
CCG362 - PRINCÍPIOS GLOBAIS DE CONTABILIDADE GERENCIAL: UM
ESTUDO NAS COMPANHIAS ABERTAS NO BRASIL

AUTORIA
THAÍS LETICIA CUNHA DE SOUSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

ISADORA CRISTINA FERREIRA VALERO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

WENNER GLAUCIO LOPES LUCENA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Resumo
A pesquisa foi  realizada com o intuito  de verificar  a  relação dos  quatro  Princípios  Globais  de
Contabilidade Gerencial  (P.G.C.G.),  com o desempenho das empresas listadas no Brasil,  Bolsa,
Balcão (B3) no período de 2010 a 2016. Dados de 445 empresas foram coletados e cerca de 1500
observações foram feitas. Na metodologia aplicada caracterizada como descritiva quanto aos seus
objetivos, bibliográfica e documental quanto aos procedimentos e quantitativa com relação à análise
e tratamento dos dados, foram utilizados indicadores para representar os P.G.C.G. como variáveis
independentes e índices de desempenho, tais como: valor de mercado, retorno sobre ativo (ROA) e
retorno sobre investimento (ROE). Sobre os resultados pode-se dizer que o valor de mercado como
indicador  de  desempenho  é  afetado  consideravelmente  pela  prática  dos  princípios  globais  de
contabilidade gerencial demonstrados nos indicadores, isto é, quando o valor de mercado aumenta
há um desenvolvimento mútuo dos índices dos P.G.C.G. e dentre os retornos (ROA e ROE) o mais
influenciado é o retorno sobre investimentos. Os princípios podem ser utilizados como base para
uma gestão melhor preparada para o processo de tomada de decisão o que pode contribuir para um
maior desempenho empresarial.
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PRINCÍPIOS GLOBAIS DE CONTABILIDADE GERENCIAL: UM ESTUDO NAS 

COMPANHIAS ABERTAS NO BRASIL 

 

RESUMO 

A pesquisa foi realizada com o intuito de verificar a relação dos quatro Princípios Globais de 

Contabilidade Gerencial (P.G.C.G.), com o desempenho das empresas listadas no Brasil, 

Bolsa, Balcão (B3) no período de 2010 a 2016. Dados de 445 empresas foram coletados e 

cerca de 1500 observações foram feitas. Na metodologia aplicada caracterizada como 

descritiva quanto aos seus objetivos, bibliográfica e documental quanto aos procedimentos e 

quantitativa com relação à análise e tratamento dos dados, foram utilizados indicadores para 

representar os P.G.C.G. como variáveis independentes e índices de desempenho, tais como: 

valor de mercado, retorno sobre ativo (ROA) e retorno sobre investimento (ROE). Sobre os 

resultados pode-se dizer que o valor de mercado como indicador de desempenho é afetado 

consideravelmente pela prática dos princípios globais de contabilidade gerencial 

demonstrados nos indicadores, isto é, quando o valor de mercado aumenta há um 

desenvolvimento mútuo dos índices dos P.G.C.G. e dentre os retornos (ROA e ROE) o mais 

influenciado é o retorno sobre investimentos. Os princípios podem ser utilizados como base 

para uma gestão melhor preparada para o processo de tomada de decisão o que pode 

contribuir para um maior desempenho empresarial. 

 

Palavras-chave: Princípios Globais de contabilidade gerencial; Desempenho; Gestão. 

1            INTRODUÇÃO 

Conforme houve a necessidade de informações voltadas a focos distintos, a 

Contabilidade Geral se dissociou entre a contabilidade financeira e gerencial (Anderson, 

Needles e Caldwell, 1989). Embora apresentem várias peculiaridades, em essência as duas se 

diferem em termos de usuários, conforme descrito por Blonkoski, Antonelli e Bortoluzzi 

(2017) ao afirmarem que a contabilidade financeira tem como foco os usuários externos, 

enquanto que a contabilidade gerencial tem como foco os usuários internos. 

