tabela 

1, pelos fatores gerados com autovalor superior a 1. A questão 1.10 apresenta carga fatorial 

superior no fator 2 em relação ao fator 1, ambas superiores a 0,4. Porém, o tipo de informação 

é mais adequado à análise de dados externos da organização, juntamente com informações de 

clientes, concorrentes e fornecedores, sendo opção desta pesquisa manter a questão no fator 1. 

Em relação à expectativa teórica para as questões 1.19 e 1.20, discutida anteriormente, o teste 

confirmou seu agrupamento com as questões ligadas aos processos de planejamento e 

orçamento, padrões de desempenho das organizações, reforçando a percepção inicial e a 

justificativa pela exclusão das variáveis 1.8 e 1.9, sem prejudicar o modelo. 

 Os fatores gerados podem ser assim descritos: 

 O Fator 1 foi nominado de “Informações externas” (IEX) devido à composição das 

variáveis, que buscam representar informações ligadas a concorrentes, clientes e fornecedores, 

assim como elementos ligados às decisões de externalizar e internalizar atividades. Em todos 

os casos, mesmo que não exclusivamente, há informações geradas fora do ambiente da 

empresa, sejam elas coletadas por fontes públicas ou particulares, acerca dos elos externos da 

cadeia de valor em que a empresa está inserida. 

 O Fator 2 foi nominado de “Planejamento e padrões de desempenho” (PPD) pois une 

informações acerca dos processos de planejamento estratégico e o orçamento das empresas, 

considerado padrão de desempenho. Estas apresentam conotação de expectativa sobre o 

futuro ou sobre o presente, em comparação com o que a empresa efetivamente realiza.  

 O Fator 3 foi intitulado de “Desempenho financeiro” (DFI) por estar composto 

exclusivamente de variáveis ligadas a este tipo de desempenho, obtido por meio das 

informações da contabilidade financeira/societária. Trata-se de informações em nível mais 

agrupado e que não necessitam dos detalhamentos que as ferramentas da contabilidade de 

gestão proporcionam. 

 O Fator 4 é formado por variáveis representativas da análise de rentabilidade e custos 

dos produtos e serviços prestados pela empresa, ou seja, informações sobre o desempenho dos 

elementos utilizados para venda aos clientes. Assim, o fator foi intitulado de “Análise de 

produtos e serviços” (APS), com foco financeiro das informações, visto que a pesquisa não 

manteve interesse em dados não-fianceiros. 

 O Fator 5 assemelha-se ao Fator 4, porém a análise do desempenho financeiro refere-

se aos processos e/ou atividades da organização, com maior relação à cadeia interna de 

valores, contrapondo o Fator 1, ligado aos elos externos. Este fator foi nominado “Análise de 

processos e atividades” (APA). 

 Por fim, a variável composta pela questão 1.7, igualmente relacionada a processos 

e/ou atividades da organização, não apresentou relação com as demais, representando um 

fator em si. A questão possui a seguinte descrição: “Receitas, custos, ativos e passivos 

ambientais”, representando informações financeiras ligadas ao meio ambiente, sendo esta 

variável intitulada “Informações ambientais” (IAM).  

 Os testes de adequação do modelo foram considerados satisfatórios, pelo teste Kaiser-

Meyer-Olkin de 0,821, superior a 0,8, pelo teste de esfericidade de Bartlett, com estatística 

qui-quadrado igual a 3.544,2, significativo a 1% (Hair et al., 2009). Outros fatores 

contributivos para a aceitação do modelo foram o nível acumulado de explicação da variância, 

em 68,66%, e Alfa de Cronbach conjunto das 27 variáveis e 6 fatores, de 0,93, superior ao 

esperado, de 0,7 (Hair et al., 2009), assim como os dados por fator (Tabela 2). 

 

 



 

 

Tabela 2 – Fatores - Autovalor, Alfa de Cronbach e variância explicada 
Fator Autovalor Alfa de Cronbach Variância explicada 

   Individual (%) Acumulada (%) 

1 5,438 0,913 20,141 20,141 

2 4,485 0,893 16,613 36,754 

3 2,921 0,812 10,818 47,572 

4 2,459 0,829 9,106 56,678 

5 1,846 0,698 6,837 63,515 

6 1,390 NA 5,147 68,662 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Com base nestes testes, a pesquisa propõe um conjunto de escalas para medir os 

fatores identificados e descritos anteriormente sobre a divulgação de informações ao CA. Em 

particular, o Fator 5 apresentou alfa de Cronbach abaixo de 0,7, porém acima de 0,6, 

considerado satisfatório em uma pesquisa exploratória (Hair et al., 2009). O Quadro 3 

apresenta tal conjunto. 

