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1           Introdução  

Os conflitos de agência podem influenciar na tomada de decisões das firmas, sendo aspectos 

centrais de uma gestão, na qual, o futuro da companhia muitas vezes é executado por seus gestores 

e não pelos investidores. Ou seja, percebe-se que podem ocorrer conflitos entre os participantes de 

uma empresa diante da separação entre propriedade e gestão, em que, nos mercados emergentes, 

como o Brasil, esses conflitos podem ser verificados entre agente e o principal, onde o primeiro 

detém a informação que pode influenciar a decisão dos acionistas minoritários, ocasionando um 

retorno satisfatório ou não para o segundo (Jensen & Meckling, 1976; Bosse & Phillips, 2014).  

Nessa perspectiva, La Porta et al. (2000) destacam a instituição de normas para auxiliar 

nesses conflitos de interesses. Para isso, depende da presença de um conjunto de procedimentos 

internos e externos que procurem abordar um relacionamento adequado entre os credores, acionistas 

minoritários, acionistas controladores, bem como os gestores das empresas, com a finalidade de 

maximizar o valor da companhia. A esse conjunto de mecanismos de controle e monitoramento a 

teoria da agência conceitua como Governança Corporativa (Shi, Cannelly & Hoskisson, 2016).      

A Governança Corporativa surgiu como uma questão empresarial e econômica crítica a nível 

mundial, seguida por falhas corporativas, ao passo que em 2005, a imprensa econômica 

internacional reconheceu o crescimento das iniciativas de responsabilidade social e empresarial das 

empresas (Bhaduri & Selarka, 2016). Ainda, a governança são práticas que visam minimizar 

problemas de informação, pois o mercado exige uma maior disponibilização de informações de 

forma transparente, assim, as companhias com níveis de governança mais elevados possuem regras 

mais objetivas, com estruturas de proteção aos fornecedores de capital, pois criam normas com 

maior credibilidade (Shi, Cannelly & Hoskisson, 2016).      

Diante disso, a implementação das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) enfatiza 

a necessidade de atualizar e treinar os contadores a cumprir os requisitos da preparação e 

disponibilização de demonstrações financeiras, fator essencial à governança corporativa. A medida 

que, existe um interesse crescente no estabelecimento de um conjunto de normas internacionais ou 

princípios para a gestão de atividades internas da contabilidade sendo uma alternativa para a 

melhoria da gestão das organizações (Borker, 2016).   

Ainda, para Borker (2016), tais interesses incluem o custo e a análise de rentabilidade e de 

relatórios, análise de apoio à decisão e uma variedade de atividades relacionadas com o processo de 

planejamento e orçamento a nível estratégico, tático e operacional. Dessa forma, em 2014 uma joint 

venture formada pelo Instituto Americano de Contas Públicas (AICPA) e o Chartered Institute of 

Management Accountants (CIMA) elaborou um projeto de publicação que introduziu os Princípios 

Globais de Contabilidade Gerencial (PGCG). 

Esse documento publicado pelo Chartered Global Management Accountant (CGMA) sobre 

os princípios globais de contabilidade gerencial, em outubro de 2014, possui como justificativa o 

fato de que as estruturas conceituas que sustentam os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos 

(GAAP) e as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), enfatizam clareza sobre o modo de 

como comunicar a posição financeira e o desempenho passado das empresas.  
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Nessa concepção, o documento da CGMA (2014) detalha o primeiro conjunto universal de 

Princípios Globais de Contabilidade Gerencial com intuito de orientar a prática de contabilidade 

gerencial. Na qual, nesse documento é enfatizado que sua publicação é o resultado de um estudo em 

20 países nos cinco continentes. Incluindo uma consulta pública de 90 dias, em que mais de 400 

pessoas puderam participar, representando firmas de divergentes tamanhos, além de vários setores.  

Ao passo que, são destacados quatro Princípios Globais de Contabilidade Gerencial (PGCG), 

em que, tais princípios são os seguintes: a comunicação provê ideias que influenciam (o 

desenvolvimento e a execução da estratégia são um diálogo, a comunicação é feita sob medida, além 

da comunicação que facilita melhores decisões), a informação é relevante (informação é confiável 

e acessível; informação é a melhor disponível; e, informação é contextual), o impacto no valor é 

analisado (em que simulações fornecem visões sobre opções, e, ações são priorizadas de acordo com 

seus impactos nos resultados) e o gerenciamento dos recursos e relações (Stewardship) constrói 

confiança (sustentabilidade, accountability e credibilidade, bem como, integridade e ética).  

Diante disso, surge o seguinte problema de pesquisa: Quais as relações entre a 

Governança Corporativa e os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial de empresas que 

negociam na BM&FBovespa?   

1.1       Objetivos  
1.1.1    Objetivo Geral  

Verificar as relações entre a Governança Corporativa e os Princípios Globais de 

Contabilidade Gerencial de empresas que negociam na BM&FBovespa. 