Segundo Ribeiro et al. (2015) a Contabilidade Gerencial pode ser considerada um 

conjunto de técnicas e procedimentos benéficos a gestão de uma organização, e sua existência 

se justifica enquanto mecanismos de planejamento, avaliação, mensuração de desempenho e 

controle efetivo de utilização racional dos recursos à disposição da entidade, sendo um 

instrumento indispensável para a boa administração dos negócios, já que se fundamenta e 

auxilia os gestores na tomada de decisão.  

A tomada de decisão nas organizações é influenciada por uma função eficaz da 

prática da contabilidade gerencial, e isso realiza-se pela comunicação de ideias e análises 

relevantes sem deixar de dar a devida importância aos deveres ambientais e sociais da 

organização. Isto funciona como um alicerce para os quatro princípios de contabilidade 

gerencial que estabelecem as normas, as principais características, qualidades e os valores 

fundamentais que representam a contabilidade gerencial. (CGMA, 2014) 

            Diante dessas formas de auxiliar a gestão, e criação de valor para as organizações 

apresentadas pelos Princípios, o problema da pesquisa se concentra no seguinte 

questionamento: Qual a relação dos quatro princípios globais de contabilidade gerencial 

com o desempenho empresarial? 

Perante o exposto, o trabalho tem como objetivo geral identificar as diferenças dos 

quatros Princípios Globais de Contabilidade Gerencial entre as companhias abertas do Brasil 

e a relação destes com o desempenho da empresa. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772016000300378&lng=pt&tlng=pt#B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772016000300378&lng=pt&tlng=pt#B4
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2            FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Após a obra de Johnson e Kaplan (1987) chamada Relevance Lost, a contabilidade 

gerencial foi marcada significativamente, pois os autores argumentam sobre a perda da 

relevância das informações que a contabilidade gerencial estava sofrendo diante das 

necessidades das organizações.  

A perda informacional implicou na necessidade de evolução, ao longo desse 

processo, a contabilidade gerencial passou por quatro fases, sendo que a partir de 1985 ela se 

volta para a redução de desperdícios de recursos, e a partir de 1995 passou a ter como foco a 

criação de valor por meio do efetivo uso de recursos financeiros (IFAC, 1998). Nestas últimas 

duas fases evolutivas a contabilidade passa a ser considerada parte do processo de gestão e 

não apenas como fonte de informação (SOUTES, 2006).   

 Seguindo o processo evolutivo, a Chartered Global Management Accountant 

(CGMA) ressalta que alguns parâmetros e práticas deveriam ser observados pela 

contabilidade das organizações. O objetivo dessas observações é de oferecer e garantir uma 

tomada de decisão de qualidade,  para isso, ele propôs quatro princípios: comunicação que 

provê ideias que influenciam, informação é relevante,  stewardship constrói confiança e 

impacto no valor é analisado, que designam procedimentos a serem ressalvados em diversos 

aspectos das organizações, a fim de garantir as melhores medidas adotadas pela gestão, bem 

como a preservação e o crescimento do valor das mesmas (COSTA, 2017). 

Os quatro princípios denominados de Princípios Globais de Contabilidade Gerencial 

(PGCG) desenvolvido pelo Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) e o 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tem como objetivo auxiliar o 

Chief Executive Officer (CEO), o Chief Financial Officer (CFO) e as demais diretorias na 

comparação (benchmarking) e melhoria dos seus sistemas de contabilidade gerencial. 

Segundo Broker (2016), a partir dos princípios globais de contabilidade gerencial, 

pode-se ver que o contador é o profissional de que se espera uma comunicação de percepções 

da organização, de informações relevantes para as decisões estratégicas e operacionais, para 

esclarecer os caminhos para o valor da organização e então desenvolver um papel como 

gestor dos recursos, fornecendo responsabilização e credibilidade a todas as partes 

interessadas (stakeholders).  