 

Quadro 3 – Fatores e variáveis – escala final 
Fator Q. Variáveis 

Informações 

externas (IEX) 

1.10 Informações sobre desempenho com a externalização/terceirização de atividades 

1.11 Resultados obtidos pela gestão de custos compartilhada com fornecedores 

1.12 Principais resultados em contratos de médio e longo prazos com fornecedores 

1.13 Resultados obtidos pela gestão de custos compartilhada com clientes 

1.14 Rentabilidade obtida pelos clientes com os produtos da nossa empresa 

1.15 Análise de custos e/ou rentabilidade de produtos dos concorrentes 

1.16 Informações sobre processos e atividades dos concorrentes 

1.17 Análise de ações e do posicionamento de mercado dos concorrentes (oportunidades e ameaças) 

1.18 Análise da participação de mercado (market share) dos concorrentes 

Planejamento e 

padrões de 

desempenho 

(PPD) 

1.19 Objetivos estratégicos 

1.20 Estratégias e/ou iniciativas resultantes do desdobramento dos objetivos estratégicos 

1.21 Indicadores de desempenho relacionados aos objetivos estratégicos 

1.22 Previsões orçamentárias relacionadas a produtos ou linhas de produtos 

1.23 Orçamento de capital 

1.24 Orçamento de resultados 

Desempenho 

financeiro – 

Contabilidade 

financeira (DFI) 

2.1 Desempenho global das vendas 

2.2 Custos totais de vendas (gastos variáveis) 

2.3 Custos/Despesas fixos totais (gastos com a estrutura) 

2.4 Retorno sobre o investimento 

2.5 EBTIDA 

Análise de 

produtos e 

serviços (APS) 

1.1 Rentabilidade e/ou custos obtidos com diferentes segmentos produtos 

1.2 Benchmarking interno de custos e/ou rentabilidade de produtos ou linha de produtos 

1.3 Metas de ganhos e/ou custos com projetos de novos produtos/segmentos 

Análise de 

processos e 

atividades (APA) 

1.4 Custos de processos ou atividades 

1.5 Benchmarking interno sobre processos e atividades 

1.6 Custos ou outros indicadores da qualidade e não-qualidade 

Informações 

ambientais (IAM) 

1.7 Receitas, custos, ativos e passivos ambientais 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 Os resultados da divulgação de informações são apresentados no próximo tópico. 

 

4.2 Divulgação de informações ao CA 

 Como primeira análise, cabe dedicar atenção a quais informações possuem maior ou 

menor ênfase na frequência de envio aos conselhos de administração das empresas. Segundo 

as respostas obtidas no questionário, a Tabela 3 apresenta os dados do total da amostra 

(n=222). Inicialmente, é possível perceber que apenas duas informações apresentam maioria 



 

 

das respostas pela soma de “nunca envia” e “baixa frequência” de envio, demonstrando a 

importância dos dados gerados pela contabilidade de gestão para informar os conselheiros: 

resultados da gestão de custos compartilhada com fornecedores (1.11); análise de custos e/ou 

rentabilidade de produtos dos concorrentes (1.15). Elas fazem parte do conjunto de 

informações das relações externas da empresa (IEX) com concorrentes, clientes e 

fornecedores, que apresentam os menores índices dentre as informações enviadas. Em certa 

medida, esperava-se tal comportamento, pois a gestão interorganizacional não é prática 

habitual de todas as empresas, assim como dados de outras companhias têm maior custo de 

obtenção em comparação aos dados próprios, ou não estão disponíveis. 