1.1.2    Objetivos Específicos 

 Identificar proxies indicadoras da Governança Corporativa e dos Princípios Globais de 

Contabilidade Gerencial; 

 Averiguar se há diferenças entre as empresas que aderem algum dos níveis de governança 

corporativa (Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado), e os demais casos, quanto ao índice que 

representará os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial; 

 Verificar, por setor, o nível de aderência das companhias brasileiras que negociam na 

BM&FBovespa com as recomendações da Governança Corporativa, além dos Princípios 

Globais de Contabilidade Gerencial.  

1.2        Justificativa 

As empresas de capital aberto, enfatizadas na presente pesquisa, apresentam-se como um 

instrumento essencial para o crescimento e bom desempenho da economia dos países, além do 

compromisso da divulgação de informações gerenciais disponibilizadas ao público em geral, a 

medida em que tais organizações assumem a responsabilidade de almejar os melhores retornos aos 

acionistas.  Diante disso, a Governança Corporativa que são colocadas em prática por tais 

companhias, devem ser vista com grande atenção, além de serem discutidas em salas de reuniões 

corporativas, reuniões acadêmicas e círculos políticos ao redor do mundo, pois vários são os 

acontecimentos responsáveis pelo elevado interesse no assunto.  

Nesse contexto, se faz necessário uma boa gestão das companhias, com transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, princípios essenciais da Governança 

Corporativa. Ao mesmo tempo em que, de acordo com os Princípios Globais de Contabilidade 

Gerencial, uma contabilidade gerencial eficaz melhora a tomada de decisão, e isso ocorre porque as 

pessoas comunicam, para cada tomador de decisão na empresa, suas ideias e análises relevantes, ao 

passo em que estão alertas para os deveres sociais e ambientais da empresa.   

Com isso, sabendo-se da relevância da Governança Corporativa, por ser de interesse dos 

membros da diretoria que supervisionam o desempenho de suas empresas, e os CEOs e suas equipes 

de gerência superior, profissionais financeiros de alto nível e diretores não-executivos com a função 



 
 

 
 

estratégica e financeira de supervisão, além dos investidores e outras partes relacionadas, tais fatores 

tem ligação com os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial, que por sua vez possuem certas 

características que podem melhorar; informações da contabilidade, comunicação, qualidades, 

normas, gerenciamento de recursos e características que representam a contabilidade gerencial 

(CGMA, 2014). Nesse sentido, espera-se com a adoção dos Princípios Globais de Contabilidade 

Gerencial que haja uma melhor disponibilização das informações gerenciais.   

Dessa forma, tanto no âmbito nacional, quanto nas pesquisas realizadas em economias 

desenvolvidas, apesar de já haverem análises sobre a Governança Corporativa, são poucas as 

discussões em torno de sua relevância nos Princípios Globais de Contabilidade Gerencial, ou seja, 

é percebido que a contribuição do estudo é evidenciada por ser uma temática atual, e oportuna, pelo 

tratamento do assunto, tendo em vista que as companhias com melhores níveis de Governança 

Corporativa influenciam de maneira positiva na Contabilidade Gerencial.  

2           Fundamentação Teórica  

A Governança Corporativa tem um papel importante nos Princípios Globais de 

Contabilidade Gerencial, pois no documento emitido pela CGMA (2014) é recomendado que os 

profissionais de contabilidade gerencial devem ser éticos e conscientes dos valores da empresa, além 

de atender às exigências de governança e responsabilidades sociais.    

Em que, na governança, o conselho de administração é relevante por relacionar a propriedade 

e a gestão, com intuito de orientar e supervisionar esta última com os demais usuários interessados. 

Para isso, o conselho recebe determinadas atribuições dos acionistas, e com isso deve prestar contas 

a eles (Levit & Malenko, 2016). A medida que, os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial 

descrevem que as informações dos relatórios externos devem incluir o materiais enfatizados ao 

conselho de administração, pelas metas estratégicas e planos de negócios (CGMA, 2014).     

Do mesmo modo, a propriedade e controle são discussões relevantes na governança. Pois, 

com a separação entre proprietário-gestor, podem surgir conflitos de interesse, sendo necessários os 

contratos, nas quais o agente deve tomar decisões vislumbrando os anseios dos acionistas (Dami, 

Rogers & Ribeiro, 2007). Dessa forma, uma das áreas práticas dos princípios globais de 

contabilidade gerencial, Estratégia Financeira, destaca a identificação das possíveis estratégias, 

colocadas em prática pela gestão, capazes de maximizar o valor presente líquido de uma empresa, 

em que o valor da firma deve ser otimizado para os proprietários (CGMA, 2014).  