Como descrito no CGMA (2014), comunicação que provê ideias que 

influenciam é um dos quatro princípios que envolve uma comunicação mais clara das 

estratégias que serão utilizadas, além de ter como propósito uma transmissão de informações 

personalizadas, diálogos mais presentes na entidade de forma transparente e compreensão das 

nuances, para que a contabilidade gerencial seja utilizada de forma mais eficiente.  

Levando em consideração que informações ruins podem subsidiar decisões erradas, 

estas precisam ser relevantes, as mais adequadas possível para que os tomadores de decisão 

possam basear-se. Como parte do processo de comunicação e decisão, é de grande 

importância para a entidade que a contabilidade gerencial filtre os dados mais consistentes, 

referentes ao presente e o passado da entidade como forma de experiência e conhecimentos 

(CGMA, 2014). 

De acordo o CGMA (2014), impacto no valor é analisado por meio de análise de 

cenários e modelos de negócio. Os princípios estão interligados e para gerar uma análise, 

simples ou complexa de cenários é preciso ter dados, informações relevantes para explorar as 

oportunidades e minorar os riscos (possibilidade de não alcançar os objetivos previstos). Para 

que o valor da entidade não seja comprometido se faz necessário uma mútua relação entre a 

contabilidade gerencial e o modelo de negócios.  

O quarto princípio descrito no CGMA (2014), corresponde ao gerenciamento dos 

recursos e relações que constrói confiança este, indica que, se é fornecido uma maior 
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credibilidade para os gestores o risco de tomar-se decisões equivocadas é mínimo, por ser 

responsável por algo a análise é feita de forma mais cautelosa. Este também está relacionado a 

ética, e a proteção do valor e da reputação. 

Este Princípio diz respeito a estar alerta para potenciais conflitos de interesse e não 

colocar considerações pessoais ou comerciais de curto prazo acima dos interesses de longo 

prazo da organização ou de suas partes interessadas. Ele requer dos profissionais de 

contabilidade gerencial que ajam (e incentiva os colegas a agirem) com integridade, 

objetividade e questionem construtivamente qualquer decisão que não se alinhe com os 

valores da empresa. (CGMA,2014)  

 “As organizações bem-sucedidas têm funções de contabilidade gerencial eficazes. O 

que faz uma função de contabilidade gerencial eficaz é a combinação de pessoas competentes, 

princípios claros, desempenho bem gerido e práticas robustas.” (CGMA 2014, p.04)  

 Considerando as transformações que o mercado tem sofrido, as empresas têm 

buscado ferramentas de contabilidade gerencial como forma de otimizar o desempenho 

organizacional (BLONKOSKI; ANTONELLI; BORTOLUZZI, 2017).   Segundo Gomes et al 

(2014), a avaliação de desempenho mediante indicadores é uma necessidade urgente utilizada 

na tomada de decisão de forma rápida e eficaz, que passa a ser fundamental para a 

administração de ambientes complexos, sujeito a frequentes mudanças no processo 

estratégico. 

3            METODOLOGIA  

A presente pesquisa é caracterizada como descritiva quanto aos seus objetivos, 

bibliográfica e documental quanto aos procedimentos e quantitativa com relação a análise e 

tratamento dos dados (GIL, 2008). 

 

3.1         UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo pesquisado compreende as empresas brasileiras não financeira de capital 

aberto, listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) no período de 2010 a 2016. O período foi 

escolhido tendo em vista que no ano de 2010 ocorreram as mudanças relacionadas a admissão 

do padrão internacional IFRS, que foi considerado um grande impulso para a criação dos 

princípios globais de contabilidade gerencial.  