 Outra evidência dessa diferença é percebida pela coluna de “nunca envia”, em que os 

maiores índices estão também ligados às informações externas, especialmente ligadas a 

fornecedores e clientes, indicando que dados sobre concorrentes (1.15 a 1.18) têm preferência 

sobre a divulgação das relações com a própria cadeia de valor (1.11 a 1.14), especialmente 

com relação aos fonecedores (1.11 e 1.12), referência à importância dada pela análise da 

posição competitiva em detrimento das operações próprias. Ainda, destacam-se no grupo IEX 

os maiores índices de baixa frequência de envio aos conselheiros. Tomadas a priori como 

informações relevantes e, por vezes, estratégicas, os dados da cadeia externa de valor, mesmo 

quando obtidos, apresentam frequências baixas de envio em até um quarto das empresas da 

amostra. Esses resultados divergem da expectativa, diante do potencial contributivo das 

informações para suprir as demandas das atividades dos conselheiros. Por outro lado, podem 

ser resultado da própria dificuldade de obtenção e a recorrente atualização das informações, 

reduzindo a frequência de novas informações a serem divulgadas. 

 

Tabela 3 – Frequência de envio das informações ao CA – Geral 
Fator Q. Variáveis NE BF AF 

IEX 

1.10 Informações sobre desempenho com a externalização/terceirização de atividades 15,38% 18,55% 66,06% 

1.14 Rentabilidade obtida pelos clientes com os produtos da nossa empresa 23,42% 19,82% 56,76% 

1.17 
Análise de ações e do posicionamento de mercado dos concorrentes 

(oportunidades e ameaças) 
21,20% 22,58% 56,22% 

1.13 Resultados obtidos pela gestão de custos compartilhada com clientes 26,58% 19,82% 53,60% 

1.16 Informações sobre processos e atividades dos concorrentes 26,70% 21,72% 51,58% 

1.18 Análise da participação de mercado (market share) dos concorrentes 24,77% 23,85% 51,38% 

1.12 Principais resultados em contratos de médio e longo prazos com fornecedores 28,38% 21,17% 50,45% 

1.15 Análise de custos e/ou rentabilidade de produtos dos concorrentes 24,66% 25,57% 49,77% 

1.11 Resultados obtidos pela gestão de custos compartilhada com fornecedores 32,13% 18,55% 49,32% 

PPD 

1.24 Orçamento de resultados 10,91% 5,00% 84,09% 

1.23 Orçamento de capital 11,82% 7,27% 80,91% 

1.21 Indicadores de desempenho relacionados aos objetivos estratégicos 8,56% 10,81% 80,63% 

1.19 Objetivos estratégicos 9,91% 10,36% 79,73% 

1.22 Previsões orçamentárias relacionadas a produtos ou linhas de produtos 13,76% 9,17% 77,06% 

1.20 
Estratégias e/ou iniciativas resultantes do desdobramento dos objetivos 

estratégicos 
11,31% 12,22% 76,47% 

DFI 

2.5 EBTIDA 2,71% 5,43% 91,86% 

2.1 Desempenho global das vendas 4,50% 4,95% 90,54% 

2.3 Custos/Despesas fixos totais (gastos com a estrutura) 4,05% 5,41% 90,54% 

2.2 Custos totais de vendas (gastos variáveis) 4,07% 6,79% 89,14% 

2.4 Retorno sobre o investimento 5,43% 5,88% 88,69% 

APS 

1.1 Rentabilidade e/ou custos obtidos com diferentes segmentos produtos 12,56% 9,30% 78,14% 

1.2 
Benchmarking interno de custos e/ou rentabilidade de produtos ou linha de 

produtos 
18,06% 6,48% 75,46% 

1.3 Metas de ganhos e/ou custos com projetos de novos produtos/segmentos 18,81% 15,14% 66,06% 

APA 

1.4 Custos de processos ou atividades 10,86% 13,57% 75,57% 

1.5 Benchmarking interno sobre processos e atividades 16,29% 14,48% 69,23% 

1.6 Custos ou outros indicadores da qualidade e não-qualidade 15,84% 15,38% 68,78% 

IAM 1.7 Receitas, custos, ativos e passivos ambientais 29,41% 18,10% 52,49% 

Fonte: elaborado pelos autores. 



 

 

 Dados que também apresentam maior dificuldade de acompanhamento referem-se às 

questões ambientais, potencialmente explicado por requerer metodologias específicas para 

estimação de valores. Isso pode explicar porque 29,41% das empresas não as utilizem para 

envio aos seus conselheiros e, quando de posse, 18,1% delas pouco divulgam. 