Além disso, uma perspectiva enfatizada pela Governança Corporativa é a remuneração, e 

seus sistemas de incentivos, que podem vir a exercer um papel motivacional para proporcionar um 

comportamento dos gestores no que se refere ao alcance do desempenho almejado, sendo os gestores 

recompensados pela performance (Gonzaga, Yoshinaga & Eid Junior, 2013; Junwei, Guiqin & Ping, 

(2011),). Tendo em vista que, os princípios globais de contabilidade gerencial evidenciam que um 

fator que reforça suas aplicações são os sistemas de gestão de desempenho, que podem ajudar as 

empresas a avaliar a eficácia das suas funções de contabilidade gerencial (CGMA, 2014).  

Ainda, vale salientar que, a governança enfatiza a relevância da ética, por meio da aplicação 

dos Códigos de Conduta Empresarial (Callado, Callado & Almeida, 2013). Na qual, os princípios 

globais de contabilidade gerencial relatam a importância da ética empresarial, tanto para a conduta 

dos indivíduos como também para a condução da empresa como um todo. Na qual, é descrita a sua 

aplicação nas estratégias da diretoria e no tratamento aos funcionários (CGMA, 2014).   

3          Procedimentos Metodológicos  

Quanto aos dados, serão coletados a partir do banco de dados da Thomson Reuters Eikon™, 

bem como por meio dos formulários de referência das empresas, sites das próprias firmas, além do 

site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), relatórios anuais da administração, demonstrações 

contábeis e código de conduta, com todas as empresas abertas que negociaram suas ações na Bolsa 

de Valores, Mercados e Futuros de São Paulo (BM&Fbovespa), no período de 2010 a 2016. 



 
 

 
 

 A escolha do período a partir do ano de 2010 se deu pela mudança do padrão contábil 

brasileiro ao padrão internacional da IFRS, com o advento da Lei Nº 11.638/2007, tendo em vista 

que de acordo com Borker (2016) a divulgação dos Princípios Globais de Contabilidade Gerencial 

(PGCG) ocorreu pela prática das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) com intuito de 

preparar as demonstrações financeiras, à medida que, a literatura internacional descreve que a  

convergência das normas contábil-societárias nacionais ao padrão IFRS tem propiciado a integração 

entre a contabilidade gerencial e a financeira, ou seja, verificou-se a relevância na definição de 

normas internacionais ou de princípios para gestão interna das organizações (Araújo et al., 2014).  

3.1 Variável dependente 

Para construir o índice que representará os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial, 

os indicadores serão adaptados das variáveis analisadas por Hail (2002) e Garay, et al. (2013), por 

conter informações constantes na CGMA (2014). Nesse aspecto, as variáveis serão dummys, em 

que, caso a afirmativa atenda aos requisitos será atribuído valor 1 (um), caso contrário 0 (zero).  

3.2      Variáveis independentes 

Os indicadores de Governança Corporativa selecionados serão os seguintes: Conselho de 

Administração; Incentivos aos administradores; Estrutura de Propriedade e Código de Conduta 

Empresarial.  

 

3.3 Variáveis de Controle 

Pelas possíveis relações entre as variáveis dependentes e independentes, com base em 

Lanzana (2004), as variáveis de controle são as seguintes: Q de Tobin, Alavancagem e Níveis de 

Governança Corporativa.  

3.4       Procedimento estatístico 

Para averiguar se há diferenças entre os níveis de governança corporativa, quanto ao índice 

que representará os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial, será realizado um teste de 

diferença das médias entre as empresas listadas nos segmentos de Governança Corporativa, sendo 

utilizado o teste de Mann-Whitney para amostras independentes, cuja hipótese nula assume que duas 

amostras possuem distribuições idênticas. Vale salientar que, os níveis diferenciados de Governança 

Corporativa - Nível 1 e Nível 2 - e o Novo Mercado são segmentos de listagem implantados a partir 

de 2000 pela BOVESPA com o intuito de atribuir valor as empresas. No caso desta pesquisa, as 

variáveis serão categorizadas, ou seja, com intuito de verificar se existem diferenças entre o índice 

que representará os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial de cada subgrupo de companhias, 

os quais serão enfatizados pelos seus segmentos de listagem.    

3.5 Modelo econométrico  

A partir da seleção das variáveis, apresenta-se abaixo, o modelo econométrico para análise 

das relações entre a Governança Corporativa e os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial. 

Na qual será realizada uma regressão linear múltipla, como descrito na equação 1:  

 
𝑃𝐺𝐶𝐺 =  𝛼 + 𝛽1CA + 𝛽2EP + 𝛽3IA + 𝛽4CCE+ 𝛽5 QT +  𝛽6ALV + 𝛽7𝑁𝐺𝐶 +  𝜀                            (1) 

 

em que:   

PGCG: Princípios Globais de Contabilidade Gerencial; CA: Conselho de administração; EP: 

Estrutura de Propriedade; IA: Incentivos aos Administradores; CCE: Código de Conduta 

Empresarial; QT: Q de Tobin; ALV: Alavancagem;NGC: Níveis de Governança Corporativa.    
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