A partir da base de dados Economatica
®
, das demonstrações contábeis, das notas 

explicativas, do relatório da administração, relatório de sustentabilidade, formulário de 

referência e documentos disponibilizados pela Comissão de Valores Imobiliário foram 

coletadas informações para o desenvolvimento do índice denominado IPGCG e usado para 

representar os indicadores relacionado aos princípios de contabilidade gerencial, além dos 

indicadores de desempenho (ROA, ROE e Q de Tobin). 

A partir do universo de 445 empresas foi formada uma amostra de 254 empresas, 

conforme descrito na tabela 1.  
 

Tabela 1: Total da amostra 

Total das empresas listadas 445 

(-) Empresas sem negociações ativa 134 

(-) Empresas sem dados disponíveis 57 

(=) Amostra final 254 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dentre as 445 empresas encontradas, 134 foram eliminadas devido ao fato de não 

apresentarem negociações ativas, enquanto que 57 empresas não apresentava dados e por isso 
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também foram eliminadas da amostra, resultando um amostra final de 254 empresas ou 

aproximadamente 57% da população. 

Nem todas as empresas apresentaram dados para todos os anos da análise, o que 

implicou na utilização de dados em painel desbalanceado. 

 

3.2         VARIÁVEL DEPENDENTE 

Segundo Carneiro et al. (2005) ainda não existe um consenso na literatura sobre qual 

a melhor forma de se mensurar o desempenho corporativo, podendo ele ser mensurado por 

meio tanto de indicadores subjetivos quanto objetivos (GOMES; CALLADO, 2017).  

Os indicadores objetivos correspondem a medidas absolutas (GOMES; CALLADO, 

2017). Dentre as medidas absolutas Islam, Ahmed e Hasan (2012) apontam que o Retorno 

Sobre Ativos e Retornos Sobre Investimentos são os mais utilizados.  

No presente estudo foi utilizada três medidas de desempenhos listada no quadro 1 a 

seguir.  
 

Quadro 1 - Indicadores do desempenho organizacional 

Variável Calculo Autores 

Retorno sobre ativo (ROA) Lucro líquido/ Ativo Almeida et al. (2018); Barros, 

Bortoluzzo e Arruda (2018); 

Nascimento et al. (2018); 

Retorno sobre investimento 

(ROE) 

Lucro líquido/ Patrimônio 

líquido 

Almeida et al. (2018); Barros, 

Bortoluzzo e Arruda (2018); 

Nascimento et al. (2018); 

Q de Tobin (Valor de mercado + passivo) / 

Ativo 

Almeida et al. (2018) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

3.3         VARIÁVEL INDEPENDENTE 

Para representar os Princípios Globais de Contabilidade Gerencial foi utilizada a 

metodologia proposta por Correia e Lucena (2018), onde os princípios globais de 

contabilidade gerencial foram representados por meio da construção de índices para cada 

empresa listada baseados na CGMA (2014).  Por meio das diversas fontes de informação 

disponibilizada pelas empresas foram construídos indicadores dummys, ou, binárias, em que é 

atribuído valor de 1 quando a empresa possui tal indicador e 0 quando não dispor do mesmo 

listado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Check list referente aos Princípios Globais de Contabilidade Gerencial 

Itens Indicadores 
Aplicação 

Prática 
Fonte 

Termos/Palavras 

chave 

Princípio 1 - A comunicação provê ideias que influenciam 

01  

Apresenta relatórios 

que explicam a 

estratégia da 

empresa  

Aplica-se a todas 

as áreas práticas   

Relatório da 

administração; 

Formulário de 

referência  

Estratégia  

02  
Apresenta todos os 

relatórios no prazo  

Relatórios 

Externos  

Website da CVM  Companhias 

inadimplentes   
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03  

Apresenta plano ou 

modelos de negócios   

Aplica-se a todas 

as áreas práticas  

Formulário de 

Referência; website 

da Brasil, Bolsa e 

Balcão (B3)  

Plano de negócio; 

Modelo de negócio  

04  

Utiliza canais de 

comunicação 

(digital, mídia social 

e móvel)  