 Como esperado, os maiores índices de frequência no envio das informações ao CA 

estão concentrados nos dados da contabilidade societária (DFI). Possivelmente ligados aos 

fatos de ser obrigatória e capaz de gerar dados agregados sobre o desempenho organizacional, 

ligados diretamente ao interesse do principal, pela rentabilidade de seus investimentos.  

 Na sequência, as informações sobre o planejamento e o orçamento das companhias 

(PPD) apresentam índices de alta frequência, próximos a 80% em dados agregados (ex.: 

orçamento de resultados) e 75% quando referem-se a níveis mais analíticos, de produtos e/ou 

linhas de produtos, reforçando a percepção da maior ênfase dos conselheiros em informações 

sintéticas, alinhado ao que se espera do foco do CA. Esses dados podem ser originados nas 

seguintes ferramentas: orçamento de capital; orçamento empresarial; planejamento 

estratégico; planejamento operacional; planejamento tributário; benchmarking interno e 

externo; custo padrão; custo meta.  

 Com níveis semelhantes de ênfase pelas empresas, as informações sobre produtos e 

serviços (APS) e processos e atividades (APA) possuem índices de alta frequência entre 66% 

e 78%. Em comparação às informações de DFI e PPD, também em sua maioria obtidas 

internamente, as diferenças são mais evidentes quando analisados os índices de “nunca 

enviada” e “baixa frequência”. Sobre APA e APS, os índices de não envio ou baixo envio são 

mais elevados, indicativo da menor relevância desses dados para uso dos conselheiros, 

alinhado a menor preferência por dados analíticos, identificada anteriormente. No próximo 

tópico esses dados são analisados utilizando a análise de agrupamentos. 

 

4.3 Análise de agrupamentos 

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados das questões nos clusters identificados. 

Uma solução com dois grupos foi obtida e analisada, com a exclusão das observações atípicas 

e as que não formaram clusters por falta de uma ou mais respostas, a amostra para esta análise 

contém 209 observações, sendo o primeiro cluster (C1) com nC1=64 e o segundo cluster (C2) 

com nC2=145. Quanto às informações enviadas ao CA, as empresas de C1 apresentam menor 

ênfase ou não enviam informações externas, enquanto as do C2 mantêm alta frequência em 

todas as questões. O teste U de Mann-Whitney identificou diferenças estatisticamente 

significativas nas variáveis representativas do desempenho (ROA), dualidade dos principais 

cargos na diretoria e no conselho de administração (DUAL), uso interativo dos controles 

(USOCONTR), utilização dos serviços de auditoria sobre as informações da contabilidade de 

gestão (AUD), participação nos segmentos de listagem de GC da BM&FBovespa (GOV) e no 

tamanho da empresa (TAM), conforme Tabela 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4 – Teste U de Mann-Whitney – Cluster 1 x Cluster 2 
Variáveis Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p-valor 

     

ACIONCATT 4.311,0 6.264,0 -0,288 0,773 

INFLSOC 4.323,0 14.476,0 -0,204 0,838 

ESTRANG 4.095,5 6.048,5 -0,982 0,326 

INDEPCA 3.826,5 5.779,5 -1,609 0,108 

IDADECA 4.041,5 5.994,5 -0,930 0,353 

INTCA 4.069,5 14.222,5 -0,892 0,372 

DUAL 3.975,0 14.128,0 -1,820 0,069 

ACIONEXEC 4.155,0 6.108,0 -0,970 0,332 

USOCONTR 3.788,5 5.679,5 -2,369 0,018 

AUD 3.590,0 5.670,0 -2,652 0,008 

TAMCA 4.223,0 14.376,0 -0,466 0,641 

GOV 3.954,5 6.034,5 -1,983 0,047 

TAM 3.423,0 5.503,0 -3,020 0,003 

ROA 3.746,0 5.826,0 -2,220 0,026 

VOLSETOR 4.485,0 6.565,0 -0,390 0,697 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Quanto às variáveis com diferenças estatisticamente significativas, C1 é formado por 

empresas menores (TAM) e com menor desempenho (ROA) em comparação às de C2. Em 

relação às questões ligadas à GC, empresas de C1 apresentam maior incidência de dualidade 

dos cargos (DUAL), menor ênfase no uso de auditorias sobre a CG (AUD) e menos empresas 

que aderiram aos segmentos de listagem de GC da BM&FBovespa (GOV), indicando pior 

nível de governança corporativa. Assim, elementos que favorecem a GC das empresas são 

encontrados naquelas que mais frequentemente divulgam dados externos aos conselheiros, 

representadas no grupo C2.   