Relatórios 

Externos  

Website das 

empresas  

Rede social; aplicativo  

Princípio 2 - A informação é relevante 

05  

Apresenta relatórios 

que explicam o 

desempenho da 

empresa  

Aplica-se a todas 

as áreas práticas  

Relatório da 

administração; 

Formulário de 

referência; 

Demonstrações 

financeiras 

padronizadas  

Desempenho    

06  

Apresenta 

informações 

financeiras (Retorno 

sobre investimento 

ou  

Economic Value  

Added)  

Controle e gestão 

orçamentária; 

Avaliação de 

investimento  

Formulário de 

referência; 

Relatório da 

administração  

Retorno sobre 

investimento; 

Economic Value 

Added; EVA  

07  

Apresenta 

informações não 

financeiras (Valor 

presente, 

Planejamento 

estratégico ou 

Balanced 

Scorecard)  

Controle e gestão 

orçamentária; 

Avaliação de 

investimento  

Formulário de 

referência; 

Demonstrações 

financeiras 

padronizadas   

Valor presente; 

Planejamento 

Estratégico; Balanced 

Scorecard  

08  

Descreve os 

procedimentos de  

Governança  

Corporativa  

Aplica-se a todas 

as áreas práticas  

Formulário de 

referência   

Práticas de 

Governança 

corporativa  

Princípio 3 - O impacto no valor é analisado 

09  

Pratica uma Gestão 

baseada em Risco   

Gestão de risco  Formulário de 

referência  

Gestão de risco; 

Gerenciamento de 

risco; risco  

10  

A organização 

analisa e relata seu 

impacto geral sobre 

a economia, a 

sociedade e o meio 

ambiente  

Aplica-se a todas 

as áreas práticas   

Formulário de 

referência; 

Relatório de 

sustentabilidade  

Desenvolvimento 

econômico; economia; 

Sociedade; 

Comunidade; Meio 

ambiente  
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11  

O mix de produtos 

ou Serviços da 

organização é 

analisado para 

mostrar o valor das 

vendas  

Decisão sobre 

preço, desconto e 

produto  

Formulário de 

referência; 

Relatório anual ou 

de sustentabilidade  

Mix; Mix de produtos; 

Mix de serviços; 

Produtos; Novos 

produtos  

12  

As atividades de 

planejamento, 

alocação dos 

recursos ou 

elaboração de 

relatórios estão 

alinhadas para gerar 

valor para a 

organização  

Controle interno  Formulário de 

referência; 

Relatório da 

administração; 

Relatório anual ou 

de sustentabilidade   

Planejamento; 

alocação dos recursos; 

Aplicação de recursos; 

Implementação de 

recursos; relatórios  

Princípio 4 - Gerenciamento de recursos e relações (stewardship) constrói confiança  

13  

Apresenta relatórios 

que descrevem o 

controle interno  

Controle interno  Formulário de 

referência; website 

da Brasil, Bolsa e 

Balcão (B3)  

Práticas de gestão; 

Controle interno; 

Controles internos  

14  

Apresenta relatórios 

que descrevem os 

procedimentos de 

auditoria interna  

Auditoria interna  Formulário de 

referência; website 

da  

Brasil, Bolsa e 

Balcão (B3)  

Procedimentos de 

auditoria interna  

15  

Apresenta relatórios 

de sustentabilidade 

ou integrado  

Controle interno; 

Avaliação de 

investimento  

Relatório 

anual/Relatórios de 

sustentabilidade  

Relatório de 

sustentabilidade   

16  

Os valores da 

organização são 

declarados e 

disponíveis para 

todas as partes 

interessadas 

(stakeholders) 

internas e externas  

Aplica-se a todas 

as áreas práticas   

Website da 

empresa; Relatório 

anual ou de 

sustentabilidade   

Missão; Visão; Valor 

da empresa; premissas; 

Diretrizes; 

Competências   

Fonte: Correia (2018). 

A partir dos 16 indicadores dos princípios foi desenvolvido um índice geral utilizado 

para relacionar os princípios de contabilidade gerencial com o desempenho organizacional. O 

índice foi calculado a partir da razão dos itens divulgados e o total de itens analisados. 

Além da variável de interesse (IPGCG) também foi utilizada a variável valor de 

mercado como proxy para o tamanho da empresa, pois de acordo com Hoffmann (2006) a 

falta de controle apropriado no modelo implica mascarar o efeito que se deseja estudar. 

 

3.4          PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

De acordo com Brooks (2014) a análise de regressão corresponde a uma técnica 

estatística utilizada para descrever a relação entre duas, ou mais variáveis e assim tentar 
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explicar as variações de uma por referência de movimentos da outra, neste contexto a técnica 

se torna adequada para relacionar os princípios de contabilidade gerencial ao desempenho 

corporativo. 

Foi utilizado um modelo de regressão múltipla estimada pelo método dos mínimos 

quadradas ordinárias (OLS) conforme descrito na equação 1. 

                                                        

    IDit = β0 +β1IPGCGit + β3lnVAL_MERit + εit                                      (1)  

 

Onde, 

IDit = Desempenho da empresa i no tempo t mensurado pelo ROE, ROA e Q de Tobin; 

β0 = Intercepto da regressão; 

IPGCG = Índice utilizado para representar os princípios de contabilidade gerencial; 

lnVAL_MERit = Logaritmo natural do valor de mercado da empresa mensurado pelo valor de 

mercado; 

εit = Erro do modelo. 

 
 

 

4            ANÁLISE DOS DADOS  

Inicialmente a análise do resultado se deu por meio de estatísticas descritivas, 

indicadas na tabela 01 referentes aos indicadores dos PGCG e aos índices de desempenho das 

empresas, do ano 2010 a 2016. A tabela indica a média, desvio padrão, o máximo dos 

indicadores e o mínimo, além do número de observações. 

  
 

Tabela 01 – Estatística descritiva dos dados 

  

VARIÁVEL         OBS                MÉDIA                DESVIO PADRÃO            MIN                   MAX 

 

RentROA             1747             -18.70373                    753.8779                  -31476.34            449.9321 

RentPatfimROE  1596              -2.254167                    292.9723                 -6357.421                7500 

Qdetobin             1548               1.225541                     2.076014                        0                     69.79258 

Vlrmerc              1578                6745719                     2.61e+07                  2051.518              3.80e+08 

IPGCG                1773               .6443175                     .2279276                         0                          1 

 

Legenda: RentROA: Retorno sobre ativo; RentPatfimROE: Retorno sobre investimento; Qdetobin: Q de tobin 

Vlrmerc: Valor de mercado; IPGCG: índice dos princípios globais de contabilidade gerencial. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Conforme a tabela 01 o índice de princípios globais de contabilidade gerencial 

representado pela variável IPGCG possui média de 0,64433175 e desvio padrão de 

0,2279276, dentre os 1760 observações das empresas no período indicado. 

Observa-se também que o indicador de valor de mercado representado pela variável 

lnVAL_MER possui uma grande dispersão e por tal motivo utilizou-se o logaritmo natural 
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para um maior controle. A empresa Petrobras no ano de 2010 possui o max de 3.80e+08, já a 

empresa JBDuarte no ano de 2016 representa o min dessa variável de 2051.518.  

          A tabela 02 abaixo indica as correlações entre as variáveis trabalhadas, pode-se 

perceber que existe uma relação positiva moderada entre o IPGCG e o VlrMerc, onde a 

correlação entre estas é 0.2152. Quando o valor de mercado aumenta há um desenvolvimento 

mútuo dos índices dos PGCG. Essa correlação positiva também ocorre com a variável de 

retorno de investimento (RentPat~E) e IPGCG só que com menos intensidade, a correlação 

indicada é de 0.0481. Portanto, há uma relação de importância considerável entre essas duas 

variáveis. 