 Em relação às informações enviadas ao CA, percebe-se que aquelas obtidas 

internamente (PPD; DFI; APS; APA) são disponibilizadas com maior frequência na maioria 

das empresas em ambos os agrupamentos. No entanto, C2 apresenta maior representatividade 

de empresas que enviam com “alta frequência” do que as do C1, inclusive sobre as 

informações da contabilidade societária (DFI). Tais evidências são indicativos de menor 

ênfase, pelas empresas de C1, em informações gerenciais de uma maneira geral, para informar 

os conselheiros, elevando os níveis de assimetria entre executivos e CA. 

 

  



 

 

Tabela 5 – Frequência de envio das informações ao CA – Clusters 

   

 Cluster 1 (C1) Cluster 2 (C2)  

Fator Q. Variáveis NE BF AF NE BF AF 

IEX 

1.10 
Informações sobre desempenho com a 

externalização/terceirização de atividades 
37,5% 26,6% 35,9% 5,5% 15,2% 79,3% 

1.14 
Rentabilidade obtida pelos clientes com os produtos da 

nossa empresa 
57,8% 25,0% 17,2% 8,3% 15,9% 75,9% 

1.17 
Análise de ações e do posicionamento de mercado dos 

concorrentes (oportunidades e ameaças) 
60,9% 28,1% 10,9% 4,8% 18,6% 76,6% 

1.13 
Resultados obtidos pela gestão de custos compartilhada 

com clientes 
68,8% 23,4% 7,8% 9,0% 17,2% 73,8% 

1.16 Informações sobre processos e atividades dos concorrentes 71,9% 25,0% 3,1% 6,2% 20,7% 73,1% 

1.18 
Análise da participação de mercado (market share) dos 

concorrentes 
60,9% 25,0% 14,1% 9,7% 22,8% 67,6% 

1.12 
Principais resultados em contratos de médio e longo prazos 

com fornecedores 
68,8% 23,4% 7,8% 9,0% 20,7% 70,3% 

1.15 
Análise de custos e/ou rentabilidade de produtos dos 

concorrentes 
64,1% 29,7% 6,3% 6,9% 23,4% 69,7% 

1.11 
Resultados obtidos pela gestão de custos compartilhada 

com fornecedores 
71,9% 23,4% 4,7% 12,4% 16,6% 71,0% 

PPD 

1.24 Orçamento de resultados 29,7% 7,8% 62,5% 2,8% 3,5% 93,7% 

1.23 Orçamento de capital 29,7% 9,4% 60,9% 3,5% 6,9% 89,6% 

1.21 
Indicadores de desempenho relacionados aos objetivos 

estratégicos 
17,2% 21,9% 60,9% 4,8% 6,2% 89,0% 

1.19 Objetivos estratégicos 20,3% 21,9% 57,8% 6,2% 6,2% 87,6% 

1.22 Previsões orçamentárias rel. a produtos/linhas de produtos 32,8% 15,6% 51,6% 4,2% 6,9% 88,9% 

1.20 
Estratégias e/ou iniciativas resultantes do desdobramento 

dos objetivos estratégicos 
20,3% 28,1% 51,6% 7,6% 5,6% 86,8% 

DFI 

2.5 EBTIDA 6,3% 7,9% 85,7% 1,4% 2,8% 95,9% 

2.1 Desempenho global das vendas 14,1% 6,3% 79,7% 0,7% 4,1% 95,2% 

2.3 Custos/Despesas fixos totais (gastos com a estrutura) 7,8% 7,8% 84,4% 2,8% 3,4% 93,8% 

2.2 Custos totais de vendas (gastos variáveis) 12,5% 9,4% 78,1% 0,7% 4,2% 95,1% 

2.4 Retorno sobre o investimento 15,9% 11,1% 73,0% 1,4% 2,1% 96,6% 

APS 

1.1 
Rentabilidade e/ou custos obtidos com diferentes 

segmentos produtos 
20,6% 7,9% 71,4% 9,8% 10,5% 79,7% 

1.2 
Benchmarking interno de custos e/ou rentabilidade de 

produtos ou linha de produtos 
31,7% 9,5% 58,7% 13,2% 5,6% 81,3% 

1.3 
Metas de ganhos e/ou custos com projetos de novos 

produtos/segmentos 
35,9% 25,0% 39,1% 11,7% 11,7% 76,6% 

APA 

1.4 Custos de processos ou atividades 15,6% 23,4% 60,9% 9,0% 7,6% 83,4% 

1.5 Benchmarking interno sobre processos e atividades 26,6% 18,8% 54,7% 11,0% 12,4% 76,6% 

1.6 Custos ou outros indicadores da qualidade e não-qualidade 31,3% 12,5% 56,3% 9,7% 15,2% 75,2% 

IAM 1.7 Receitas, custos, ativos e passivos ambientais 54,7% 20,3% 25,0% 17,9% 16,6% 65,5% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Ainda, as principais diferenças entre os grupos são percebidas pelas informações com 

olhar interorganizacional, sobre clientes, fornecedores e concorrentes (IEX), assim como as 

informações ambientais. C1 apresenta maior número de empresas que nunca enviam tais 

informações, possivelmente por não acompanharem tais dados, e, quando os possuem, a 