       Com relação a significância das variáveis mostra-se que o valor de p (correlação de 

Pearson) entre os IPGCG e o VlrMerc é menor que o nível (0,000). Então com o valor p 

menor do que o nível de significância de 0,05 há evidências positivas sobre a significância da 

associação entre as variáveis. 
 

                  
 Tabela 02 – Matriz de correlação 

   

ROA 

 

ROE QdeTobin 

 

VlrMec 

 

IPGCG 

ROA 1 

    

       

ROE 
0,1848 

1 
 

  

  
0,0000*** 

 
 

  

  

 

 

 

  

Qdetobin -0,0227 0,1150 1 

  

  0,3727 0,0000***  

  

  

  

 

  

VlrMerc 

0,0536 0,0142 0,0698 

1  

  0,0332** 0,5898 0,0068***   

       

IPGCG 

0,0314 0,0481 0,0015 0,2152 1 

  0,1892 0,0547* 0,9516 0,0000*** 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5% e * significativo a 10%. 
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       Usa-se da tabela 03, 04 e 05 para demonstrar as regressões em forma de painéis do 

desempenho empresarial (por meio do ROA, ROE e Q de Tobin) com relação aos PGCG. 

Aplicou-se então o teste Variance Inflaction Factor (VIF) para cada indicador, notou-se então 

que não existem problemas de multicolinearidade em nenhuma das regressões. 

       Para verificar o postulado da homocedasticidade utilizou-se o teste de White onde se 

rejeitou a hipótese nula de homocedasticidade dos resíduos. Por tal motivo utilizou-se o teste 

robusto de Ney-West. 

        Na tabela 03 com a análise da relação dos PGCG com o desempenho mensurado pelo 

ROA, dividida em dois painéis, onde no primeiro (A) são indicados os coeficientes das 

variáveis e o erro padrão, além da estatística T e no painel B são evidenciados o coeficiente de 

determinação ajustado, a estatística F e os testes da regressão. 

       Pode-se verificar que teste estatístico F foi significativo, portanto, todos os indicadores 

são diferentes de zero. O teste de normalidade pode ser desconsiderado pelo fato que o 

tamanho da amostra compreender bastantes observações.  

       O coeficiente demonstra que existe relação positiva entre o indicador de desempenho 

ROA e os princípios globais de contabilidade mensurados pelo IPGCG. 

 
Tabela 03- Análise da relação do PGCG com o desempenho mensurado pelo ROA 

PAINEL A       

Variável Coeficiente Erro padrão Estatística T 

IPGCG 14,27290 6,04134 2,36*** 

InVal_Mer 3,27804 0,66065 4,96*** 

Ano -1,27419 0,46216 -2,76*** 

_const 2509,46400 924,10350 2,72*** 

PAINEL B       

Test F 13,90*** 

Estatística VIF (média) 

1,69 

R quadrado ajustado 0,07000 

Teste de White 

28,66*** 

Teste de normalidade 0*** 

Teste de Wooldridge 20,59*** 

Notas. 1. Variável dependente ROA; 2. O Erro padrão apresentado corresponde ao robusto de Newey-West. 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5% e * significativo a 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

           Segue-se a mesma divisão dos painéis para a tabela 04, que indica a análise utilizando 

o desempenho mensurado pelo ROE e sua relação com o IPGCG. O R quadrado ajustado foi 

de 0,00, ou seja, não é possível inferir sobre a relação. O coeficiente é maior comparado ao da 
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variável ROA, o que indica que a relação entre o Retorno sobre investimento e os princípios é 

mais significativa. 
 

Tabela 04- Análise da relação do PGCG com o desempenho mensurado pelo ROE 

PAINEL A       

Variável Coeficiente Erro padrão Estatística T 

IPGCG 57,50329 54,66814 1,05 

InVal_Mer 3,55379 5,55806 0,64 

Ano -0,49063 4,29179 -0,11 

_const 895,69920 8645,79800 0,1 

PAINEL B       

Test F 1,37 

Estatística VIF (média) 

1,55 

R quadrado ajustado 0,00 

Teste de White 

12,06 

Teste de normalidade 0*** 

Teste de Wooldridge 2,081 

Notas. 1. Variável dependente ROE;  

*** significativo a 1%, ** significativo a 5% e * significativo a 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).      

 

        O coeficiente do IPGCG destacado na tabela 05 onde há uma análise da relação dos 

PGCG com o indicador Q de Tobin mostra que a relação entre estes é negativa. Entende-se 

também não há indicadores iguais a zero pela estatística F que foi bastante significativa.  
 

Tabela 05 - Análise da relação do PGCG com o desempenho mensurado pelo Q de Tobin 

PAINEL A       

Variável Coeficiente Erro padrão Estatística T 

IPGCG -1,43311 0,79979 -1,79 * 

InVal_Mer 0,21823 0,02072 10,53*** 
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Ano  '-0,0242868 0,02420 -1,00 

_const 48,06347 48,46056 0,99 

PAINEL B       

Test F 73,72*** 

Estatística VIF (média) 

1,61 

R quadrado ajustado 0,0277 

Teste de White 

37,34*** 

Teste de normalidade 0*** 

Teste de Wooldridge 54,840*** 

Notas. 1. Variável dependente Q de Tobin; 2. O Erro padrão apresentado corresponde ao robusto de Newey-

West. 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5% e * significativo a 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

5    DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

      

      Destaca-se aqui os resultados relativos ao desempenho organizacional e o indicador dos 

princípios globais de contabilidade gerencial para isto utiliza-se de quatro variáveis: ROA, 

ROE e Q de Tobin e o valor de mercado. Os PCGC são utilizados tanto para a gestão de 

desempenho organizacional quanto para a prática de contabilidade gerencial (CGMA, 2014). 

       Pelos resultados pode-se afirmar que o valor de mercado como indicador de desempenho 

é afetado consideravelmente pela prática dos princípios globais de contabilidade gerencial 

demonstrados nos indicadores, isto é, quando o valor de mercado aumenta há um 

desenvolvimento mútuo dos índices dos PGCG. 

       O indicador ROA e o ROE também são influenciados pelos princípios, porém, o que está 

ligado de forma mais direta, com mais intensidade aos princípios é o retorno sobre 

investimentos.    

       Os resultados corroboram diretamente com (CGMA, 2014), que indica que não se pode 

declarar que existe uma estrutura para orientar os gestores no processo de tomada de decisão 

que contribua diretamente para um maior desempenho organizacional, entretanto, os PGCG 

podem suprir boa parte dessa necessidade. 

      Além de (COSTA, 2017) que também afirma que a contabilidade gerencial é como uma 

estrutura e os princípios seriam como moldes que contribuem para um maior desempenho 

empresarial. 

       O objetivo do estudo foi verificar a relação dos princípios globais de contabilidade 

gerencial com o desempenho organizacional de todas as empresas brasileiras de capital aberto 

listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3).  

       Deve-se chamar atenção que pelo limite do período amostral em que os dados foram 

coletados os resultados do estudo não devem ser generalizados. Por meio das análises 

estatísticas pode-se perceber que o tamanho da empresa (valor de mercado) tem relação bem 

significativa com os PGCG. 

       A presente pesquisa não tem a intenção de esgotar o assunto, deixa-se como sugestão 

para pesquisas futuras um período amostral maior, levando em consideração que os princípios 

globais de contabilidade gerencial estão inseridos há pouco tempo nas empresas e que são de 

bastante importância na tomada de decisão e isso pode influenciar e ter relação maior com o 

desempenho e a geração de valor da organização. 
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