maioria delas envia com “baixa frequência”. Essas evidências reforçam a percepção de baixo 

interesse geral no envio de informações financeiras aos conselheiros de C1, não contribuindo 

para redução da assimetria informacional, não contribuindo para a GC.  

 Assim, percebe-se maior preocupação em informar os conselhos nas empresas 

maiores, com melhor desempenho e com características indicativas de melhor GC. Em 

particular, informações externas diferenciam as companhias em cada grupo. O nível de 

volatilidade do setor e o próprio setor em que atuam, conforme classificação da 

BM&FBovespa, não apresentam diferenças relevantes entre os grupos, indicando que as 

escolhas sobre o nível de ênfase nas informações têm caráter idiossincrático.  



 

 

 No mesmo sentido, características dos principais atores da GC nas empresas, 

executivos, acionistas e conselheiros, não explicam as diferenças entre os clusters. A 

participação acionária de conselheiros (ACIONCATT) e executivos (EXECTT), a presença de 

sócios influentes (INFLSOC), inclusive estrangeiros (ESTRANG), a participação de 

executivos no CA (INTCA) e as características de independência (INDEPCA) e experiência 

do conselho (IDADECA), não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as 

subamostras.  

 Essas evidências indicam que o fenômeno de divulgação de informações ao CA é 

parcialmente explicado pelas características investigadas, sendo ligado, em sua maioria, a 

fatores que independem das forças de poder daqueles envolvidos com a GC: executivos, 

conselheiros e acionistas. As variáveis que referenciam tais grupos não demonstraram 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, demonstrativo da importância deste 

tipo de informação para reduzir a assimetria entre executivos e conselheiros.  

 

5 CONCLUSÃO 

 A revisão de literatura, teórica e empírica, e a análise de especialistas (parte 

operacional da pesquisa) sobre as ferramentas da contabilidade de gestão, permitiu a formação 

de uma classificação delas conforme o potencial informativo (Quadro 1): rentabilidade e 

custos de produtos e serviços; rentabilidade e custos de atividades e processos; resultados e 

custos relacionados a locais: áreas, departamentos, setores, etc.; decisões sobre internalização 

e externalização de atividades; custos interorganizacionais: informações sobre fornecedores; 

custos interorganizacionais: informações sobre clientes; custos interorganizacionais: 

informações sobre concorrentes; desempenho financeiro; desempenho não financeiro; 

planejamento; padrões de desempenho; gestão de riscos. Essa etapa da pesquisa constituiu a 

base para investigação empírica sobre os conjuntos de dados que formam o fluxo de 

informações entre executivos e conselheiros.  

 Com base nessa classificação, a investigação empírica foi realizada sobre dados 

primários, obtidos por representantes de 222 empresas que são responsáveis pelo envio das 

informações aos conselheiros. Os dados tratados por meio da análise de componentes 

principais proporcionou a formação de novos agrupamentos das informações obtidas por 

ferramentas da contabilidade, segundo a utilização pelos conselheiros: informações externas 

(inclui dados sobre externalização/internalização, concorrentes, clientes e fornecedores); 

planejamento e padrões de desempenho; análise de produtos e serviços; análise de processos e 

atividades; informações ambientais. Foi identificado um fator que agrupou as informações 

obtidas pela contabilidade financeira, segregado dos demais. Dessa forma, foi possível 

perceber que as informações são agrupadas de forma semelhante aos conjuntos formados de 

acordo com a literatura, aproximando a utilização das ferramentas da contabilidade de gestão 

e suas informações, com aquelas efetivamente enviadas aos conselhos de administração. 

 Esses agrupamentos permitiram analisar a frequência com que as empresas utilizam 

tais dados para reduzir a assimetria informacional entre executivos e conselheiros. Como 

esperado, as informações da contabilidade financeira apresentaram maior ênfase das 

empresas, caracterizado pela obrigatoriedade de uso e alinhamento entre seus indicadores e o 

interesse do principal em maximizar o retorno de seu investimento (Shleifer & Vishny, 1997). 

Dentre as informações da CG, os dados sobre planejamento e padrões de desempenho 

apresentam a maior frequência de envio ao CA, corroborando os achados sobre a importância 

do apoio dos conselheiros na formulação de estratégias (Muritiba, 2009; Siciliano, 2005). 

 Na sequência, os dados obtidos internamente, sobre produtos e serviços, assim como 

processos e atividades, apresentam maior frequência que aqueles obtidos pelas relações 

interorganizacionais, potencialmente ligados à facilidade no uso de ferramentas da CG que 



 

 

necessitem de dados, sem dependências externas. Mesmo que ambos apresentem potencial 

informativo amplo, a comparação de frequência de uso entre eles não é elemento suficiente 

para indicar importância para a empresa assim como para as atividades dos conselheiros. 

Dados internos podem suprir os conselheiros sobre o desempenho organizacional e dos 

agentes sob diferente aspectos, o que permite avaliar não somente o principal executivo, mas 

o desempenho dos gestores em suas próprias áreas, aumentando a sensibilidade do indicador 

sobre a ação do agente (Lambert, 2007), permitindo a melhoria na forma de julgar o 

desempenho do agente. Dados externos podem apresentar informações sobre as estratégias 

interorganizacionais, resultados das ações dos agentes para além do escopo interno, suprindo 

os conselheiros com dados que permitam melhor aconselhar os gestores.  

 Os achados são suficientes para entender a composição das informações e as 

ferramentas da CG que podem originá-las, assim como a utilização delas para informar os 

conselheiros. Dessa forma, os resultados propiciam aos pesquisadores o acesso a esses 

agrupamentos e permite que novas pesquisas os utilizem, promovendo a continuidade da 

discussão sobre o potencial informativo de tais ferramentas. Uma escala para avaliar tal 

fenômeno foi constituída, testada e validada, permitindo o uso por outros pesquisadores. 

 Às empresas fornece essa análise contribuindo na decisão dos gestores, profissionais 

de contabilidade e controladoria, pelas ferramentas de acordo com o objetivo informacional 

que desejarem. Também apresentou uma aplicação desses agrupamentos, relacionado à 

divulgação de informações aos conselheiros das empresas da amostra, assim como o 

entendimento de características que diferenciam a ênfase nas informações.  

 À literatura sobre sistemas de controle de gestão é reforçado o fato de que as 

informações geradas transcendem as fronteiras do principal executivo, sendo utilizada por ele 

e outros agentes para promover garantias sobre suas ações, custo de agência a ser considerado 

pelos pesquisadores, colaborando com as literaturas sobre Teoria de Agência e GC.  

 Esses achados podem ser utilizados pelas empresas, com implicações a executivos, 

conselheiros e acionistas. Eles têm na pesquisa um conjunto de resultados que contribuem 

para seus julgamentos para decidir sobre o fluxo de informações, tanto sobre a ênfase quanto 

ao escopo diversificado. Inicialmente os executivos, pelo conjunto de ferramentas e 

informações da contabilidade de gestão e a forma como podem promover garantias ao 

principal, melhorando a sensibilidade dos dados em relação às suas ações, contribuindo para a 

redução da assimetria informacional. 

 Para futuras pesquisas recomenda-se a pesquisa sobre outros aspectos das 

informações, aqui restrito às informações financeiras das contabilidades de gestão e societária. 

Ainda, há oportunidade para relacionar a redução da assimetria com elementos ligados ao 

desempenho, risco e eficiência.  
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